
 Streszczenie  Wstęp. Leki generyczne to tańsze odpowiedniki leków oryginalnych, których stosowanie pozwala na 
efektywne terapeutycznie oraz cenowo leczenie pacjentów. w związku z licznymi doniesieniami podważającymi 
równoważność leków generycznych do ich oryginalnych odpowiedników postanowiono sprawdzić opinie lekarzy 
POZ na temat stosowania leków generycznych w swojej praktyce. 
Materiał i metody. Badanie miało charakter badania kwestionariuszowego. Specjalnie przygotowany kwestionariusz 
ankietowy kierowany był do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej pracujących na terenie województwa łódzkie-
go. Ankiety rozdano głównie na terenie łodzi (55%), Pabianic i Bełchatowa (łącznie z obu miast pochodziło 27% 
ankietowanych). 
Wyniki. Badanie przeprowadzono wśród 170 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Ponad połowa (53%) leka-
rzy przyznała, że uważa leki generyczne za identycznie skuteczne, jak leki oryginalne, z kolei 39% postrzega leki 
generyczne za gorsze. Może to być związane z głównym źródłem informacji o lekach generycznych, którym dla 
78% lekarzy POZ są przedstawiciele handlowi firm farmaceutycznych. Na kolejnych miejscach znalazły się prasa 
medyczna (73,5%) i konferencje medyczne (50%). Z kolei termin „substytucja generyczna”, który określa możliwość 
zamiany droższego leku na jego tańszy odpowiednik przez polskiego pacjenta, znany był 57% lekarzy. Ponad dwie 
piąte (41%) ankietowanych nie znało tego terminu.
Wnioski. Leki generyczne ze względu na tę samą jakość i bezpieczeństwo co produkty oryginalne, ale znacznie mniej-
szą cenę, pozostają ważną opcją terapeutyczną w działalności każdego lekarza POZ. Okazuje się, że mimo braku 
podstaw naukowych, wielu lekarzy postrzega leki generyczne jako gorsze od leków oryginalnych. Sposobem na zmianę 
takiego punktu widzenia może być informowanie lekarzy za pomocą prasy medycznej – drugiego w świetle wyników 
niniejszego badania najważniejszego źródła wiedzy o pozytywnych aspektach leczenia lekami generycznymi.
Słowa kluczowe: leki generyczne, generyki, badanie ankietowe, opinie lekarzy rodzinnych.

 Summary  Background. Generic drugs are more affordable equivalents of brand-name drugs, which usage helps 
in effective and cost-effective treatment of patients. Due to many studies undermining bioequivalence of generic 
drugs to their brand-name equivalence, we decided to check primary care doctors’ opinions on generic drugs usage 
in their practice. 
Material and methods. This was a questionnaire-based study. especially prepared questionnaire was made available 
to primary care doctors of lodzkie province. Survey was conducted mainly in Lodz (55%), Pabianice and Belchatow 
(27% of participants in total were from both towns).
Results. One hundred and seventy primary care doctors took part in this study. Over half of doctors (53%) admitted 
that generic drugs are equally effective to brand-name drugs, on the other hand 39% declared generics as worse. 
This may be related to the main source of information about generics, which for 78% of doctors were pharmaceutical 
representatives. Medical journals were on the second place (73.5%), and medical conferences were third (response 
of 57% of doctors). what is more, the term “generic substitution” which defines the possibility of exchanging the drug 
to its cheaper equivalent at the pharmacy, was known to 57% of doctors. More than two fifth of participants (41%) 
were not aware of this term.
Conclusions. Generic drugs as the products of the same quality and safety as the brand-name drugs, but less expen-
sive, are still an important option in every doctor’s practice. In spite of lack of scientific data, many doctors perceive 
generic drugs as inferior to brand-name drugs. Information in medical journals – second most important source 
of information for doctors (according to our study), may be a good way to disseminate positive information about 
generic drugs.
Key words: generic drugs, generics, questionnaire study, family doctors’ opinions.
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Opinie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej  
na temat leków generycznych – wstępne wyniki 

