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Stosowanie leków OTC przez pacjentów  
Poradni Lekarza Rodzinnego

The use of OTC drugs by patients of GP practices
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. istniejące dane mówią o wzroście konsumpcji leków w Polsce w ostatnich latach, która dotyczy głów-
nie leków dostępnych bez recepty (oTc). leki te stanowią coraz większą część polskiego rynku farmaceutycznego. Większość 
pacjentów dokonuje zakupu tych leków i stosuje je bez konsultacji z lekarzem. 
Cel pracy. ocena zjawiska stosowania leków oTc wśród pacjentów Poradni lekarza rodzinnego. 
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 261 pacjentów. Średnia wieku respondentów wynosiła 48,2 ± 16,9 lat. 67,1% 
badanych stanowili mieszkańcy miasta, 32,9% – mieszkańcy wsi. Wykształcenie wyższe posiadało 37,2% badanych, śred-
nie – 44,4%, zawodowe – 12,3% i podstawowe – 6,1%. Badanie przeprowadzono przy użyciu kwestionariusza autorskiego.
Wyniki. Do nabywania leków dostępnych bez recepty (oTc) przyznało się 96,2% badanych. informacje dotyczące leków 
oTc pacjenci najczęściej uzyskiwali od farmaceutów – 39,9%. 38,7% osób decyzję o zakupie konkretnego leku podejmowało 
pod wpływem jego reklamy w mediach. respondenci kupując leki dostępne bez recepty najczęściej kierowali się ich skutecz-
nością – 44,1%. kwoty wydawane na zakup leków oTc przez ponad połowę badanych (54%) mieściły się w przedziale 10–50 
zł miesięcznie. Badani najczęściej sięgali po preparaty przeciwbólowe dostępne bez recepty – 67,8%. Wykazano istotne sta-
tystyczne różnice między doraźnym przyjmowaniem leków przeciwbólowych a płcią. kobiety znacznie częściej deklarowały 
doraźne przyjmowanie leków przeciwbólowych – 75% w porównaniu do mężczyzn – 55,7%. 
Wnioski. 1. stosowanie leków oTc jest zjawiskiem powszechnym. 2. reklama w mediach wywiera duży wpływ na decyzję 
o ich zakupie. 3. częste stosowanie leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty wskazuje na konieczność dokładnego 
informowania pacjentów o ich potencjalnych działaniach niepożądanych.
Słowa kluczowe: leki oTc, lekarz rodzinny, pacjenci.

Background. available data clearly indicate the rising intake of over-the-counter (oTc) drugs in Poland. Most pa-
tients purchase these medicaments and use them without consulting their doctors. 
Objectives. The aim of the given paper was to assess the phenomenon of taking oTc drugs among patients of GP practices.
Material and methods. sample group included 261 persons. The average age of respondents was 48.2 ± 16.9 years. 67.1% 
of respondents lived in cities, and 32.9% lived in rural areas. 37.2% of respondents had higher education, 44.4% secondary 
education, 12.3% vocational education and 6.1% had primary education. The study was conducted by means of an original 
questionnaire. 
Results. 96.2% of respondents admitted to buying over-the-counter drugs (oTc). 39.9% of persons included in the survey 
gained information about oTc drugs by asking pharmacists. 38.7% of respondents purchased a given medicament being 
influenced by an advertisement. in most cases (44.1% of respondents) efficacy of the given oTc drug was the factor determin-
ing the purchasing decision. 54% of people surveyed spent 10–50 Pln on oTc drugs per month. analgesics were the most 
frequently used oTc drugs – 67.8% of respondents declared to use them. significant statistical difference was shown between 
using analgesics on demand and sex. More women declared to use analgesics on demand – 75% in relation to men – 55.7%.
Conclusions. 1. Using oTc drugs is a common phenomenon. 2. advertising plays an important role when making a decision 
whether to buy oTc drugs. 3. it is necessary to raise awareness of oTc drugs usage and to accurately inform patients about 
potential side effects of oTc drugs.
Key words: over-the-counter drugs, general practitioner, patients.

Streszczenie

Summary

Wstęp
leki oTc są to leki wydawane bez recepty lekarskiej. 

W ostatnich latach istotnie rośnie ich sprzedaż, a większość 
pacjentów stosuje je bez konsultacji z lekarzem, co zwiększa 
istotnie ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Materiał i metody 
Grupę badaną stanowiło 261 pacjentów Poradni leka-

rza rodzinnego (97 M i 164 k).  Średnia wieku responden-
tów wynosiła 48,2 ± 16,9 lat. 67,1% badanych stanowili 

mieszkańcy miast, 32,9% – wsi. Wykształcenie wyższe 
posiadało 37,2% badanych, średnie – 44,4%, zawodowe 
– 12,3% i podstawowe – 6,1%. analizy statystycznej doko-
nano za pomocą testów niezależności χ2, testu t-studenta, 
analizy wariancji (anoVa) oraz testu kolejności par Wilco-
xona, za poziom istotności statystycznej przyjmując wartość 
p < 0,05.

