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ORGANIZACJA I FINANSOWANIE OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ NA 
UKRAINIE – NA PRZYKŁADZIE OSÓB CHORYCH NA SCHIZOFRENIĘ 
I HOSPITALIZOWANYCH WE LWOWIE
ORGANIZATION AND FUNDING OF MENTAL HEALTH CARE IN UKRAINE – AN EXAMPLE OF 
PEOPLE AFFECTED WITH SCHIZOPHRENIA AND HOSPITALIZED IN LVIV

Tomasz Zaprutko, Krzysztof Kus, Dorota Koligat, Piotr Ratajczak, Elżbieta Nowakowska

Katedrza i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
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STRESZCZENIE
Wstęp. Schizofrenia jest chorobą psychiczną, która oprócz istotnych następstw zdrowotnych cechuje się znaczącym obciążeniem ekonomicznym dla pacjenta, jego rodzi-
ny, jak i całego społeczeństwa. Schizofrenia wymaga przewlekłego leczenia. Mimo że kompleksowa i zindywidualizowana terapia oceniana jest jako kosztowo-efektyw-
na, to dostępność nowoczesnego leczenia i zakres świadczeń medycznych związanych z opieką psychiatryczną są w niektórych krajach ograniczone.
Cel. Przedstawienie modelu organizacji i fi nansowania szpitalnej opieki psychiatrycznej gwarantowanej pacjentom chorym na schizofrenię i hospitalizowanym we Lwowie 
(Ukraina). Ponadto celem pracy była ocena realizacji ustawowych założeń dotyczących sposobu i zakresu świadczenia opieki psychiatrycznej na Ukrainie.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w okresie od października 2013 roku do grudnia 2014 roku we współpracy z Kliniką Psychiatrii, Psychologii i Seksuologii Na-
rodowego Uniwersytetu Medycznego we Lwowie. Analizowane dane dotyczyły fi nansowania pobytu pacjenta w szpitalu psychiatrycznym oraz dostępności ekonomicz-
nej do farmakoterapii po zakończonej hospitalizacji.
Wyniki. System organizacji opieki psychiatrycznej na Ukrainie cechuje się ograniczeniami wpływającymi na dostępność i zakres świadczeń medycznych związanych z le-
czeniem schizofrenii. Pacjenci są w wielu wypadkach zobligowani do indywidualnego zakupu leków również podczas hospitalizacji. Neuroleptyki nie są na Ukrainie refun-
dowane, co przy niskich zarobkach powoduje, że pacjenci leczeni są przede wszystkim lekami starszych generacji.
Wnioski. Opieka psychiatryczna na Ukrainie wymaga reorganizacji i dofi nansowania. Kompleksowe i nowoczesne leczenie powinno być dostępne dla wszystkich pacjen-
tów, niezależnie od ich sytuacji materialnej. Powinno się dążyć do wprowadzenia systemu refundacji leków, co wpływać będzie na ich rzeczywistą dostępność ekonomicz-
ną. Należy dążyć do upowszechniania terapii niefarmakologicznej, zarówno w trakcie hospitalizacji jak i po jej zakończeniu..

Słowa kluczowe: schizofrenia, leczenie, Ukraina.

ABSTRACT
Introduction. Schizophrenia is a mental disorder, which apart from health consequences is characterized by a signifi cant economic burden for the patient, his family and 
for the whole society as well. Schizophrenia requires chronic treatment. Although comprehensive and individualized therapy is indicated as cost-effective the availability of 
modern treatment schedules and the range of medical services related to mental health care are limited in some countries.
Aim. To present the model of organization and funding of inpatient care provided to patients with schizophrenia and hospitalized in Lviv (Ukraine). Furthermore, the objec-
tive of this study was to evaluate the implementation of statutory assumptions concerning the manner and scope of the provision of psychiatric care in Ukraine.
Material and methods. The study was conducted between October 2013 and December 2014, in cooperation with the Clinic of Psychiatry, Psychology and Sexology of Na-
tional Medical University in Lviv (Ukraine). The analyzed data concerned the funding of the hospitalization affordability to the pharmacotherapy within remission stage.
Results. The organization of psychiatric care in Ukraine is characterized by constraints affecting the availability and the range of medical services related to the treatment 
of schizophrenia. Patients have to, in many cases, buy medicines individually even during hospitalization. Neuroleptics are not reimbursed in Ukraine, and due to low sala-
ries patients are primarily treated with older neuroleptics.
Conclusions. Mental health care in Ukraine requires reorganization and fi nancial support. Comprehensive and modern treatment should be available to all patients regar-
dless of their fi nancial situation. The reimbursement of medicines should be to introduced. The non-pharmacological therapies both during hospitalization and within out-
patient care should be promoted.. 

Keywords: schizophrenia, treatment, Ukraine.

Wstęp
Schizofrenia jest ciężkim schorzeniem psychicznym o prze-
wlekłym i nawracającym charakterze [1]. Jej przebieg i to-
warzyszące chorobie objawy sprawiają, że schizofrenia 
wywołuje w społeczeństwie lęk, prowadząc do zaburzenia 
relacji chorego z otoczeniem, napiętnowania i w efekcie do 
społecznego wykluczenia osoby cierpiącej z powodu cho-
roby psychicznej [1–3]. 

Schorzenie dotyczy 1% ogólnoświatowej populacji [1], 
a społeczne i ekonomiczne obciążenia związane z choro-
bą [4] sprawiają, że schizofrenia nie może być problemem 
bagatelizowanym, lecz wymaga uwagi i analiz prowadzą-
cych do optymalizacji procesu terapeutycznego.

Oprócz konsekwencji zdrowotnych odpowiadających 
za to, że schizofrenia jest chorobą o jednym z najwyższych 
współczynników lat życia skorygowanych o niesprawność 
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[4], schorzenie generuje wysokie koszty bezpośrednie i po-
średnie, w efekcie czego schizofrenia jest także problemem 
zdrowotnym o znaczących następstwach ekonomicznych.

Bezpośrednie koszty związane są z leczeniem szpital-
nym, specjalistyczną opieką medyczną oraz stosowaną 
farmakoterapią. Pośrednie koszty są przede wszystkim 
efektem utraconej produktywności osób chorych na schi-
zofrenię, jak również członków ich rodzin, którzy często 
rezygnują z obowiązków związanych z pracą zawodową 
na rzecz opieki nad chorą osobą [1, 5, 6]. 

Koszty bezpośrednie odpowiadają za 1/3 całkowitych 
kosztów leczenia schizofrenii [5, 7] i, według ekspertów 
Światowej Organizacji Zdrowia, w krajach zachodnich 
stanowią od 1,6% do 2,6% nakładów związanych z fi nan-
sowaniem opieki zdrowotnej [4, 8]. Koszty pośrednie, na-
tomiast, to 2/3 całkowitych kosztów leczenia schizofrenii. 
Osiągają w Stanach Zjednoczonych wartość 32,5 miliarda 
dolarów amerykańskich, w Kanadzie 4,8 miliarda dolarów 
kanadyjskich, a w Anglii 4,7 miliarda funtów brytyjskich [5, 
7, 9, 10]. Skalę rozbieżności pomiędzy kategorią bezpo-
średnich i pośrednich kosztów towarzyszących schizofrenii 
potwierdzają także wyniki analizy przeprowadzonej w Ko-
rei Południowej, gdzie Chang et al. [11] wykazali, że koszty 
bezpośrednie stanowiły 540 milionów dolarów amerykań-
skich, a pośrednie 3,2 miliarda dolarów amerykańskich. 

Wysokość nakładów związanych z terapią schizofre-
nii, jak i koszty będące następstwem przebiegu choroby 
mogą być jednak ograniczone, a leczenie w wyniku za-
stosowania kompleksowych rozwiązań terapeutycznych 
uwzględniających nowoczesną farmakoterapię mogłoby 
prowadzić do osiągnięcia kosztowej efektywności leczenia 
schizofrenii [5, 12]. 

Możliwość stosowania leków atypowych również 
w formach o przedłużonym działaniu prowadzi do ogra-
niczenia występowania uciążliwych efektów ubocznych 
będących następstwem leczenia farmakologicznego [10, 
13, 14]. Znaczenie farmakoterapii, wykorzystującej neuro-
leptyki atypowe w długo działających formach potwier-
dza badanie Electronic Schizophrenia Treatment Adhe-
rence Registry (e-STAR) [15, 16], w którym wykazano, że 
stosowanie risperidonu depot przyczyniło się do poprawy 
„compliance”, wpływało na zmniejszenie ryzyka prób sa-
mobójczych, a także odpowiadało za ograniczenie nawro-
tów choroby i w konsekwencji rehospitalizacji. W efekcie, 
mimo początkowego wzrostu nakładów wynikającego ze 
stosowania nowszej i jednocześnie droższej farmakotera-
pii, leczenie schizofrenii może być procesem o zredukowa-
nym obciążeniu ekonomicznym [5].

