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Wpływ postrzegania polskich firm farmaceutycznych 
przez lekarzy POZ województwa łódzkiego na ich opinie 
o lekach generycznych – badanie ankietowe

Influence of Polish pharmaceutical companies perception by primary care doctors 
of Lodzkie province on their opinions about generic drugs – a questionnaire-based 
study
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Wstęp. Leki generyczne to tańsze odpowiedniki leków oryginalnych. w dostępnej literaturze brakuje prac ba-
dających, w jaki sposób postrzeganie polskich firm farmaceutycznych przez lekarzy wpływa na ich opinię o skuteczności le-
ków generycznych. 
Cel pracy. Poszukiwanie czynników, na które może wpływać pozytywna opinia lekarzy na temat leków polskich firm farma-
ceutycznych. 
Materiał i metody. Badanie miało charakter badania kwestionariuszowego. specjalnie przygotowany kwestionariusz ankieto-
wy kierowany był do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej pracujących na terenie województwa łódzkiego. ankiety rozda-
no głównie na terenie łodzi (55%) i innych miast województwa łódzkiego. 
Wyniki. Badanie przeprowadzono wśród 124 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (67,7% kobiet i 32,3% mężczyzn 
w wieku 28–72 lat). dziewięciu na dziesięciu lekarzy (89%) przyznało, że ich zdaniem leki generyczne małych polskich firm 
są lepsze lub porównywalne z lekami generycznymi dużych światowych koncernów. wykazano, że lekarze postrzegający leki 
generyczne małych polskich firm za lepsze lub porównywalne z produktami dużych światowych koncernów statystycznie czę-
ściej (p < 0,05) uważają, że leki generyczne są identyczne lub bardziej skuteczne od leków oryginalnych. 
Wnioski. na podstawie zebranych danych można wnioskować, że promocja leków wyprodukowanych przez polskie firmy 
farmaceutyczne wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej może pozytywnie wpłynąć na wykorzystanie leków generycz-
nych. Celem potwierdzenia tej zależności wskazane jest przeprowadzenie podobnego badania na reprezentatywnej dla kra-
ju grupie lekarzy POz. 
Słowa kluczowe: leki generyczne, generyki, badanie ankietowe, opinie lekarzy rodzinnych, firmy farmaceutyczne. 

Background. generic drugs are more affordable equivalents of brand-name drugs. available literature misses stud-
ies examining influence of primary care doctors perception of Polish pharmaceutical companies on their opinion about ef-
fectiveness of generic drugs. 
Objectives. The aim of this study was to search for factors which are affected by positive opinion of physicians on Polish phar-
maceutical companies drugs.
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%) and other towns of Lodzkie province. 
Results. One hundred and twenty four primary care doctors took part in this study (67.7% women and 32.3% men, age 28–72 
years). nine out of ten physicians (89%) confirmed that in their opinion generic drugs of small Polish companies are better or 
equal with generic drugs of big worldwide companies. it was confirmed that doctors convinced about equal or better effective-
ness of generics of small Polish companies in comparison with big worldwide companies statistically more frequently (p < 0.05) 
claimed that generic drugs are better or equally effective than brand-name drugs.
Conclusions. according to collected data the authors conclude that promotion of drugs produced by Polish pharmaceutical 
companies among primary care doctors may positively affect generic drugs usage. in order to confirm these results, it is advised 
to conduct the study on representative sample of Polish primary care doctors. 
Key words: generic drugs, generics, questionnaire study, family doctors’ opinions, pharmaceutical companies.

Streszczenie

Summary

Wstęp 
Leki generyczne to tańsze odpowiedniki leków oryginal-

nych. wiemy obecnie, że liczba polskich lekarzy podstawo-
wej opieki zdrowotnej wątpiących w równoważną skutecz-
ność leków generycznych do leków oryginalnych może się-
gać nawet 40% [1], mimo iż w światowej literaturze nie ma 
przekonujących dowodów potwierdzających gorszą jakość 
generyków [2]. 

Cel pracy
Celem niniejszej pracy było poznanie opinii lekarzy 

POz o lekach polskich firm farmaceutycznych i wpływu tej 
opinii na postrzeganie leków generycznych. 

Materiały i metody
Jako narzędzie badawcze wykorzystano specjalnie przy-

gotowany kwestionariusz ankietowy, który kierowany był 
do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z województwa 
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łódzkiego. ankiety przekazywane były osobiście, aby unik-
nąć możliwości wypełnienia ich przez osoby trzecie. ankie-
ty rozdawano lekarzom POz z losowo wybranych poradni 
na terenie łodzi (55%) oraz innych miast i wsi wojewódz-
twa łódzkiego. Lekarzom zadano dwa pytania:
1. Pani/Pana zdaniem tańsze odpowiedniki leków orygi-

nalnych małych polskich firm są… możliwe odpowie-
dzi: lepsze, porównywalne, gorsze niż tańsze odpo-
wiedniki leków oryginalnych dużych światowych kon-
cernów.