Wyniki
Do zakupu leków oTc przyznało się 96,2% badanych 

(98,8% k oraz 91,8% M). Wykazano istotne statystyczne 
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różnice między zakupem leków bez recepty a płcią (χ2 Pe-
arsona: 8,17024; df = 1; p = 0,004258). Decyzję dotyczącą 
nabycia preparatów oTc respondenci najczęściej podej-
mowali po konsultacji z farmaceutą – 42,1% k i 29,9% 
M (χ2 Pearsona: 28,5387; df = 7; p = 0,000176). Jedynie 
25,3% badanych przyznało, że decyzję zakupu leków oTc 
konsultuje z lekarzem. częściej decyzję zakupu leków 
wydawanych bez recepty konsultowały ze swoim leka-
rzem kobiety i mieszkańcy miast. Wykazano istotne staty-
styczne różnice między konsultacją zakupu leków z leka-
rzem a płcią badanych (χ2 Pearsona: 10,9285; df = 2; p = 
0,004236) i miejscem zamieszkania (χ2 Pearsona: 12,6719; 
df = 2; p = 0,001771).  

Miejscem, w którym respondenci najczęściej zaopatry-
wali się w leki oTc, była apteka – 95,8% badanych. na 
pytanie dotyczące częstości zażywania leków oTc naj-
częściej udzielaną odpowiedzią była: „rzadziej niż raz 
w miesiącu” – 33,8%. Pacjenci kupując leki dostępne bez 
recepty najczęściej kierowali się: skutecznością ich działa-
nia – 44,1% oraz ceną – 14,3%. kwoty wydawane na zakup 
leków oTc przedstawiono na ryc. 1. 

Rycina 1. Miesięczne wydatki pacjentów na leki oTc

Wśród leków oTc badani najczęściej sięgali po pre-
paraty przeciwbólowe – 67,8%. Wykazano istotne staty-
styczne różnice między doraźnym przyjmowaniem tych 
leków a płcią (χ2 Pearsona: 10,4343; df = 1; p = 0,001237) 
– kobiety częściej deklarowały doraźne przyjmowanie le-
ków przeciwbólowych – 75% w porównaniu do mężczyzn  
– 55,7%. Przed zastosowaniem preparatów oTc do prze-
czytania ulotki informacyjnej przyznało się 74,7% bada-
nych. Wykazano istotne statystyczne różnice między czy-
taniem ulotki a płcią (χ2 Pearsona: 13,5040; df = 3; p = 
0,003664) – kobiety, które zawsze czytają ulotki – 80,5%, 
mężczyźni – 65,0%. 

Wśród respondentów 8,1% badanych uważało, że stosu-
je zbyt dużą dawkę leków lub stosuje je zbyt często. 61,4% 
wszystkich badanych było zdania, że leki te niewłaściwie 
stosowane mogą szkodzić zdrowiu.

W opinii 9,6% badanych, reklama ma duże lub bar-
dzo duże znaczenie wpływające na decyzję zakupu leków 
oTc. Jest to nieco zaskakujące, ponieważ aż 38,7% bada-
nych przy zakupie leków kierowało się właśnie reklamą 
tych leków w mediach. W opinii 35,3% badanych reklamo-
wanie leków dostępnych bez recepty powinno być całkowi-
cie zabronione.

Dyskusja
Łatwa dostępność do leków oTc wiąże się często z po-

strzeganiem ich jako bezpieczniejszych w porównaniu z le-
kami wydawanymi na receptę, a co jest z tym związane 
– lekceważeniem zagrożeń wynikających z ich niewłaści-
wego stosowania. leki reklamowane często jako „inteligent-
ne” i bezpieczne mogą być nadużywane, przez co wzrasta 
ryzyko działań niepożądanych. Długotrwałe stosowanie 
leków przeciwbólowych może wywołać skutki uboczne, 
w tym krwawienia z przewodu pokarmowego, zaburzenia 
układu krążenia, zatrucia, uszkodzenie nerek czy uszkodze-
nie wątroby [1]. 

W porównaniu do badania dotyczącego stosowania 
leków oTc, które przeprowadzono w roku 2010, istotnie 
zwiększył się wpływ reklamy leków na ich zakup – obecnie 
38,7% osób kupuje je pod wpływem reklamy w stosunku do 
6,7% w 2010 roku [2]. Pacjenci często nie posiadają odpo-
wiedniej wiedzy na temat ich działania i efektów niepożą-
danych. 

Według niektórych badaczy, jedynie 17% osób zdaje 
sobie sprawę, że przedawkowanie paracetamolu może za-
kończyć się śmiercią, a 35% jest świadomych, że przyjmo-
wanie tego leku w zbyt dużych dawkach może prowadzić 
do uszkodzenia wątroby [3, 4]. Wśród badanych przez nas 
osób odsetek pacjentów deklarujących czytanie ulotek infor-
macyjnych jest wysoki. Jednak aż 38,6% osób nie zdawało 
sobie sprawy z potencjalnej szkodliwości tych leków. coraz 
częściej podkreśla się problem związany ze złożonością ję-
zyka stosowanego w ulotkach leków oTc, który często nie 
jest zrozumiały dla przeciętnego pacjenta [5]. 

Ponadto duża część lekarzy rodzinnych w swojej co-
dziennej praktyce zapomina zadawać pacjentom pytania do-
tyczące stosowania przez nich leków z tej grupy, a w przy-
padku uzyskania informacji o ich stosowaniu, fakt ten jest 
rzadko odnotowywany w dokumentacji lekarskiej [6, 7]. 

Wnioski
1. stosowanie leków oTc jest zjawiskiem powszechnym.
2. reklama leków oTc w mediach wywiera coraz więk-

szy wpływ na decyzję o ich zakupie.
3. Dokładne informowanie pacjentów o potencjalnych 

działaniach niepożądanych leków oTc może zwięk-
szyć bezpieczeństwo ich stosowania.
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