Osiągnięcie poprawy poziomu przestrzegania zaleceń 
lekarskich jest niezwykle istotne w kontekście kosztów to-

warzyszących schizofrenii oraz jakości życia osób chorych 
i ich rodzin. Ponadto, rzadsze hospitalizacje, będące główną 
składową bezpośrednich kosztów leczenia schizofrenii [5, 17, 
18], pomagają pacjentowi w rzeczywistym powrocie do ról 
społecznych pełnionych przed zdiagnozowaniem choroby, 
w tym w powrocie na chroniony lub otwarty rynek pracy 
[19]. Możliwość podjęcia pracy w okresie remisji choroby 
wpływa przede wszystkim na obniżenie kosztów pośrednich 
generowanych przez schizofrenię, ale również odpowiada za 
redukcję kosztów bezpośrednich, gdyż jak wskazują badania 
[20] aktywność zawodowa osób chorych na schizofrenię 
determinuje zmniejszenie częstotliwości hospitalizacji.

Mimo że kompleksowe leczenie uwzględniające nowo-
czesną farmakoterapię jak i rozwiązania niefarmakologicz-
ne wskazywane jest jako kosztowo-efektywne [1], to or-
ganizacja i fi nansowanie opieki psychiatrycznej, a w efekcie 
zakres stosowanego leczenia, różnią się pomiędzy poszcze-
gólnymi krajami [17]. Wynika z tego główny cel pracy, jakim 
było przedstawienie systemu opieki psychiatrycznej gwa-
rantowanej pacjentom chorym na schizofrenię i hospitali-
zowanym we Lwowie (Ukraina). Ponadto celem pracy była 
ocena realizacji ustawowych założeń dotyczących sposobu 
i zakresu świadczenia opieki psychiatrycznej na Ukrainie.

Materiał i metody
Analizę przeprowadzono w okresie od października 2013 
roku do grudnia 2014 roku we współpracy z Kliniką Psy-
chiatrii, Psychologii i Seksuologii Narodowego Uniwersyte-
tu Medycznego we Lwowie. Badanie wykonano po uprzed-
nim uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej, aprobaty władz 
Narodowego Uniwersytetu Medycznego we Lwowie oraz 
akceptacji Kierownika Kliniki Psychiatrii, Psychologii i Sek-
suologii Narodowego Uniwersytetu Medycznego we Lwo-
wie. W trakcie badania przeanalizowano 180 kartotek (we 
współpracy z lekarzem zatrudnionym w klinice) pacjentów 
hospitalizowanych z powodu schizofrenii zdiagnozowanej 
w oparciu o międzynarodową klasyfi kację chorób ICD-10. 
Zbierane informacje dotyczyły fi nansowania pobytu pa-
cjenta w szpitalu psychiatrycznym oraz problemu dostęp-
ności ekonomicznej do specjalistycznej farmakoterapii.

Wyniki
W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że system 
organizacji i fi nansowania opieki psychiatrycznej na Ukrainie 
cechuje się ograniczeniami wpływającymi na dostępność 
i zakres świadczeń medycznych związanych z leczeniem 
schizofrenii. Mimo że pobyt w szpitalu fi nansowany jest 
w ramach opieki zdrowotnej gwarantowanej przez Państwo, 
to farmakoterapia stosowana podczas hospitalizacji wyma-
ga często współpłacenia przez pacjenta lub indywidualnego 
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dostarczenia leków przez rodzinę chorego. W sytuacji gdy 
średnia wysokość zarobków na Ukrainie sięga 325 Euro brut-
to [17], a neuroleptyki nie podlegają refundacji, kompleksowe 
leczenie osób chorych na schizofrenię jest istotnie utrudnio-
ne. Pacjenci, mimo rynkowej dostępności leków atypowych, 
również w ich długo działających formach, leczeni są w zde-
cydowanej większości neuroleptykami typowymi. Z przyczyn 
ekonomicznych pacjenci chorzy na schizofrenię, zarówno 
podczas hospitalizacji, jak i w okresie remisji choroby w nie-
wielkim zakresie korzystają z form terapii niefarmakologicz-
nej. Leczenie wspierane psychoedukacją, treningiem umie-
jętności społecznych czy terapią poznawczo-behawioralną 
jest szczególnie utrudnione w warunkach ambulatoryjnych, 
gdyż na Ukrainie brakuje organizacji i placówek oferujących 
takie wsparcie. Powoduje to, że świadomość społeczna na 
temat chorób psychicznych jest niska, co odpowiada za styg-
matyzację chorych i ich społeczne wykluczenie, a w efekcie 
za gorszą jakość życia i wyższe koszty leczenia.

Dyskusja
Mimo iż od momentu ogłoszenia w 1991 roku niepodległo-
ści Ukrainy kraj ten boryka się z licznymi problemami natury 
politycznej i ekonomicznej, wprowadzona została w życie 
ustawa o opiece zdrowotnej gwarantowanej obywatelom 
Ukrainy [21]. Do jej głównych postulatów należą stworzenie 
efektywnego systemu opieki medycznej, równy dostęp do 
świadczeń zdrowotnych dla wszystkich obywateli Ukrainy 
oraz bezpłatna pomoc medyczna w państwowych placów-
kach ochrony zdrowia [21]. Dokument ten miał w założeniu 
ustawodawcy zapewnić udzielanie świadczeń na poziomie 
zbliżonym do aktualnych standardów medycznych i roz-
wiązań funkcjonujących w państwach zachodnich [21]. 
Jednak, jak wskazują Ougrin i wsp. [22], opieka zdrowotna 
na Ukrainie jest tylko teoretycznie bezpłatna. W rzeczywi-
stości pacjenci są zobligowani do partycypowania w opła-
tach związanych z leczeniem, co jest efektem niedofi nan-
sowania opieki zdrowotnej na Ukrainie [17, 22, 23]. Wynika 
z tego zdecydowana przewaga stosowania leków tańszych 
i często starszych generacji, bowiem dla chorych i ich rodzin 
nowoczesne leki z powodu braku refundacji i cen niepropor-
cjonalnych do zarobków są niedostępne ekonomicznie [17, 
22]. W efekcie leczenia neuroleptykami typowymi pacjenci 
nie przestrzegają zaleceń lekarskich, co wynika z uciążli-
wych działań niepożądanych farmakoterapii, takich jak np. 
efekty pozapiramidowe czy zaburzenia seksualne [10, 27]. 
W konsekwencji brak „compliance” jest jedną z głównych 
przyczyn nawrotów choroby i rehospitalizacji [10, 25], a to 
powoduje wzrost kosztów związanych z chorobą.

Znaczenie stosowania neuroleptyków atypowych dla 
osiągnięcia efektywności klinicznej i kosztowej w leczeniu 

schizofrenii potwierdzają badania Kane i wsp. [10], Asse-
burg i wsp. [18] oraz Treur i wsp. [24], którzy wskazują, 
iż stosowanie aripirazolu i risperidonu w formach o prze-
dłużonym uwalnianiu wpływa na poprawę poziomu 
„compliance”, skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu 
i ograniczenie liczby hospitalizacji. Ponadto Rummel-Kluge 
i wsp. [25] wskazują, że nie tylko nowoczesna farmako-
terapia wpływa na osiągnięcie lepszych efektów leczenia 
schizofrenii, ale konieczne jest uwzględnienie w terapii roz-
wiązań niefarmakologicznych, takich jak np. psychoeduka-
cja skierowana zarówno do pacjenta jak i rodziny chorego. 
Zajęcia takie pomagają w zrozumieniu istoty schorzenia, 
radzeniu sobie z objawami schizofrenii i ich interpreta-
cją, a w efekcie prowadzą do poprawy funkcjonowania 
psychospołecznego osoby chorej i obniżenia kosztów 
towarzyszących schizofrenii [3, 25]. Według Zhao i wsp. 
[26] połączenie psychoedukacji z terapią wykorzystującą 
neuroleptyki atypowe w ich długo działających formach 
skutkuje zmniejszeniem częstotliwości nawrotów choroby, 
stąd inwestycja w nowoczesne formy terapii powinna być 
rozpatrywana jako nadrzędny cel związany z organizacją 
i fi nansowaniem leczenia psychiatrycznego.

Uwzględnienie w terapii działań niefarmakologicznych 
i zwiększenie dostępu do kompleksowego leczenia schizo-
frenii również poprzez objęcie refundacją neuroleptyków 
atypowych wpływałoby na Ukrainie na jednorazowe pod-
niesienie kosztów związanych z leczeniem osób chorych 
na schizofrenię. Jednak w długofalowej perspektywie 
zmiany takie mogłyby odpowiadać za możliwość wyge-
nerowania oszczędności zarówno w kategorii kosztów 
bezpośrednich, jak i pośrednich. Ponadto rozwiązaniem 
mogącym usprawnić leczenie psychiatryczne na Ukrainie 
i zbliżyć je do zachodnich standardów wydaje się być roz-
wój i popularyzacja psychiatrycznej opieki środowiskowej. 
Założeniem takiego kierunku w terapii chorób psychicz-
nych jest równe traktowanie osób chorych jak i zdrowych 
członków społeczeństwa oraz dostosowywanie usług do 
potrzeb pacjenta poprzez indywidualizację leczenia [1]. 
Działania takie pomagają chorym w powrocie do społe-
czeństwa oraz w podejmowaniu ról społecznych porzuco-
nych w wyniku choroby i towarzyszącego jej piętna [1, 3]. 