2. Pana/Pani zdaniem tańsze odpowiedniki w stosunku 
do leków oryginalnych są... możliwe odpowiedzi: lep-
sze, identycznie skuteczne, gorsze.

ankietowanych zapytano również o wiek, płeć i miejsce 
zatrudnienia (placówka państwowa czy prywatna). Przed-
stawione pytania były częścią ankiety złożonej z 40 pytań. 
Powyższe pytania wybrano celem zwrócenia uwagi na ist-
nienie zależności opisanych w niniejszej pracy. wypełnie-
nie ankiety było w pełni dobrowolne i anonimowe. uzy-
skane wyniki oceniono z wykorzystaniem metod statysty-
ki opisowej.

Wyniki
na oba pytania łącznie odpowiedziało 124 leka-

rzy podstawowej opieki zdrowotnej województwa łódz-
kiego. na pytania ankiety odpowiedziało 84 (67,7%) ko-
biet i 40 (32,3%) mężczyzn, w wieku 28–72 lata (średnia 
48,7; odchylenie standardowe 10,4; mediana 49), pracują-
cych głównie w prywatnych placówkach ochrony zdrowia 
(nzOz-y; 62 osoby – 50,0%). Pozostali ankietowani praco-
wali tylko w publicznych placówkach (43 osoby; 34,7%) 
lub zarówno w publicznych, jak i prywatnych placówkach 
(14 osób; 11,3%). Pięć osób (4,0%) nie odpowiedziało na 
pytanie o rodzaj placówki, w której byli zatrudnieni.

wśród 124 lekarzy, aż 111 osób (89%) przyznało, że ich 
zdaniem, leki generyczne małych polskich firm są lepsze 
lub porównywalne z lekami generycznymi dużych świato-
wych koncernów. analiza korelacji wykazała istotny staty-
stycznie związek (p < 0,05) między postrzeganiem przez 
lekarzy leków produkowanych przez polskie firmy farma-
ceutyczne, a ich opinią o skuteczności leków generycznych  
w stosunku do leków oryginalnych.  

Osoby przekonane, że leki małych polskich firm są 
identyczne lub lepsze od produktów dużych światowych 
koncernów statystycznie częściej uważały, że skuteczność 
leków generycznych jest identyczna bądź lepsza w porów-
naniu do leków oryginalnych. szczegółowe dane zawiera 
tabela 1.

Dyskusja
Polski rynek leków należy do jednego z najlepiej promu-

jących tańsze odpowiedniki leków oryginalnych. w 2010 r. 
leki generyczne stanowiły 50% wartości całego rynku le-
ków, co dało nam jedno z pierwszych miejsc wśród krajów 
europy [3]. dziwi zatem negatywna opinia wielu lekarzy na 
temat skuteczności tańszych odpowiedników w porówna-
niu z lekami oryginalnymi [1]. wykazano, że może ona na-
wet dwukrotnie zmniejszyć sprzedaż leków generycznych 
[4]. Ponieważ brakuje obecnie danych, które w jakikolwiek 
sposób potwierdzałyby gorszą skuteczność leków generycz-
nych w porównaniu z lekami oryginalnymi [2], są one waż-
nym czynnikiem ograniczającym lawinowy wzrost kosztów 
leczenia i zwiększającym efektywność systemów ochrony 
zdrowia na świecie [5]. Jak wykazano w badanej grupie, 
promowanie wśród lekarzy wykorzystania polskich odpo-
wiedników leków oryginalnych może pozytywnie wpłynąć 
na ich opinie o skuteczności leków generycznych. Pośred-
nio można wnioskować, że lekarze stosujący polskie farma-
ceutyki dostrzegają ich wysoką jakość i przez to nabiera-
ją zaufania do leków generycznych w ogóle. zaufanie do 
krajowego przemysłu farmaceutycznego jest zatem kluczo-
wą kwestią na drodze do oszczędnego systemu opieki zdro-
wotnej – warto promować rodzimych producentów, gdyż, 
jak wynika z niniejszej pracy, może to wpłynąć na zwięk-
szenie oszczędności nie tylko w skali mikro (pacjent), ale  
i makro (system ochrony zdrowia, oszczędności dla budże-
tu państwa).

Wnioski
w obliczu zebranych danych można wnioskować, że 

promocja polskiego przemysłu farmaceutycznego w POz 
może pozytywnie wpłynąć na wykorzystanie leków gene-
rycznych. 

Tabela 1. Ocena jakości polskich odpowiedników leków oryginalnych a opinia o skuteczności leków generycznych wśród ba-
danych lekarzy

Zdanie lekarzy na temat skutecz-
ności tańszych odpowiedników le-
ków oryginalnych w stosunku do 
ich oryginalnych odpowiedników

Opinia lekarzy o tańszych odpowiednikach leków orygi-
nalnych produktów małych polskich firm

Razem

lepsze lub porównywalne  
z tańszymi odpowiednikami 
dużych światowych koncer-
nów farmaceutycznych

gorsze niż tańsze odpo-
wiedniki dużych świato-
wych koncernów farmaceu-
tycznych

liczba bada-
nych

frakcja liczba bada-
nych

frakcja liczba bada-
nych

frakcja

Lepsze lub identycznie skuteczne 70 0,63 4 0,31 74 0,60

gorsze 41 0,37 9 0,69 50 0,40

razem 111 1,00 13 1,00 124 1,00

analiza statystyczna test χ2 Pearsona = 5,04, p < 0,05; test χ2
nw = 4,96, p < 0,05

Finansowanie. grant uniwersytetu medycznego w łodzi nr 502-03/6-029-03/502-64-015.
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