Primary care doctors’ opinions about generic drugs  
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Wstęp

udział wydatków na leki w wydatkach na zdro-
wie jest prawie trzykrotnie większy w Polsce niż 
średnia dla unii europejskiej (Polska – 36%, ue – 
13,5%, dane z 2000 r.), a w przeliczeniu na pro-
cent PkB różnica ta jest dwukrotnie większa (2,5% 
w Polsce w porównaniu z 1,2–1,5% w ue, dane 
z 2001 r.) [1]. Mimo to udział polskiego pacjenta 
w płatnościach za leki jest największy w europie 
– sięga nawet do 70% [2]. Dlatego też nie dziwi 
fakt, że blisko 12% Polaków deklaruje rezygnację 
z leczenia z powodów finansowych, zaś 21% nie 
wykupuje przepisanych przez lekarza leków (dane 
z 2007 r.) [3]. Sposobem na zmianę tego stanu rze-
czy może być promocja tańszych odpowiedników 
leków oryginalnych wśród lekarzy, w tym lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej. Aby rozpocząć 
takie działania, należałoby najpierw poznać opinię 
lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w kwestii 
leków generycznych – odpowiedzieć na pytanie, 
jak lekarze postrzegają leki generyczne, skąd czer-
pią wiedzę na ich temat i czy nie obcy jest im ter-
min „substytucji generycznej” związany bezpośred-
nio z tymi lekami?

Cel pracy

Celem pracy było zapoznanie się z opiniami 
lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w kwestii 
równoważności leków generycznych z ich oryginal-
nymi odpowiednikami.

Materiał i metody

Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem 
specjalnie przygotowanego kwestionariusza an-
kietowego, kierowanego do lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej pracujących na terenie woje-
wództwa łódzkiego. Ankiety przekazywane były im 
osobiście, aby uniknąć możliwości wypełnienia ich 
przez osoby trzecie. Ankiety rozdano głównie na 
terenie łodzi (55%), Pabianic i Bełchatowa (łącznie 
z obu miast pochodziło 27% ankietowanych). Py-
tania zawarte w ankiecie dotyczyły równoważno-
ści leków generycznych z oryginalnymi (czy lekarze 
uznają generyki za lepsze, gorsze lub identyczne), 
źródeł informacji o lekach generycznych i znajo-
mości tychże, a także znajomości terminu „substy-
tucja generyczna” przez lekarzy. Lekarzom podsta-
wowej opieki zdrowotnej zadano trzy pytania:

1. Pana/Pani zdaniem tańsze odpowiedniki le-
ków oryginalnych w stosunku do ich oryginalnych 
odpowiedników są… Możliwe odpowiedzi: lepsze, 
identycznie skuteczne, gorsze, brak odpowiedzi.

2. Skąd czerpie Pan/Pani wiedzę na temat tań-
szych odpowiedników leków oryginalnych (można 

było zaznaczyć więcej niż jedną opcję)? Możliwe 
odpowiedzi: prasa medyczna, media powszechnie 
dostępne (gazety, telewizja itp.), Internet, przed-
stawiciele handlowi firm farmaceutycznych, konfe-
rencje, sympozja, nie posiadam takiej wiedzy, inne 
– proszę podać skąd?

3. Czy spotkał/a się Pan/Pani z terminem „sub-
stytucja generyczna”? Możliwe odpowiedzi: tak, nie, 
brak odpowiedzi.

wypełnienie ankiety było w pełni dobrowolne 
i anonimowe. uzyskane wyniki oceniono z wyko-
rzystaniem metod statystyki opisowej.

Wyniki

w badaniu udział wzięło 170 uczestników, któ-
rymi byli lekarze podstawowej opieki zdrowotnej 
pracujący na terenie województwa łódzkiego. wy-
niki przedstawiono na rycinach 1–3.