Podsumowanie
Schizofrenia jest chorobą cechującą się istotnym obcią-
żeniem ekonomicznym, a jej skuteczne i kosztowo-efek-
tywne leczenie jest możliwe. Wymaga to jednak inwestycji 
w kompleksową terapię, która powinna być dostępna dla 
wszystkich pacjentów niezależnie od ich sytuacji material-
nej. Mimo że badania naukowe potwierdzają efektyw-
ność połączenia nowoczesnej farmakoterapii z terapią 
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niefarmakologiczną, pacjenci leczeni na Ukrainie mają 
ograniczony dostęp do takich form leczenia. Farmakote-
rapia wykorzystująca wszystkie dostępne leki przeciwpsy-
chotyczne powinna być dla chorych hospitalizowanych na 
Ukrainie gwarantowana i bezpłatna. Ponadto na Ukrainie 
powinno się dążyć do wprowadzenia refundacji neurolep-
tyków atypowych (również w ich długo działających for-
mach), co wpływać będzie na ich rzeczywistą dostępność 
ekonomiczną. W celu podnoszenia standardów opieki 
psychiatrycznej na Ukrainie i równania jej do norm obo-
wiązujących np. w krajach Unii Europejskiej należy dążyć 
do upowszechniania terapii niefarmakologicznej zarówno 
w trakcie hospitalizacji, jak i po jej zakończeniu. 
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LEKI OTC A SAMOLECZENIE BÓLU
OTC DRUGS AND PAIN SELF-TREATMENT

Piotr Ratajczak, Krzysztof Kus, Magdalena Pluskota, Dorota Koligat, Tomasz Zaprutko, 
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STRESZCZENIE
Wstęp. Ból jest subiektywnym, przykrym i negatywnym wrażeniem zmysłowym oraz emocjonalnym wpływającym niejednokrotnie na obniżanie jakości życia pacjenta. 
Osoba odczuwająca ból w pierwszej kolejności sięga po produkty lecznicze z grupy OTC, których sprzedaż jak i stosowanie odbywa się w sposób niekontrolowany. 
Cel. Celem pracy było zbadanie stanu świadomości pacjentów odnośnie do stosowania, interakcji a także działań niepożądanych leków dostępnych bez recepty OTC zwią-
zanych z procesem samoleczenia bólu o niskim nasileniu. 
Materiał i metody. Głównym narzędziem badawczym w przeprowadzonym badaniu była anonimowa ankieta – udział w niej był dobrowolny. Kwestionariusz zawierał 
zarówno pytania jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru związanych z tematyką leczenia bólu, a także leków OTC. 
Wyniki. Uzyskane wyniki wskazują, że leki przeciwbólowe przyjmowane są znacznie częściej przez kobiety, a do najczęściej przyjmowanych leków należą preparaty z gru-
py OTC, takie jak paracetamol oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne. Pacjenci w przeważającej części konsultują stosowanie leków z lekarzem. Ponadto większość bada-
nych przyznaje, iż czyta ulotkę dołączoną do opakowania leku, a ponadto jest świadoma, iż pożywienie może wpływać na metabolizm leku w ustroju. Pomimo świado-
mości pacjentów związanej z procesem leczenia, ponad połowa respondentów po 40. roku życia obserwuje występowanie objawów niepożądanych po zastosowaniu le-
ków z grupy OTC, przy czym żaden respondent nie łączy tego faktu z przyjmowanym jednocześnie pokarmem. 
Wnioski. Farmakoterapia bólu jest procesem złożonym, na który wpływa nie tylko dobór odpowiedniego leku przeciwbólowego, ale także odpowiednia dieta. Z tego 
względu warto zwrócić uwagę na prowadzenie skutecznej edukacji pacjenta w zakresie wystąpienia interakcji lek–pożywienie, która powinna być prowadzona zarówno 
przez lekarzy pierwszego kontaktu, jak i dietetyków.

Słowa kluczowe: leki bez recepty, OTC, ból, samoleczenie.

ABSTRACT
Introduction. Pain is subjective, unpleasant, negative, sensual or emotional feeling which often infl uences the patient’s quality of life. A person feeling pain in the fi rst pla-
ce reaches for medicinal products of the OTC), the sale and the application takes place in an uncontrolled manner.
Aim. The aim of this study was to determine the state of patient’s awareness of possible interactions and side effects of used OTC drugs during the pain self-treatment. 
Material and methods. The main research tool in the study was an anonymous voluntary survey. The questionnaire contained questions of both single and multiple-cho-
ice related to the subject of pain and OTC drugs.
Results. Our studies have shown that pain medications are taken more often by women and that the most common medications are the OTC drugs (paracetamol and non-
steroidal anti-infl ammatory drugs). Most of the patients consult the doctor before taking the medication. In addition, most respondents admit reading the package leafl et 
and they are aware of possible interactions between the food and the taken drug. Nevertheless, more than half of patients over 40 years old observes side effects after 
OTC therapy. Also patients do not link this sides effects with diet. 
Conclusions. Pharmacotherapy of pain is a complex process which refers not only to the selection of an appropriate medication but also of an adequate diet. For this re-
ason it is of importance to pay attention to effective patient’s education in the fi eld of food-drug interaction, including alcohol-drug interactions, which should be guided 
by both general practitioners and nutritionists. 

Keywords: over-the-counter drugs, OTC, pain, self-treatment.

Wstęp
Bólem nazywamy „nieprzyjemne odczucia wywołane 
przez szkodliwe bodźce, które są wykrywane przez zakoń-
czenia nerwowe neuronów nocyceptywnych” [1]. Według 
IASP (Międzynarodowe Stowarzyszenie Badania Bólu) ból 
to „nieprzyjemne doznanie czuciowe i emocjonalne zwią-
zane z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tka-
nek, albo opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia” 
[2]. W literaturze dostępne są również inne defi nicje okre-
ślające ból jako „fi zyczny dodatek odruchu obronnego”, 
który powinien informować organizm o pojawiającym się 
zagrożeniu [3]. Dane epidemiologiczne wskazują, że aż 34 

miliony Polaków cierpi z powodu bólu (w tym 7 milionów 
cierpi na ból nawracający, przewlekły) [4]. W populacji 
obserwowane są różne jego typy, które dotyczą najczę-
ściej dolegliwości kręgosłupa (zgłaszane przez 30–40% 
populacji) czy bóle głowy powstałe na skutek m.in. nad-
używania leków (0,7–1,5% populacji). Dużą grupę osób 
odczuwających silny ból stanowią osoby po przebytych 
zabiegach operacyjnych. 

Warto zauważyć, że aż 82% Polaków, poddanych tzw. 
zabiegom jednego dnia, opuszcza szpital odczuwając ból 
[5]. Istotną grupę wymagającą specjalnej troski lekarza 
i farmaceuty stanowią również pacjenci chorzy na nowo-
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twory, gdyż u 50% pacjentów onkologicznych stwierdza 
się występowanie silnego bólu na każdym etapie rozwo-
ju choroby. Silny ból towarzyszy również 75% pacjentom 
w zaawansowanej postaci choroby [6]. Z kolei ból neuro-
patyczny dotyczy około 1,5–3 % całej populacji [7].

Ból jest symptomem, który budzi niepokój u chorego, 
a jego odczuwanie informuje o postępującym procesie 
chorobowym. Ból jest pierwszym objawem, który kieruje 
chorego do lekarza [8]. Terapia przeciwbólowa opiera się 
na metodach farmakologicznych, niefarmakologicznych 
i traktowana jest indywidualnie w przypadku każdego 
pacjenta. Najskuteczniejsza jest farmakoterapia, która 
polega na zastosowaniu odpowiedniego leku, dobrane-
go do rodzaju, natężenia oraz czasu trwania dolegliwości 
bólowych. W przypadku bólu o słabym nasileniu skutecz-
ne okazują się leki dostępne bez recepty, tzw. leki OTC 
(paracetamol czy ibuprofen), przy czym z uwagi na nie-
ograniczoną dostępność tych produktów, ich zażywanie 
często przebiega w sposób niekontrolowany, nierzadko 
prowadząc do wystąpienia poważnych działań niepożą-
danych zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów je sto-
sujących.

Rynek leków przeciwbólowych w Polsce charakte-
ryzuje się szeroką dostępnością preparatów niewyma-
gających okazania recepty (OTC), dostępnych zarówno 
w aptekach, jak i w supermarketach, na stacjach benzy-
nowych, w punktach zielarsko-medycznych, w punktach 
specjalnego zaopatrzenia medycznego czy w kioskach 
ruchu [9]. Pozaapteczny obrót lekami stwarza zagrożenie 
zdrowotne dla potencjalnego nabywcy leku, gdyż pacjent 
nie konsultuje procesu farmakoterapii z lekarzem bądź 
farmaceutą. Niekontrolowane zażywanie leków często 
wpływa na wystąpienie zjawiska tzw. polipragmazji, czy-
li jednoczesnego stosowania kilku leków przez pacjenta. 
Jest to proces sprzyjający wystąpieniu niekorzystnych 
interakcji pomiędzy preparatami, a także między stoso-
wanym lekiem a pożywieniem. Warto zwrócić uwagę, iż 
polipragmazja nie jest synonimem politerapii (stosowania 
wielu leków w celu poprawy ich efektywności). Pojęcie 
polipragmazji odnosi się przede wszystkim do stosowania 
wielu preparatów jednocześnie, nierzadko bez wyraźne-
go wskazania, a także bez uwzględnienia możliwych do 
wystąpienia interakcji między zażywanymi produktami 
leczniczymi [10]. 

