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Wpływ długości stażu pracy aptekarza na informowanie 
pacjenta o możliwości zamiany leku na tańszy lek odtwórczy 
– badanie ankietowe

The influence of pharmacist years of professional experience on the way that 
patients are informed about possibility of substituting of prescribed drug 
with its cheaper equivalent – a questionnaire-based study

Paweł Lewek1, A–F, Janusz ŚmigieLski2, C, D, Przemysław kardas1, A, D, E–G

1 i zakład medycyny rodzinnej uniwersytetu medycznego w łodzi
2 studium informatyki i statystyki medycznej uniwersytetu medycznego w łodzi

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. zgodnie z raportem wHO z 2010 r., sprzedaż leków generycznych zamiast droższych leków oryginalnych 
powinna być promowana w celu poprawy efektywności systemów ochrony zdrowia na całym świecie. na wzrost sprzedaży le-
ków generycznych może wpływać między innymi informacja udzielana pacjentom przez farmaceutów podczas sprzedaży leku. 
Cel pracy. Określenie, czy długość stażu pracy farmaceuty wpływa na to, kiedy informuje on pacjenta o możliwości zakupu 
tańszego odpowiednika – przed czy po tym, jak pacjent sam o niego spyta. 
Materiał i metody. Badanie miało charakter badania kwestionariuszowego. specjalnie przygotowany kwestionariusz ankie-
towy kierowany był do aptekarzy pracujących na terenie województwa łódzkiego. ankiety rozdano głównie na terenie łodzi 
(79%) i innych miast województwa łódzkiego. 
Wyniki. na pytania odpowiedziało 148 farmaceutów pracujących na terenie województwa łódzkiego (84,5% kobiet i 13,5% 
mężczyzn w wieku 24–59 lat, pracujących głównie w aptekach prywatnych – 89,1%). w grupie osób pracujących do 5 lat 
pacjenta o lekach generycznych, zanim ten sam o nie spytał, informował zaledwie jeden na trzech farmaceutów (33,3%), zaś 
w grupie farmaceutów o najdłuższym stażu pracy (> 20 lat) odsetek ten był zdecydowanie większy (72,0%). analiza korelacji 
wykazała, że im dłuższy był staż pracy aptekarza, tym chętniej farmaceuci informowali pacjentów o możliwości wykupienia 
tańszego odpowiednika leku, jeszcze zanim pacjenci sami pytali o taką możliwość (p < 0,005). 
Wnioski. Promocja leków generycznych powinna być skierowana przede wszystkim do aptekarzy o stażu pracy mniejszym 
niż 5 lat.
Słowa kluczowe: leki generyczne, generyki, badanie ankietowe, opinie farmaceutów.

Background. generic drugs sale instead of more expensive brand name drugs should be promoted in order to im-
prove effectiveness of global health care systems according to wHO 2010 report. information given by pharmacists to patients 
when selling a drug may be one of the factors affecting generic drugs sale. 
Objectives. The aim of this study was to assess whether pharmacist years of professional experience affect the moment he 
informs patient about possibility of buying cheaper equivalent – before or after patient asks about it.
Material and methods. This was a questionnaire-based study. especially prepared questionnaire was made available to phar-
macists of Lodzkie province. survey was conducted mainly in Lodz (79.0%), and the other towns of Lodzkie province.
Results. One hundred and forty eight pharmacists working in Lodzkie province answered the questionnaire (84.5% women 
and 13.5% men, aged 24–59, working mainly in private pharmacies – 89.1%). in a group of pharmacists working less than five 
years, only one out of three (33.3%) pharmacists informed patients about generics before they asked about them. in the group of 
pharmacists working more than 20 years, the percentage was higher (72.0%). Correlation analysis revealed that the more years 
of professional experience pharmacists had, the more eager they were to inform patients about possibility of buying cheaper 
equivalent of brand name drug, before patients asked about it themselves (p < 0.005).
Conclusions. generic drugs promotion should be directed mainly to pharmacists with less than five years of professional ex-
perience.
Key words: generic drugs, generics, questionnaire study, pharmacists’ opinions.

Streszczenie

Summary

Wstęp
zbyt małe użycie leków generycznych zostało wska-

zane w raporcie wHO w 2010 r. jako jedna z głównych 
przyczyn braku efektywności systemów ochrony zdrowia 
na świecie [1]. dlatego tak ważne wydaje się promowanie 
wykorzystania leków generycznych m.in. wśród aptekarzy. 
wiele czynników może wpływać na to, czy i w jaki sposób 
informują oni klientów apteki o możliwości zamiany leku 
na tańszy odpowiednik. 

Cel pracy
Celem pracy było określenie, czy długość stażu pracy 

farmaceuty wpływa na to, kiedy informuje on pacjentów 
o możliwości zakupu tańszych odpowiedników.

