
Wstęp

Zwiększająca się populacja osób starszych stała 
się grupą docelową reklam branży farmaceutycznej. 
Wzrost poziomu wiedzy ogólnej w obszarze zdro-
wia spowodował rozwój procesu samoleczenia, jako 
jednego z elementów samoopieki. Według WHO, 

samoleczenie oznacza używanie lekarstw w leczeniu 
chorób lub objawów rozpoznanych samodzielnie 
u siebie bądź w leczeniu wzajemnym [1, 2]. Stosowa-
nie OTC w samoleczeniu stanowi problem w zdrowiu 
publicznym, ponieważ zmniejsza się nadzór me-
dyczny nad ich stosowaniem [3]. Rozpowszechnione 
samoleczenie wymaga pełnej, rzetelnej informacji 

 Streszczenie  Cel pracy. Określenie wpływu reklamy na zakup leków bez recepty i ich stosowanie przez osoby 
powyżej 60 lat.
Materiał i metody. Zastosowano metodę wywiadu w oparciu o autorski kwestionariusz. Badani to 84 osoby (kobiety 
– 64%, mężczyźni – 36%), mieszkańcy Gdańska, Szczecina i powiatu ząbkowickiego. Najczęściej zgłaszano choroby 
układu krążenia (22%) oraz układu ruchu (17%). 
Wyniki. 25% badanych przy zakupie i stosowaniu leku OTC kieruje się reklamą – największy wpływ wywiera reklama 
telewizyjna (38%). Najczęściej kupowano leki z grupy NLPZ – 71% badanych, bez względu na sytuację materialną. 
Na zakup OTC badani przeznaczają miesięcznie około 50 zł.
Wnioski. 1. Najczęściej kupowano leki przeciwbólowe, a ich stosowanie jest związane z codziennym odczuwaniem 
bólu ograniczającego aktywność fizyczną. 2. Wiarygodnym źródłem informacji o lekach OTC jest opinia lekarza 
rodzinnego i farmaceuty oraz reklama telewizyjna. 
Słowa kluczowe: OTC, reklama, osoby starsze, lekarz rodzinny.

 Summary  Objectives. The aim of this study was to determine the effect of advertisements on purchase of OTC 
drugs and their use by persons 60 year old and over. 
Material and methods. The method was based on the interview questionnaire. The subjects were n = 84 over 
60 years (female – 64%, male – 36%) residents of Gdańsk, Szczecin and ząbkowicki country. The most frequently 
reported were cardiovascular (22%) and musculoskeletal (17%) diseases. 
Results. Every fourth tested was guided by the advertising on the purchase and use of drugs without a prescription, 
most affected by television advertising (38%). Most frequently purchased were NSAID. 71% of respondents, because 
of financial situation, spent about 50 PLN monthly for OTC. 
Conclusion. 1. Most commonly purchased drugs were analgesics and their use was associated with pain limiting 
due to daily physical activity. 2. Credible source of information about OTC medicines was the opinion of GP and 
pharmacists, and television advertising. 
Key words: over-the-counter, advertising, older people, GP.
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o działaniu leków OTC, ich skutkach ubocznych, 
metodach samoleczenia dla pacjenta. Leki OTC 
powinny być dostępne wyłącznie w aptece, w celu 
zapewnienia nadzoru nad samoleczeniem choćby 
przez farmaceutę [4]. Rynek farmaceutyczny, w tym 
leków OTC (over the counter) dzieli się na dwie 
podstawowe grupy: leki sprzedawane bez recepty 
i produkty, które nie posiadają statusu leków [5]. 

Cel pracy
Celem pracy było ustalenie subiektywnej oceny 

wpływu reklamy na zakup leków bez recepty i ich 
stosowanie, a tym samym na kształtowanie zachowań 
zdrowotnych konsumentów powyżej 60. roku życia.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono techniką ankiety 

i wywiadu. W pytaniach zastosowano skalę Likerta, 
umożliwiającą określenie wpływu reklam poprzez 
stopniowanie opinii. Analizy wyników dokonano 
testem χ2 w oparciu o pakiet statystyczny STATISTI-
CA for Windows 9.0. Za istotne przyjęto prawdo-
podobieństwo p < 0,05. 

Badani (n = 84) to mieszkańcy Gdańska, Szcze-
cina oraz powiatu ząbkowickiego (woj. dolnoślą-
skie) w wieku powyżej 60. roku życia. Spośród 84 
osób 64% to kobiety, a 36% to mężczyźni. 52% to 
mieszkańcy miast, a 48% – wsi. Wśród badanych 
wykształcenie średnie miało 38% osób, wyższe  
– 26%, a podstawowe i zawodowe – 36%. Ponad 
połowa badanych (52%) oceniła swoją sytuację ma-
terialną jako dobrą, 12% – jako złą i bardzo złą.