Pączkowska M. [11] wskazuje w raporcie z roku 2008 
dotyczącym korzystania z leków i ich dostępności, że 
najczęściej kupowanymi preparatami z grupy OTC są leki 
przeciwbólowe i przeciwzapalne, preparaty na przeziębie-
nie i grypę oraz suplementy diety. Stosowanie tych prepa-
ratów odbywa się w większości przypadków bez kontroli 

lekarza, który wiedzą i doświadczeniem mógłby uchronić 
pacjenta przed nieodpowiednim ich zastosowaniem. Nie-
kontrolowane i często równoległe stosowanie leków może 
wpływać niekorzystnie na mechanizmy ich działania. Po-
dobnie nieumiejętne kojarzenie leków z żywnością także 
wpływa niekorzystanie na efektywność stosowanych le-
ków. Przy nieprawidłowym połączeniu leku z pokarmem 
może dochodzić do wzmocnienia lub osłabienia działania 
preparatu, dlatego tak ważnym jest odpowiedni dobór 
spożywanych produktów oraz przestrzeganie wskazówek 
dotyczących wpływu pokarmu na metabolizm leku.

Materiał i metody

Kryteria doboru osób do udziału w badaniach oraz 
sposób ankietyzacji
Badaniem zostało objętych 252 pacjentów (150 kobiet, 102 
mężczyzn) w wieku > 18 lat, korzystających z usług ga-
binetów dietetycznych. Badania zostały przeprowadzone 
w marcu i kwietniu 2015 r. za zgodą Komisji Bioetycznej 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu (133/15 z dnia 5.03.2015 r.) 

Zastosowanym narzędziem badawczym była ankieta 
składająca się z 21 pytań, która została opracowana na 
podstawie aktualnego stanu wiedzy. Wyniki ankiety zo-
stały poddane analizie statystycznej. 

Ankieta
Ankieta była całkowicie anonimowa. Kwestionariusz za-
wierał pytania jednokrotnego jak i wielokrotnego wybo-
ru. Pacjent nie był zobowiązany do udzielenia odpowiedzi 
na wszystkie pytania znajdujące się w kwestionariuszu. 
Pierwsza część pytań dotyczyła informacji nt. płci, wieku, 
miejsca zamieszkania oraz wykształcenia respondentów. 
Następnie zapytano o częstotliwość oraz sposoby przyj-
mowanych leków przeciwbólowych. W kwestionariuszu 
zbadano również, czy lekarze informują swoich pacjentów 
o zasadach zażywania leków, a także o możliwych dzia-
łaniach niepożądanych. Ostatnią część ankiety stanowiły 
pytania dotyczące sposobu odżywiania pacjenta.

Analiza statystyczna
Test liczebności populacji stanowił podstawę do porówna-
nia proporcji między analizowanymi populacjami (kobiety 
i mężczyźni, osoby < 40. roku życia oraz > 40. roku życia, 
respondenci mieszkający w mieście i na wsi, ankietowani 
z wykształceniem podstawowym, średnim oraz wyższym). 
Test niezależności Chi-kwadrat użyto do zbadania zależ-
ności pomiędzy parametrami pochodzącymi ze skali no-
minalnej. Test Fishera dla tabel 2x2 oraz test Fischera-Fre-
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emanna-Haltona dla tabel większych niż 2x2 wykorzystano 
w przypadku niewielkich, jak i zerowych wartości. Do wy-
konania ww. obliczeń użyto programu Statistica 6.0.

Wyniki
Charakterystyka grupy badanej
Grupę badaną stanowiły 252 osoby (150 kobiet oraz 102 
mężczyzn). Charakterystykę badanej populacji zamiesz-
czono w tabeli 1. 

Przyjmowanie leków przeciwbólowych a konsultacje 
z lekarzem 
Większość respondentów nie konsultowała z lekarzem 
przyjmowania leków OTC (73% – 185 osób). Pozostali pa-
cjenci (27% – 67 osób) korzystali z konsultacji lekarskiej 
przy podjęciu decyzji o rozpoczęciu leczenia tą grupą le-
ków (Rycina 1).

Rodzaj informacji udzielonej przez lekarza 
w trakcie konsultacji
W trakcie konsultacji lekarskiej ankietowani otrzymywali 
informację dotyczącą przede wszystkim dawkowania le-
ków (powyżej 94% respondentów). Informacje nt. pory 
przyjmowania leków otrzymało 50% ankietowanych, na-
tomiast informacje dotyczące przyjmowania leków przed, 

Tabela 1. Charakterystyka pacjentów biorących udział w badaniu

Płeć
kobiety 150

mężczyźni 102

Wiek
18–40 lat 166
> 40 lat 86

Miejsce zamieszkania
miasto 185

wieś 67

Wykształcenie
podstawowe 23

średnie 113
wyższe 116

Rycina 1. Konsultacja lekarska a korzystanie z leków dostępnych 
bez recepty

Rycina 2. Rodzaj informacji udzielonej przez lekarza w trakcie konsultacji

interakcje leków przeciwbólowych
z innymi lekami

przyjmowanie leków przed, w trakcie,
 po posiłku

pora przyjmowania

dawkowanie

w trakcie i po posiłku uzyskało 35% ankietowanych. Je-
dynie 7% ankietowanych uzyskało informacje nt. interakcji 
leków przeciwbólowych z innymi produktami leczniczymi 
(Rycina 2).

Weryfikacja ulotki dołączonej do opakowania 
produktu leczniczego
78% respondentów (197 osób) przyznaje, iż czyta ulotkę do-
łączoną do opakowania leku przeciwbólowego (Rycina 3).

Analiza grupy badanej w zależności od rodzaju 
przyjmowanych leków przeciwbólowych
Największy procent respondentów deklarował przyjmo-
wanie leków przeciwbólowych należących do NLPZ oraz 
pochodnych p-aminofenolu 43% (107 osób). Respondenci 
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którzy przyjmowali wyłącznie NLPZ stanowili 40% (100 
osób). Z kolei 12% (30 osób) przyjmowało jedynie pochod-
ne p-aminofenolu (np. paracetamol). Część respondentów 
deklarowała jednoczesne przyjmowanie leków przeciwbó-
lowych z grupy NLPZ i opioidów (2% – 6 osób). Niewielka 
część pacjentów (2% – 5 osób) zażywała leki z analizo-
wanych trzech grup preparatów przeciwbólowych. Naj-
mniej badanych deklarowało przyjmowanie pochodnych 
p-aminofenolu i opioidów (1% – 2 osoby) (Rycina 4).

Analiza posiadanej przez respondentów wiedzy 
na temat wpływu stosowanej diety na działanie leku 
w zależności od wieku
74% respondentów do 40. roku życia uważa, iż dobór die-
ty wpływa na działanie leku. Z kolei 26% ankietowanych 
jest przeciwnego zdania (Chi2 Pearsona) (p=0,00179) 
(Rycina 5).

Analiza świadomości respondentów dotyczącej interakcji 
lek–pożywienie w zależności od wieku
Wśród respondentów do 40. roku życia 64% spotkało się 
z pojęciem „interakcji leków z żywnością” (Chi2 Pearsona) 
(p < 0,00001) (Rycina 6).

Występowanie objawów niepożądanych 
po zastosowaniu leków przeciwbólowych
39% respondentów do 40. roku życia stwierdza, iż wy-
stąpiły u nich objawy niepożądane po przyjęciu leków 
przeciwbólowych. Pozostali (61%) nie zauważyli tego typu 
objawów (Chi2 Pearsona) (p = 0,01741) (Rycina 7).

Analiza występowania objawów niepożądanych 
po zażyciu leków przeciwbólowych w zależności 
od wykształcenia
W grupie osób z wykształceniem wyższym 30% deklaruje, 
iż obserwowało objawy niepożądane podczas przyjmo-
wania leków przeciwbólowych. U pozostałych pacjentów 
(70%) tego typu objawy nie występowały (Chi2 Pearsona) 
(p = 0,00014) (Rycina 8).