Materiały i metody
specjalnie przygotowany kwestionariusz ankietowy kie-

rowany był do farmaceutów aktywnie pracujących w apte-
kach województwa łódzkiego. ankiety przekazywane były 
osobiście, rozdawano je aptekarzom z losowo wybranych 



P. Lewek, J. Śmigielski, P. kardas • wpływ długości stażu pracy aptekarza na informowanie pacjenta o możliwości...

Fa
m

ily
 M

ed
ic

in
e 

&
 P

ri
m

ar
y 

C
ar

e 
Re

vi
ew

 2
01

3;
 1

5,
 2

141

aptek na terenie łodzi (79%), oraz innych miejscowości wo-
jewództwa łódzkiego. Farmaceutom zadano m.in. następu-
jące pytanie: „Czy, jeśli pacjent chce wykupić lek oryginal-
ny, informuje go Pan/Pani o możliwości zakupu tańszych 
leków odtwórczych?”, z możliwymi odpowiedziami: „tak, 
informuję zanim pacjent sam o nie spyta”, „tak, informuję, 
gdy pacjent o to spyta”. dodatkowo pytano ich o długość 
stażu pracy, dane demograficzne oraz miejsce zatrudnienia 
(apteka państwowa czy prywatna). Przedstawione pytania 
były częścią ankiety złożonej z 36 pytań. Powyższe pyta-
nia wybrano celem zwrócenia uwagi na istnienie zależno-
ści opisanych w niniejszej pracy. wypełnienie ankiety było 
w pełni dobrowolne i anonimowe. uzyskane wyniki oce-
niono z wykorzystaniem metod statystyki opisowej.

Wyniki
na pytania odpowiedziało 148 farmaceutów pracują-

cych na terenie województwa łódzkiego, w tym 125 (84,5%) 
kobiet i 20 (13,5%) mężczyzn (3 osoby, tj. 2,0%, nie podały 
swojej płci). wiek ankietowanych wynosił 24–59 lat (śred-
nia 35,8; mediana 35), większość pracowała w aptekach 
prywatnych (132 osoby – 89,1%). Pozostali ankietowani 
pracowali w placówkach publicznych (12 osób; 8,1%) lub 
nie podali miejsca zatrudnienia (4 osoby; 2,7%). 

wśród 148 ankietowanych farmaceutów, w grupie osób 
pracujących do 5 lat pacjenta o lekach generycznych, za-
nim ten sam o nie spytał, informował zaledwie jeden na 
trzech farmaceutów (16 osób; 33,3%). z kolei w grupie 
farmaceutów o najdłuższym stażu pracy (> 20 lat), odsetek 
ten był zdecydowanie większy (18 osób; 72,0%). analiza 
korelacji wykazała, że im dłuższy był staż pracy, tym chęt-
niej farmaceuci informowali pacjentów o możliwości wyku-
pienia tańszego odpowiednika leku, jeszcze zanim pacjenci 
sami pytali o taką możliwość (p < 0,005). szczegółowe dane 
zawiera tabela 1.

Dyskusja
wykorzystanie leków generycznych przynosi europej-

skim pacjentom i systemom ochrony zdrowia oszczędno-
ści na poziomie 35 mld euro rocznie [2]. mimo pojawia-
jących się wątpliwości [3] produkty te nie ustępują orygi-
nalnym [4], są zatem niezbędnym składnikiem wydajnego 
systemu ochrony zdrowia i powinny być zalecane zarów-
no przez lekarzy, jak i farmaceutów. Badania pokazują, że 
farmaceuci mogą mieć pozytywny lub negatywny stosunek 
do leków generycznych [5, 6]. we wstępnych wynikach na-
szego badania wykazaliśmy, że w badanej grupie farma-
ceutów województwa łódzkiego przeważały opinie nega-
tywne o tych lekach [7]. dlatego tak ważne pozostaje ba-
danie czynników wpływających na promocję leków gene-
rycznych. w niniejszym badaniu wykazano silną zależność  
(p < 0,005) między długością stażu pracy farmaceuty, a pro-
mocją substytucji generycznej wśród pacjentów, tzn. apte-
karze z krótszym stażem pracy istotnie rzadziej propono-
wali zamianę leku pacjentowi, który sam o to nie spytał. 
wiemy, że czas przepracowany w zawodzie nie wpływa 
na większe wsparcie substytucji generycznej [8]. zatem być 
może młodsi aptekarze informują o możliwości zamiany 
leku dopiero po pytaniu od pacjenta, ponieważ nie znają 
obowiązującego prawa, które nakłada na nich obowiązek 
informowania o takiej możliwości [9]. ustalenie dokładnej 
przyczyny wymaga dalszych badań. 

Wnioski
Promocja leków generycznych powinna być skierowana 

przede wszystkim do aptekarzy o stażu pracy mniejszym niż 
5 lat.

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

Tabela 1. Wpływ długości stażu pracy farmaceuty na informowanie pacjenta o możliwości zamiany leku na tańszy lek 
odtwórczy

Sposób informowania przez 
farmaceutę*

Długość stażu pracy w zawodzie farmaceuty Razem

do 5 lat od 6 do 10 
lat

od 11 do 15 
lat

od 16 do 20 
lat

powyżej 20 
lat

n f n f n f n f n f n f

informuje zanim pacjent sam 
o nie spyta

16 0,33 12 0,48 15 0,48 15 0,79 18 0,72 76 0,51

informuje, gdy pacjent o to 
spyta

32 0,67 13 0,52 16 0,52 4 0,21 7 0,28 72 0,49

razem 48 1,00 25 1,00 31 1,00 19 1,00 25 1,00 148 1,00

analiza statystyczna test χ2 Pearsona = 16,52, p < 0,005; test χ2
nw = 17,19, p < 0,005

n – liczba badanych, f – frakcja.
* informowanie przez aptekarza o możliwości zakupu tańszych leków odtwórczych, gdy pacjent chce wykupić lek oryginalny.
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