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JAK PACIENTI VNÍMAJÍ LÉČBU GENERICKÝMI LÉČIVY  

Mgr. Lucie Kotlářová 
Edukafarm, Praha

V mnoha zemích jsou národními 

zdravotními autoritami preferována 

generická léčiva, a to z ekonomických 

důvodů. Zajímavý je však pohled 

samotných pacientů na léčbu generickými 

léčivy – pohled, do kterého se promítají 

očekávání a míra důvěry v tato léčiva. 

Pohled na generická léčiva očima pacientů 

se liší v závislosti na pohlaví, 

vzdělání a věku.
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Pohled portugalské populace  na léčbu gene-

rickými léčivy byl publikován v časopise Pharmacy 

world & science. Cílem této práce bylo zjistit vliv vní-

mání závažnosti onemocnění na volbu mezi léčivy 

originálními či generickými. Dále byly sledovány 

socio-demografi cké parametry. Jako modelová one-

mocnění různého stupně závažnosti byly zvoleny 

chřipka, astma a angina pectoris. Tato onemocnění 

jsou v Portugalsku dobře známá a na farmaceutic-

kém trhu se vyskytují generická léčiva pro tato one-

mocnění.

Dotazník vyplnilo 1 278 Portugalců starších 18 

let. Údaje byly sbírány v rozmezí 4 týdnů. Otázky 

byly kladeny následně: “Představte si, že vám bylo 

diagnostikováno (vybrané onemocnění) a přede-

psána generická léčiva. Prosím, zvolte na škále 

1–5 míru souhlasu s generickou léčbou.“ Odpovědi 

byly hodnoceny podle pětibodové Likertovy škály 

(1 = velmi silně nesouhlasím, 2 = nesouhlasím, 3 = 

nejsem si jistý, 4 = souhlasím, 5 = velmi silně sou-

hlasím).

Dále byly sledovány socio-demografi cké údaje, 

jako je věk, pohlaví a úroveň vzdělání. 

Celkem bylo zpracováno 1 125 správně vyplně-

ných dotazníků, z respondentů bylo 61 % žen a 39 % 

mužů. Průměrný věk tazatelů byl 33 let. 36 % účast-

níků průzkumu mělo dokončenu 12letou školní do-

cházku a 35 % mělo univerzitní vzdělání.

Výsledky průzkumu ukázaly, že účastníci měli 

pozitivní očekávání, pokud se týče účinnosti gene-

rických léčiv (průměr 3,83) a generiku přisuzovali 

značnou podobnost s originálním léčivem (průměr 

3,21). Mladší a vzdělanější účastníci měli větší dů-

věru v účinnost generických léčiv, zatímco starší 

účastníci věřili více v podobnost generického léči-

va a jeho originální předlohy. 

Z hlediska souhlasu pacienta léčit se generický-

mi léky u konkrétních onemocnění průzkum proká-

zal, že míra souhlasu s léčbou generickými léčivy se 

snižovala s mírou vnímání závažnosti onemocně-

ní (chřipka = 4,07, astma = 3,95, angina pectoris 

= 3,89).

ZÁVĚR
Studie ukázala, že účastníci průzkumu obec-

ně věří, že generická léčiva jsou účinná a podobná 

originálním lékům. Dále průzkum ukázal, že míra 

souhlasu s užíváním generických léčiv je signi-

fikantně nižší u onemocnění, která jsou vnímána 

jako více závažná. Toto zjištění odpovídá výsledkům 

předchozích průzkumů, kdy účastníci vnímali levněj-

ší léčbu závažných onemocnění jako méně účinnou. 

To může sehrát svou negativní roli v primární péči, 

jelikož může být pro lékaře těžší přesvědčit pacienta 

o vhodnosti léčby generickým léčivem, pokud paci-

ent vnímá své onemocnění jako závažné. 
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CO JIŽ JE O DANÉ 
PROBLEMATICE ZNÁMO:
✓ Používání generických léčiv je preferováno 

z důvodu snížených nákladů na léčbu.

CO NOVÉHO PŘINÁŠÍ TENTO 
ČLÁNEK K DANÉ PROBLEMATICE:
✓ Vnímání léčby generickými léčivy pacientem 

je obecně pozitivní. 

✓ Míra souhlasu s léčbou generickými léčivy se snižuje 

s mírou vnímání závažnosti onemocnění.

✓ Mladší a vzdělanější pacienti mají větší důvěru

 v účinnost léčby generickými léčivy.

Tabulka 1 Rozdíly ve vnímání účinnosti generického léčiva a podobnosti generického léčiva s originálním léčivem 

v závislosti na vzdělání a věku (n = 1125).

 Škála  Vzdělání
  9 let 12 let Univerzitní 
Účinnost 1–5 3,6 3,78 3,94
Podobnost 1–5 3,28 3,23 3,25

  Věk
  18–25 let 26-37 let > 38 let
Účinnost 1–5 3,84 3,80 3,72
Podobnost 1–5 3,14 3,26 3,25

Tabulka 2 Míra souhlasu s léčbou generickými léčivy v závislosti na pohlaví, věku a vzdělání (n = 1125).

 Škála Chřipka Astma Angina pectoris
Pohlaví
Muži 1–5 4,05 3,97 3,89
Ženy 1–5 4,07 3,93 3,89

Věk
18–25 let 1–5 4,06 3,93 3,87
26–37 let 1–5 4,08 4,00 3,94
> 38 let 1–5 4,05 3,91 3,87

Vzdělání
9 let 1–5 3,86 3,73 3,72
12 let 1–5 4,04 3,91 3,83
Univerzitní 1–5 4,22 4,11 4,06
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Míra souhlasu s preskripcí generik ve vztahu 
k různým typům onemocnění (n=1125)
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