Dyskusja
Najczęściej stosowana metoda leczenia bólu opiera się 
na zastosowaniu odpowiedniego leku przeciwbólowe-
go, mającego zredukować odczuwanie przez pacjenta 
bólu. W farmakoterapii bólu lekarz powinien rozpocząć 
terapię od leków najsłabszych, znajdujących się na pierw-
szym szczeblu drabiny analgetycznej, tzw. analgetyków 

Rycina 4. Analiza grupy badanej w zależności od rodzaju przyjmowanych leków przeciwbólowych

NLPZ

opioidy

NLPZ, pochodne p-aminofenolu

pochodne p-aminofenolu

NLPZ, opioidy

NLPZ, pochodne p-aminofenolu, opioidy

pochodne p-aminofenolu, opiopidy

Rycina 3. Weryfi kacja ulotki dołączonej do opakowania produktu 
leczniczego
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Rycina 5. Analiza wiedzy respondentów na temat wpływu stosowanej diety na działanie leku w zależności od wieku

żywność nie wpływa na działanie leku
żywność wpływa na działanie leku

< 40. roku życia

> 40. roku życia

Rycina 6. Analiza świadomości respondentów dotyczącej interakcji lek–pożywienie w zależności od wieku

Rycina 7. Analiza częstości występowania objawów niepożądanych po przyjęciu leków przeciwbólowych

nieopioidowych (paracetamol, metamizol), a następnie 
przechodzić na kolejne stopnie poprzez słabe opioidy 
(dihydrokodeina, tramadol, kodeina), kończąc na silnych 
opioidach (fentanyl, morfi na, metadon) podawanym wraz 
z analgetykiem nieopioidowym. Niestety przeprowadzone 
badania wskazują, iż terapia bólu często rozpoczyna się 

od samodzielnej decyzji pacjenta odnośnie do zakupu leku 
należącego do grupy OTC (np. paracetamol, ibuprofen) 
i rozpoczęcia terapii bez konsultacji z lekarzem czy far-
maceutą. Paracetamol wchodzi w skład wielu preparatów 
złożonych m.in. takich jak Codipar, Apap, Grypolek czy 
Efferalgan, stąd nieświadomy pacjent bardzo łatwo może 
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przekroczyć jego dopuszczalną dawkę dobową (4 mg). 
Brak konsultacji ze specjalistą przed rozpoczęciem lecze-
nia skutkuje niejednokrotnie niekontrolowanym łączeniem 
preparatów, ale i również leków z żywnością, prowadząc 
do wystąpienia istotnych działań niepożądanych. 

Większość respondentów uczestniczących w ba-
daniu (73%) deklarowała, iż nie konsultuje z lekarzem 
przyjmowania leków z grupy OTC. Wyniki te potwierdza 
badanie Roguskiej i wsp. [12], gdzie 53% ankietowanych 
przyznała, że nie korzystała z konsultacji lekarskiej przed 
rozpoczęciem farmakoterapii lekami z grupy OTC. Jest to 
zgodne z przyjętą w przeprowadzonym badaniu hipotezą, 
iż zdecydowana większość osób stosujących leki OTC nie 
korzysta z konsultacji z lekarzem i farmaceutą i w efekcie 
może doprowadzić do wystąpienia interakcji i działań nie-
pożądanych. Z kolei 27% respondentów, którzy korzystali 
z konsultacji lekarskiej przed zażyciem leków wskazało, iż 
najczęściej informacja udzielona przez lekarza w trakcie 
wizyty dotyczyła dawkowania leku. Jak wskazują uzy-
skane wyniki lekarze znacznie rzadziej udzielali informacji 
na temat pory przyjmowania leków, czasu przyjmowa-
nia (przed, w trakcie, po posiłku) oraz, co najistotniejsze, 
o ewentualnych interakcjach (pomiędzy stosowanymi 
preparatami czy też żywnością a lekami). Wynik ten może 
świadczyć o tym, iż pacjenci nie otrzymują kompletnej in-
formacji na temat przyjmowania leku, a ich wiedza ogra-
niczona jest do dawkowania. Niejednokrotnie brak pod-
stawowej wiedzy nt. zażywanych preparatów prowadzi 
do zaburzeń w procesach LADME stosowanych leków, 
co z kolei przekłada się na mniejszą ich skuteczność w za-
kresie leczenia przeciwbólowego, jak również zwiększone 
ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. 

Ankietowani biorący udział w badaniu chętnie czyta-
li ulotkę dołączoną do opakowania leku (78%). Roguska 

i wsp. [12] uzyskali podobne rezultaty – 87% ankietowanych 
deklarowało zapoznanie się z charakterystyką produktu 
leczniczego przed jego zastosowaniem. Uzyskane wyniki 
mogą potwierdzać fakt, iż społeczeństwo jest świadome, że 
każdy lek, zarówno ten dostępny na receptę, jak i preparaty 
z grupy OTC, może stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjen-
ta przy nieprawidłowym stosowaniu. Z kolei oceniając po-
ziom wiedzy osób poddanych ankietyzacji na temat wpływu 
żywności na działanie leku wynika, że zdecydowana więk-
szość respondentów (67%) uważa, iż spożywane pokarmy 
wpływają na działanie leków, czym mogą prowadzić do 
niebezpiecznych interakcji. Wyniki uzyskane przez Czecha 
i wsp. [13] wskazują, iż procent osób świadomych możliwo-
ści zaistnienia interakcji lek–pożywienie wynosi 45%. 

Objawy niepożądane po przyjęciu leków przeciwbó-
lowych stanowiły w roku 2000 11% wszystkich zgłasza-
nych działań niepożądanych [14]. W niniejszym badaniu 
działania niepożądane były obserwowane u 44% ankie-
towanych. Co ciekawe żaden z respondentów nie łączył 
wystąpienia tych objawów z rodzajem przyjmowanego 
pożywienia. Prawdopodobnie wynika to z faktu, iż pa-
cjenci nie są świadomi możliwości wystąpienia interakcji 
na linii lek–pożywienie i nie zwracają uwagi na to, które 
produkty spożywcze wpływają na działanie substancji 
aktywnej leku. Ponadto osoby przyjmujące paracetamol 
bądź ibuprofen i nadużywające alkoholu częściej skarżyły 
się na zaburzenia układu pokarmowego – podrażnienie 
błony śluzowej żołądka, zgagę czy ból brzucha [15, 16]. 
Natomiast pacjenci zażywający paracetamol częściej zgła-
szali takie objawy, jak: nudności, wymioty, bóle brzucha 
a także reakcje alergiczne (pokrzywka, rumień, świąd, wy-
sypka). U tych pacjentów obserwowano również kliniczne 
uszkodzenie nerek i wątroby, a także zaburzenia układu 
krwiotwórczego [17]. Korzeniowska i wsp [17]. opisała przy-

Rycina 8.  Analiza występowania objawów niepożądanych po zastosowaniu leków 
przeciwbólowych w zależności od wykształcenia
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padek zatrucia paracetamolem u 45-letniej kobiety, która 
przyjmowała lek w dawce ok. 4 g/dobę, co doprowadziło 
do uszkodzenia wątroby wraz z wystąpieniem żółtaczki 
i cholestazy. Autorzy [17] twierdzą, iż przyczyną wystąpie-
nia działań niepożądanych po zastosowaniu paracetamolu 
mogą być m.in. współwystępujące nadużywanie napojów 
alkoholowych, palenie papierosów oraz stosowanie nie-
odpowiedniej diety [17]. Na podstawie tych danych można 
wnioskować, iż przyjmowanie paracetamolu, będącego 
lekiem z grupy OTC stanowi duże zagrożenie dla zdrowia 
pacjentów, ponieważ nieumiejętne jego przyjmowanie 
(m.in. stosowanie tego samego leku ale pod inną nazwą) 
może prowadzić do przekroczenia dawki i w konsekwencji 
do wystąpienia nieodwracalnych zmian w wątrobie. 

W przeprowadzonym na potrzeby niniejszej pracy ba-
daniu blisko 75% respondentów deklarowało, iż otrzymuje 
od lekarza informację dotyczącą prawidłowego przyjmo-
wania leku. Z kolei wśród osób, które nie otrzymują takiej 
informacji, aż 70% skarżyło się na występowanie działań 
niepożądanych. W grupie osób, które otrzymały informa-
cje odnośnie do właściwego przyjmowania leków objawy 
niepożądane występowały rzadziej – u ok. 50% respon-
dentów. Występowanie działań niepożądanych po przy-
jęciu leków przeciwbólowych jest w przypadku każdego 
produktu dostępnego w sprzedaży szczegółowo opisywa-
ne na ulotce leku przeciwbólowego, jednak, co pokazują 
również przeprowadzone przez nas badania, nie każdy 
pacjent weryfi kuje znajdujące się na niej informacje. 