Wyniki
Największą grupę badanych stanowiły osoby 

po 60. roku życia, cieszące się dobrym zdro-
wiem, które nie zgłaszały dolegliwości (25%). 
W następnej kolejności badani zgłaszali choroby 
układu krążenia (22%), układu kostno-stawowego 
(17%), nerwowego (13%) i oddechowego (10%). 
Z grupy OTC badani kupują leki przeciwbólowe 
(85,5%), przeciw przeziębieniu (82%), zwiększają-
ce odporność (55%), na problemy gastryczne (37%)  
– rzadziej suplementy diety (25%), poprawiające 
pamięć i koncentrację uwagi (15,5%) czy leki na-
senne (15%). Leki przeciwbólowe są kupowane 
zawsze wtedy, gdy kończy się opakowanie (30%). 
Częściej są to kobiety (37%), mężczyźni kupują leki 
raz w miesiącu (30%) – różnice nie są istotne staty-
stycznie (p = 0,05). Leki OTC są kupowane przez 
badanych wówczas, gdy się skończą, raz w mie-
siącu i w razie potrzeby. Statystycznie istotnie czę-
ściej leki przeciwbólowe kupują mieszkańcy miast  
(p < 0,05), a leki nasenne – kobiety (p < 0,05). 
71,5% badanych wydaje miesięcznie na leki OTC 
do 50 zł – są to osoby z najniższymi dochodami. 

Co dziesiąty badany wydaje do 100 i więcej zło-
tych – częściej są to kobiety i mieszkańcy miast, 
z dobrą i bardzo dobrą sytuacja materialną. 

Decyzję o zakupie i stosowaniu danego OTC 
podejmują badani najczęściej po zasięgnięciu opinii 
lekarza rodzinnego (39%), częściej są to kobiety 
i mieszkańcy miast – różnice nie są istotne statystycz-
nie (p > 0,05). W następnej kolejności zasięgają opi-
nii u farmaceuty (31%). Reklama wpływa na decyzje 
7,2% badanych. Analizie poddano znaczenie infor-
macji o lekach OTC pochodzącej z reklam w tele-
wizji, radiu, Internecie, prasie i ekspozycji w sklepie. 
Wykazano istotnie statystyczną zależność między 
reklamą prasową a płcią męską (p < 0,05), oraz 
między ekspozycją w punkcie sprzedaży a miesz-
kańcami wsi (p < 0,05). Wpływ reklamy na zakup 
i stosowanie OTC dostrzega jedna czwarta badanych 
(25%) – częściej kobiety i mieszkańcy miast. 

Dyskusja

Reklama leków musi dotyczyć leków dopusz-
czonych do obrotu na rynku Rzeczypospolitej 
Polskiej i nie może być sprzeczna z zatwierdzoną 
charakterystyką produktu leczniczego [6]. Ponad 
połowa badanych deklaruje, że reklama nie ma 
wpływu na zakup leków OTC lub wpływ ten jest 
niewielki. Podobne wyniki uzyskała Pączkowska 
[7]. Jak wykazała Chmiel-Perzyńska [5], aż dwie 
trzecie badanych jest przeciwnych wprowadzeniu 
zakazu emitowania reklam leków w telewizji, radiu 
i prasie, co wskazuje na korzystanie przez bada-
nych z tych źródeł informacji o OTC. Podobnie 
farmaceuci dostrzegają znaczny wpływ przeka-
zów medialnych na wzrost sprzedaży aktualnie 
reklamowanego produktu [8], co może świadczyć 
o tym, że badani nie są świadomi oddziaływania 
reklamy na nich. Najczęściej kupowanymi lekami 
przez osoby po 60. roku życia (co zostało potwier-
dzone w innych badaniach) są leki przeciwbólowe 
z grupy NLPZ, a ich przyjmowanie związane jest 
z codziennym odczuwaniem bólu [5, 9]. Badani 
przy wyborze OTC kierują się opinią lekarza ro-
dzinnego, farmaceuty, rzadziej reklamą; w leku 
cenią skuteczność i spektrum stosowania [5]. Zapo-
znają się także z ulotką informacyjną o produkcie 
przed zastosowaniem po raz pierwszy, a najczęściej 
po wystąpieniu objawów niepożądanych. 

Wnioski
1.  Najczęściej kupowanymi lekami są leki prze-

ciwbólowe, a ich stosowanie jest związane z co-
dziennym odczuwaniem bólu ograniczającego 
codzienną aktywność. 

2. Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji 
o lekach jest opinia lekarza rodzinnego i farma-
ceuty oraz reklama telewizyjna. 
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