0,59 %7,06 %

38,82 % 53,53 %
identycznie skuteczne

gorsze

brak odpowiedzi

lepsze

Rycina 1. Pana/Pani zdaniem tańsze odpowiedniki 
leków oryginalnych w stosunku do ich oryginalnych 
odpowiedników są:
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Rycina 2. Skąd czerpie Pan/Pani wiedzę na temat 
tańszych odpowiedników leków oryginalnych (można 
zaznaczyć więcej niż jedną opcję)?
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Rycina 3. Czy spotkał/a się Pan/Pani z terminem „sub-
stytucja generyczna”?
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Dyskusja

Zgodnie z definicją, produkty generyczne wy-
kazują tę samą kompozycję jakościową i ilościową 
substancji aktywnych, a ich równoważność z le-
kiem oryginalnym musi być potwierdzona w od-
powiednich badaniach biorównoważności [3], po-
winny więc w pełni zastępować produkty oryginal-
ne. Dodatkowo leki generyczne są zwykle znacznie 
tańsze niż leki oryginalne. Przykładowo, porówna-
nie cen omeprazolu, będącego jednym z częściej 
stosowanych obecnie leków, wykazało, że najdroż-
szy z generyków jest tańszy od oryginału o 47%,  
a najtańszy z nich różni się ceną aż o 65% w sto-
sunku do preparatu oryginalnego [4]. Co więcej, 
wraz ze wzrostem liczby generyków dostępnych 
na rynku, wzrastają oszczędności dla pacjentów. 
Działa tu bowiem zwykły mechanizm rynkowy: 
im więcej generyków, tym bardziej producenci le-
ków oryginalnych muszą obniżać ceny, by sprostać 
konkurencji na rynku i tym bardziej zyskują na tym 
pacjenci [5]. Tę prostą zasadę potwierdza obserwa-
cja cen leków oryginalnych, w zależności od liczby 
obecnych na rynku ich tańszych odpowiedników 
[6]. wobec wszystkich powyższych faktów, pożą-
dane jest, aby polityka lekowa państwa oparta była 
na lekach generycznych. Takie założenia przyjęto 
zresztą w dotyczącym tego zagadnienia dokumen-
cie Ministerstwa Zdrowia [7]. Środki te powinny 
być zatem polecane przez lekarzy i farmaceutów 
i szeroko stosowane przez pacjentów. Promocję 
leków generycznych dodatkowo wspiera polskie 
prawo, umożliwiając farmaceutom zamianę leku 
oryginalnego na jego tańszy odpowiednik – apte-
karz na prośbę pacjenta może wydać lek inny niż 
lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie mię-
dzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej lub 
postaci farmaceutycznej zbliżonej, która nie po-
woduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym 
samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena 

jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie 
[8]. Proces ten nazywa się „substytucją generycz-
ną”. Choć możliwość taka istnieje od wielu lat, aż 
41,2% lekarzy biorących udział w naszym badaniu 
nie spotkało się do tej pory z terminem „substytu-
cja generyczna”.

Blisko dwóch z pięciu (38,8%) lekarzy POZ bio-
rących udział w badaniu stwierdziło, że leki gene-
ryczne są gorsze od ich oryginalnych odpowiedni-
ków. O ile w światowej literaturze znaleźć można 
prace podważające znaczenie badania biorówno-
ważności w przypadku leków o wąskim indeksie 
terapeutycznym, jak np. warfaryna czy fenytoina, 
o tyle w rzetelnie przeprowadzonych metaanali-
zach nie udało się potwierdzić tych zarzutów [9, 
10]. Zatem obecny stan wiedzy nie pozwala twier-
dzić, że leki generyczne są gorsze od oryginalnych, 
co podaje w wątpliwość zdanie lekarzy POZ wyra-
żone w niniejszym badaniu. Jedną z przyczyn tego 
faktu może być czerpanie wiedzy na temat genery-
ków od przedstawicieli firm farmaceutycznych, do 
czego przyznała się większość, bo aż 77,6%, ankie-
towanych lekarzy.

Wnioski

Leki generyczne ze względu na tę samą ja-
kość i bezpieczeństwo co produkty oryginalne, ale 
znacznie mniejszą cenę, pozostają ważną możli-
wością terapeutyczną w działalności każdego leka-
rza POZ. Okazuje się, że mimo braku naukowych 
obiektywnych przesłanek, wielu lekarzy postrze-
ga leki generyczne jako gorsze od leków oryginal-
nych. Sposobem na zmianę takiego widzenia stanu 
rzeczy może być informowanie lekarzy za pomocą 
prasy medycznej – drugiego według wyników ni-
niejszego badania najważniejszego źródła wiedzy 
o pozytywnych aspektach leczenia lekami gene-
rycznymi.
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