Podsumowanie 
Odczuwanie bólu wpływa w sposób znaczący na obniżenie 
postrzeganej przez pacjenta jakości życia. Na rynku dostęp-
nych jest wiele preparatów przeciwbólowych, do których 
zaliczają się m.in. NLPZ, pochodne p-aminofenolu czy leki 
opioidowe stosowane gównie w terapii bólu przewlekłego. 
Leki OTC stanowią grupę łatwo dostępnych preparatów, 
których stosowanie w celu samoleczenia bólu może przyczy-
nić się do wystąpienia poważnych działań niepożądanych. 
Farmakoterapia przeciwbólowa powinna być prowadzona 
z wykorzystaniem możliwie najniższej dawki leku, o czym 
pacjenci leczący się bez nadzoru lekarza niestety w wielu 
przypadkach nie wiedzą. Stąd tak ważne jest rozpowszech-
nianie w społeczeństwie informacji nt. stosowania leków 
przeciwbólowych, zwłaszcza należących do grupy leków 
OTC, co może w długoterminowej perspektywie ograniczyć 
ilość zgłaszanych przez pacjentów działań niepożądanych. 
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WPŁYW DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH NA ZAKUP LEKÓW 
DOSTĘPNYCH BEZ RECEPTY PRZEZ PEŁNOLETNICH MIESZKAŃCÓW 
BIAŁEGOSTOKU
THE IMPACT OF MARKETING ACTIVITIES FOR THE PURCHASE OF OTC DRUGS BY ADULT 
RESIDENTS OF BIALYSTOK
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STRESZCZENIE
Reklama telewizyjna jest najpopularniejszą formą promocji produktów leczniczych nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie. Decyduje o tym przede wszystkim 
atrakcyjność przekazu. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu podejmowanych działań marketingowych w stosunku do zakupu produktów leczniczych do-
stępnych bez recepty oraz ocena konsumpcji i zagrożeń wynikających z ich przyjmowaniem przez osoby dorosłe. Materiał do badań stanowiły wyniki anonimowej ankie-
ty. Grupę badaną stanowiło 146 pacjentów, w tym 80 kobiet i 66 mężczyzn. Z przeprowadzonych badań wynika, iż to kobiety stanowią większą grupę osób nabywających 
leki OTC, a także częściej kierują się w swoim wyborze wszechstronnie pojętą reklamą w porównaniu do grupy mężczyzn. Jednakże wciąż głównym czynnikiem wpływa-
jącym na pacjenta w kwestii wyboru leku bez recepty jest skorzystanie z porady farmaceuty lub lekarza.

Słowa kluczowe: Farmakoekonomika, OTC, działania marketingowe.

ABSTRACT
Television advertising is the most popular form of promotion of medicinal products not only in our country but all over the world. The popularity determines how attractive 
they are. The aim of the study was to evaluate the impact of marketing activities undertaken in relation to the purchase of medicinal products available without a prescrip-
tion or assessment of consumption and risks of their drug use by adults. The material for the study were the results of an anonymous survey. The study included 146 pa-
tients – 80 women and 66 men. The study shows that women represent a larger group of people who purchase OTC drugs, as well as more guided in choosing the adver-
tising group compared to men. However, still the main factor affecting the patient in the choice of the OTC drug is to use the advice of a pharmacist or a doctor.. 

Keywords: Pharmacoeconomics, OTC, marketing activites.

Wstęp
Dokonywanie zakupu i przyjmowanie leków dostępnych 
bez recepty lekarskiej (OTC – Over The Counter), czyli pro-
duktów leczniczych sprzedawanych bez konsultacji z leka-
rzem, staje się coraz bardziej zauważalne i powszechne. 
Samoleczenie może przynosić ewidentne korzyści, jed-
nakże należy również brać pod uwagę ryzyko, jakie jest 
z tym związane. Bez wątpienia rośnie ono w populacjach 
o niskich kompetencjach zdrowotnych oraz w grupach 
społecznych, w których dochodzi do agresywnej i wpro-
wadzającej w błąd działalności reklamowej środków lecz-
niczych dostępnych w wolnej sprzedaży (OTC).

Czynnikiem, który ma niezaprzeczalny wpływ na ilość 
i rodzaj zakupu produktów OTC jest reklama [1, 2]. Stano-
wi ona jedno z najpowszechniejszych narzędzi marketingu 
[3]. Na mocy obowiązującej w Polsce ustawy refundacyj-
nej istnieje zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych oraz 

zakaz promowania ich działalności [5]. Natomiast tego 
rodzaju regulacje prawne nie regulują reklamy produktów 
OTC wewnątrz placówek, jeżeli kierowana wiadomość nie 
wskazuje na konkretną aptekę ogólnodostępną.

Reklama telewizyjna jest najpopularniejszą formą pro-
mocji produktów leczniczych nie tylko w naszym kraju, 
ale i na całym świecie. Decyduje o tym przede wszystkim 
atrakcyjność przekazu [6]. Połączenie obrazu, dźwięku 
i ruchu sprawia, że reklamy telewizyjne budzą zaintere-
sowanie i emocje oraz są chętnie oglądane [7]. Przekaz 
telewizyjny jednocześnie dociera do różnych grup odbior-
ców bez względu na wiek, potrzeby oraz zainteresowania 
[8]. Reklama telewizyjna jest najbardziej popularna spo-
śród wszystkich narzędzi marketingowych występujących 
w środkach masowego przekazu, a jej wymowa zmienia 
się wraz ze zmianą pór roku [9]. Latem królują środki prze-
ciwbólowe i preparaty stosowane po ukąszeniu owadów. 
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Natomiast jesienią preparaty zwalczające przeziębienie 
[10, 11]. Należy również pamiętać, iż coraz częściej telewi-
dzowie są znużeni reklamą, co powoduje narastanie nega-
tywnego stosunku pacjentów do promowanych treści.

Cel
Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu po-
dejmowanych działań marketingowych w stosunku do za-
kupu produktów leczniczych dostępnych bez recepty oraz 
ocena konsumpcji i zagrożeń wynikających z ich przyjmo-
waniem przez osoby dorosłe.

Materiał i metody
Materiał do badań stanowiły wyniki anonimowej ankiety 
przeprowadzonej w 2015 roku w aptekach ogólnodostęp-
nych na terenie Białegostoku. Narzędzie stanowił autor-
ski kwestionariusz ankiety. Wiek badanych zawierał się 
w przedziale 20–80 lat.

Kwestionariusz ankietowy składał się z 12 pytań wła-
snego autorstwa dotyczących zakupu leków dostępnych 
bez recepty, wpływu reklamy na decyzje zakupowe oraz 
informacji dotyczących danych społeczno-demografi cz-
nych, takich jak: wiek, płeć, wykształcenie i miejsce za-
mieszkania.

W ramach badania poszukiwano zależności pomiędzy 
wielkością sprzedaży aptecznej, a reklamą danego produk-
tu leczniczego. W badaniu, w sposób szczególny, zwróco-
no uwagę na kwestię czynników decydujących o zakupie 
leku i bezpieczeństwa prowadzenia terapii produktami 
leczniczymi o statusie dostępności OTC. 

Wyniki
Badania zostały przeprowadzone wśród grupy 146 pa-
cjentów zamieszkałych na terenie Białegostoku. W bada-
nej grupie kobiety stanowiły 55% (n = 80), zaś mężczyźni 
45% (n = 66). Z danych wynikało, iż wiek pacjentów za-

wierał się w przedziale 20–80 lat (Rycina 1). Najliczniejszą 
grupę wśród osób biorących udział w badaniu stanowili 
40–50-latkowie (25%). Kolejno: osoby pomiędzy 50. a 60. 
rokiem życia (21%), 30. a 40. rokiem życia (18%) i 20. a 30. 
rokiem życia (19%). Najmniej liczne grupy stanowiły osoby 
pomiędzy 60. a 70. rokiem życia (9%) i osoby pomiędzy 
70. a 80. (8%). 

Badanych poproszono o wyrażenie opinii na temat 
czynnika decydującego o wyborze leku dostępnego bez 
recepty. Uzyskane dane podzielono z uwzględnieniem płci 
i wieku pacjentów. 

Jak wynika z danych przedstawionych na rycinie 
2, zdecydowana większość badanych zdeklarowała, że 
głównym czynnikiem wpływającym na pacjenta w kwe-
stii wyboru leku bez recepty jest farmaceuta i jego opi-
nia. Ta tendencja jest wyraźnie silniejsza wśród mężczyzn 
(65%) niż u kobiet (43%). Wśród grupy pań drugim co 
do częstości występowania czynnikiem są różnego rodza-
ju reklamy telewizyjne. Aż 26% spośród badanych kobiet 
wskazało czynnik ten jako decydujący w przypadku za-
kupu leku. Dla porównania, wśród panów było to niecałe 
11% badanych. W przypadku czynnika „polecenie przez 
lekarza” oraz „polecenie przez rodzinę, znajomych” jako 
decydującego przy wyborze leku OTC rozkład procento-
wy dla obu możliwości był podobny z przewagą wyborów 
wśród grupy kobiet. W przypadku zaznaczenia opcji „po-
lecenie lekarza”, jako czynnika decydującego o zakupie 
leku bez recepty wśród grupy kobiet wynosił 20%, nato-
miast wśród mężczyzn 16%. Przy poleceniu przez rodzinę 
znajomych, wskaźniki procentowe wyniosły odpowiednio 
11% i 8%.

Na rycinie 3. przedstawiono procentowe zestawie-
nie analizowanych czynników decydujących o wyborze 
leku z uwzględnieniem poszczególnych grup wiekowych. 
Niemal w każdej grupie wiekowej najbardziej istotnym 
czynnikiem decydującym o wyborze leku jest polecenie 

Rycina 1. Podział pacjentów biorących udział w badaniu ze względu na wiek
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farmaceuty i mieści się w przedziale 63–42% ankietowa-
nych osób, z tendencją spadkową w stronę grup starszych 
pacjentów. W grupie osób pomiędzy 70. a 80. rokiem 
życia osiąga wartość zaledwie 26% badanych. Reklamę 
telewizyjną jako element decydujący wskazało średnio 
20% respondentów (najmniej – 15,4% ankietowanych 
w przedziale wiekowym 60–70 lat; najwięcej – 25,9% 
ankietowanych w przedziale wiekowym 30–40). Cieka-
wym zjawiskiem jest rosnące znaczenie polecenia lekarza 
u pacjentów od 40. roku życia. W grupie 70–80-latków 
jest to najważniejszy czynnik (ponad 46%) decydujący 
o nabyciu konkretnego leku. Opinia badanych na temat 
czynnika, jakim jest polecenie przez rodzinę i znajomych 

leku, stanowi prawie we wszystkich grupach wiekowych 
taki sam odsetek, kształtujący się na poziomie około 10%. 
Jedynie w grupie osób pomiędzy 60. a 70. rokiem życia 
wynosi on 2%.

W badaniu przeprowadzono dodatkową analizę wpły-
wu ceny produktu na wybór leku w poszczególnych gru-
pach wiekowych. Wyniki zostały przedstawione na rycinie 
4 Koszt leku jest czynnikiem współdecydującym u średnio 
35% ankietowanych. Największy procent osób, dla których 
cena leku odgrywała znaczącą rolę, stanowili respondenci 
w grupie wiekowej 60–70 lat – 52% badanych. Natomiast 
najmniejszy odsetek pod względem analizowanego czyn-
nika stanowiła grupa 70–80-latków, zaledwie 15%.

Rycina 2. Czynniki decydujące o wyborze leku z uwzględnieniem płci pacjentów

Rycina 3. Czynniki decydujące o wyborze leku z uwzględnieniem wieku pacjentów
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Dyskusja
Reklama i promocja są głównymi czynnikami decydujący-
mi o konkurencyjności oraz budowaniu monopolu i kre-
owaniu zjawisk gospodarczych występujących na wolnym 
rynku. Podstawowym celem reklamy jest wzrost sprzedaży 
danego produktu czy usługi. W obrocie produktami leczni-
czymi głównymi odbiorcami przekazu płynącego z rekla-
my są pacjenci, a także lekarze czy farmaceuci stanowiący 
wtórne źródło informowania o leku.

Branża farmaceutyczna olbrzymią wagę przywiązuje 
do reklamy produktów leczniczych. Zdaniem Lucyny Ja-
kubiak reklama telewizyjna jest podstawowym źródłem 
informacji o lekach OTC [12].

Reklama produktów leczniczych skupia się przede 
wszystkim na budowaniu marki, która jest jednym z naj-
ważniejszych czynników decydujących o wyborze danego 
produktu leczniczego OTC [13].

Badania donoszą, iż w ciągu ostatnich lat obrót pro-
duktami leczniczymi OTC wzrósł ponad 4-krotnie. Wzrost 
sprzedaży produktów leczniczych wynika z faktu, iż pra-
wie połowa osób ocenia swój stan zdrowia jako zły lub 
bardzo zły. 

Łatwość dostępu produktów leczniczych OTC oraz ich 
szeroki asortyment to jedne z najważniejszych czynników, 
dzięki którym samoleczenie staje się coraz bardziej popu-
larne wśród pacjentów.

Pozostałe czynniki, które ściśle korelują z wielkością 
obrotu produktami leczniczymi dostępnymi bez recepty 
to przede wszystkim starzenie się społeczeństwa, czynni-
ki epidemiologiczne, długie oczekiwanie na wizyty lekar-
skie czy wprowadzanie nowych produktów leczniczych 
na rynek.

Wyniki naszych badań wskazują, że najważniejszym 
czynnikiem wpływającym na tego rodzaju decyzję jest 
porada farmaceuty bądź lekarza, co wskazuje na m.in. 

na wysoką jakość usług farmaceutycznych i opieki farma-
ceutycznej [14]. Wyniki badań pokazują, że 26% spośród 
badanych kobiet wskazała, iż czynnikiem decydującym 
o zakupie produktu leczniczego OTC jest reklama danego 
produktu. W przypadku grupy badanej mężczyzn było to 
zaledwie 11%.

Uzyskane przez nas wyniki wskazują, iż reklama leków 
ma niewielki wpływ na preferencje pacjentów aptek. Wy-
nika to z faktu, iż w zestawieniu z częstotliwością pojawia-
nia się reklam leków oraz wielkością środków fi nansowych 
przeznaczanych na tego rodzaju działalność przez produ-
centów leków, wydają się być do końca niewiarygodne. 
Tego rodzaju wniosek nasuwa się m.in. po analizie wyni-
ków uzyskanych przez Zarzeczną-Baran, z których wyni-
ka, iż ankietowani klienci aptek niechętnie przyznają się do 
dokonywania zakupów pod wpływem reklamy – przeszło 
50% pacjentów [15]. Również farmaceuci dostrzegają 
znacznie silniejszą rolę reklamy w sprzedaży produktów 
leczniczych dostępnych bez recepty. Można przypusz-
czać, iż przekaz reklamowy nasila skłonność pacjentów do 
samodzielnego radzenia sobie z problemami zdrowotnymi 
i nasilenia się zjawiska samoleczenia. Uważamy, iż rekla-
ma, jeśli defi niować ją jako czynnik decydujący o zakupie 
produktu leczniczego, znacznie większą rolę odgrywa przy 
reklamowaniu produktów nowych na rynku. Leki, które 
długo już funkcjonują w obrocie najczęściej wybierane 
są przez pacjentów na zasadzie przyzwyczajenia. Wyniki 
naszych badań pokazują, iż reklama była elementem de-
cydującym u średnio 20% badanych (najmniej – 15,4% an-
kietowanych w przedziale wiekowym 60–70 lat; najwięcej 
– 25,9% ankietowanych w przedziale wiekowym 30–40). 
Interesując wydaje się fakt, że grupa mężczyzn przed za-
kupem określonego preparatu OTC częściej niż grupa ko-
biet korzysta z porady farmaceuty. 

Rycina 4. Wpływ ceny produktu na wybór leku w poszczególnych grupach wiekowych
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Wnioski
Z przeprowadzonych badań wynika, iż to kobiety stano-
wią większą grupę osób nabywających leki OTC, a także 
częściej kierują się w swoim wyborze wszechstronnie po-
jętą reklamą w porównaniu do grupy mężczyzn. Jednakże 
wciąż głównym czynnikiem wpływającym na pacjenta 
w kwestii wyboru leku bez recepty jest skorzystanie z po-
rady farmaceuty lub lekarza. W związku z czym niezmier-
nie istotnym elementem staje się edukacja pacjentów 
w zakresie prawidłowego przyjmowania leków OTC.
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THE PREVALENCE OF DEPRESSION AND ANXIETY IN WOMEN DURING MENOPAUSAL TRANSITION
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Wstęp. Okres menopauzy wiąże się ze zmianami hormonalnym w organizmie kobiety, odpowiedzialnymi za wystąpienie wielu schorzeń i dolegliwości. Do objawów wy-
padowych, określanych też mianem zespołu klimakterycznego, zalicza się uderzenia gorąca, zlewne poty, kołatania serca, bóle i zawroty głowy, bezsenność, zmienność 
nastrojów, trudności w koncentracji i zapamiętywaniu, przygnębienie, a nawet depresję. Organizm kobiety w okresie menopauzy przechodzi liczne zmiany, także w sfe-
rze psychicznej.
Cel. Celem badania była analiza występowania objawów klimakterium, lęku, oraz depresji w zależności od okresu menopauzy, a także weryfi kacja najczęstszych sposo-
bów radzenia sobie z powyższymi objawami wśród kobiet w okresie menopauzy. 
Materiał i metody. Do przekrojowego badania populacyjnego włączono losowo wybrane kobiety (N= 300) w wieku menopauzalnym (40–65 lat) z terenu całej Polski. 
Grupę badaną podzielono na trzy podgrupy (przed-, około- i po menopauzie). Do oceny stopnia nasilenia objawów klimakterium wykorzystano indeks Kuppermana (IK). 
Ocenę stopnia nasilenia zaburzeń depresyjno-lękowych przeprowadzono przy użyciu skali HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale). Badanie odbywało się z udzia-
łem członków studenckiego koła naukowego. Na przeprowadzenie badania uzyskano zgodę regionalnej Komisji Bioetycznej.
Wyniki. Najsilniejsze objawy klimakterium obserwowano u kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Zdecydowana większość analizowanych kobiet nie posiadała obja-
wów wskazujących na występowanie silnej depresji i lęku, jednak obserwowano sporadyczne przypadki, u których objawy te występowały na średnim i lekkim poziomie. 
Największy odsetek kobiet, u których stwierdzono łagodne objawy lęku oraz depresji obserwowano u kobiet w okresie pomenopauzalnym.
Wnioski. Okres około- i pomenopauzalny to okresy w których istnieje największe ryzyko wystąpienia depresji i lęku wśród kobiet. W związku z tym bardzo istotne jest, by 
kobiety będące w tym okresie otrzymywały wsparcie od rodziny, a także były pod stałą opieką psychologa.

Słowa kluczowe: menopauza, depresja, lęk, badania ankietowe.

ABSTRACT
Introduction. Menopause is associated with hormonal changes in a woman’s body, responsible for the occurrence of many diseases. For menopausal symptoms, someti-
mes referred to as climacteric, include hot fl ashes, sweating, palpitations, headaches, dizziness, insomnia, mood swings, diffi culty in concentration and memory, depres-
sion, and even depression. The body of menopausal women undergoing many changes, also in the mental sphere.
Aim. The aim of this study was to analyze the prevalence of symptoms of the menopause, anxiety, and depression, depending on the period of menopause, as well as ve-
rifi cation of the most common ways of coping with these symptoms among women during menopazuy.
Material and methods. Cross-sectional population-based study have included randomly selected women (n = 300) in menopausal age (40–65 years old) from across 
the Poland. The study group was divided into three subgroups (pre-, peri- or post-menopausal). To evaluate the severity of menopausal symptoms used Kupperman index 
(CI). The assessment of the severity of depressive-anxiety disorders was carried out using HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale). The study was carried out with 
the participation of members of the student scientifi c circle. The study was approved by the regional Bioethics Committee.
Results. The strongest menopausal symptoms were observed in perimenopausal women. The vast majority of women did not have any symptoms indicating the existence 
of a strong depression and anxiety, but have been observed sporadic cases, in which these symptoms occurred on medium and light level. The highest percentage of wo-
men who have had mild symptoms of anxiety and depression were observed in postmenopausal period.
Conclusions. Peri- and postmenopausal period is a time when there is the greatest risk of depression and anxiety among women. Therefore it is very important, to women 
who are in this period received specifi c support from their families, and were under the care of a psychologist.

Keywords: menopause, depression, anxiety, surveys.

Wstęp
Okres menopauzy wiąże się ze zmianami hormonalnymi 
w organizmie kobiety, odpowiedzialnymi za wystąpienie 
wielu schorzeń i dolegliwości. Obniżenie wydolności hor-
monalnej jajników w okresie okołomenopauzalnym po-
woduje, poza zaburzeniami miesiączkowania, wiele innych 
(wczesnych i późnych) objawów klinicznych. Za wczesne 
uważa się tak zwane objawy wypadowe, występujące 

tuż przed menopauzą u około 40% kobiet i aż u 85% po 
menopauzie. U 1/3 z nich objawy te mają bardzo cięż-
ki charakter. To właśnie te dolegliwości skłaniają kobiety 
do szukania pomocy lekarskiej [1]. Do objawów wypado-
wych, określanych też mianem zespołu klimakterycznego, 
zalicza się uderzenia gorąca, zlewne poty, kołatania serca, 
bóle i zawroty głowy, bezsenność, zmienność nastrojów, 
trudności w koncentracji i zapamiętywaniu, przygnębie-
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nie, a nawet depresję [2]. Większość tych objawów ma 
podłoże neurowegetatywne i jest skutkiem niedoboru 
estrogenów w ośrodkowym układzie nerwowym, głównie 
w podwzgórzu i układzie limbicznym i może powodować 
objawy depresyjne [3, 4].

W Polsce, podobnie jak w innych krajach rozwiniętych, 
menopauza występuje około 50. roku życia [5]. Dane de-
mografi czne wskazują, że obecnie każdego roku ok. 25 
mln kobiet na świecie przechodzi menopauzę [6], a zgod-
nie z prognozami w 2030 r. kobiety w wieku 50 i więcej 
lat stanowić będą 22,85% populacji krajów uprzemysło-
wionych oraz 20,41% krajów Europy Środkowej i Wschod-
niej. W samej Polsce problemy zdrowotne, psychologiczne, 
społeczne i ekonomiczne związane z menopauzą dotyczą 
około 5 mln kobiet po 50. roku życia [7].

Celem badania była analiza występowania objawów 
klimakterium, lęku, a także depresji w zależności od okresu 
menopauzy, a także weryfi kacja najczęstszych sposobów 
radzenia sobie z powyższymi objawami wśród kobiet. 

Materiał i metody
Do przekrojowego badania populacyjnego włączono loso-
wo wybrane kobiety (N = 300) w wieku menopauzalnym 
(40–65 lat) z terenu całej Polski. Grupę badaną podzielono 
na trzy podgrupy (przed-, około- i po menopauzie), zgod-
nie z podziałem okresu menopauzalnego określonego 
przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) [8].

Narzędziem badawczym była ankieta stworzona na 
potrzeby badania. 

Do oceny stopnia nasilenia objawów klimakterium 
wykorzystano indeks Kuppermana (IK) [9]. Indeks ten 
pozwala określić, czy badana kobieta jest już w okresie 
menopauzalnym, a wartość nasilenia objawów świadczy 
o ciężkości zespołu objawów wypadowych. Poszczegól-
ne objawy ocenia się w skali od 0 do 12 punktów. Ocenę 
stopnia nasilenia zaburzeń depresyjno-lękowych przepro-
wadzono przy użyciu skali HADS (Hospital Anxiety and 
Depression Scale) [10]. 

Skala ta składa się z dwóch części: A (lęk [AHADS]) 
oraz D (depresja [DHADS]), łącznie obejmuje 14 obja-
wów. Objawy ocenia się w skali 0–3 punktów. Wartości 
graniczne dla obydwu podskal przedstawiają się tak samo: 
0–7 punktów oznacza brak objawów, 8–14 punktów — 
łagodne nasilenie objawów, 15–18 punktów — umiarko-
wane nasilenie, a wyniki powyżej 19 punktów świadczą 
o dużym  nasileniu lęku lub depresji. Polska wersja skali 
została opracowana przez Majkowicza i wsp. [11]. 

Mając na uwadze anonimowy charakter badania, 
respondentki uczestniczące w badaniu zostały poinfor-

mowane o sposobie samodzielnego obliczania wyników 
ankiety oraz o konieczności skontaktowania się ze specja-
listą z zakresu zdrowia psychicznego, jeżeli wynik ankiety 
będzie wynosił ≥16 punktów.

Badanie odbywało się z udziałem członków studenc-
kiego koła naukowego (ankieterzy) działającego w jednym 
z polskich Uniwersytetów Medycznych. Ankieterzy zostali 
przeszkoleni z zakresu właściwie prowadzonego badania 
ankietowego.

Ankietyzacja odbywała się drogą kontaktu bezpośred-
niego z respondentkami, które odbywały wizyty w porad-
niach ginekologicznych na terenie Polski. 

Na przeprowadzenie badania uzyskano zgodę regio-
nalnej Komisji Bioetycznej.

Wyniki
Najsilniejsze objawy klimakterium obserwowano u kobiet 
w okresie okołomenopauzalnym. Aż u 5% kobiet w tym 
okresie stwierdzono silne objawy menopauzy, u 16% ob-
jawy te znajdowały się na średnim poziomie, natomiast 
u 40% na lekkim poziomie. Największy odsetek kobiet, 
u których odnotowano brak objawów klimakterium znaj-
dowało się w okresie przedmenopauzalnym (80%), oraz 
u kobiet w okresie pomenopauzalnym (45%), u których 
równie często obserwowano lekkie objawy klimakterium 
(38%) (Rycina 1). Z kolei analizując występowanie obja-
wów lęku i depresji, stwierdza się, że zdecydowana więk-
szość analizowanych kobiet nie posiada wspomnianych ob-
jawów, tj. brak objawów lęku obserwowano u 63% kobiet 
w okresie przedmenopauzalnym, u 45% kobiet w okresie 
okołomenopauzalnym oraz u 48% kobiet w wieku pome-
nopauzalnym. Z kolei brak występowania depresji stwier-
dzono u 84% kobiet w okresie przedmenopazuzalnym, 
u 73% w okresie okołomenopauzalnym oraz u 77% kobiet 
w wieku pomenopauzalnym (Rycina 2). Największy od-
setek kobiet, u których stwierdzono łagodne objawy lęku 
oraz depresji, obserwowano u kobiet w okresie pomeno-
pauzalnym (lęk 42%; depresja 23%). Z kolei umiarkowa-
ne objawy lęku i depresji najczęściej deklarowały kobiet 
w okresie okołomenopauzalnym (lęk 12%;depresja 7%) 
(Rycina 2).

Analizując wyniki dotyczące sposobów radzenia so-
bie z obniżonym nastrojem, zaobserwowano, że grupą 
najczęściej korzystającą z farmakoterapii były kobiety 
w okresie około- (59%) oraz pomenopauzalnym (52%). 
Z kolei kobiety w okresie przedmenopazuzalnym najczę-
ściej uprawiały aktywność fi zyczną w celu zminimalizowa-
nia objawów klimakterium i towarzyszących mu objawów 
lęku i depresji (Rycina 3).
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Rycina 1. Występowanie objawów klimakterium (IK) w zależności od okresu menopauzy (przed-, około-, pomenopauzalny)

Rycina 2. Występowanie objawów lęku i depresji w zależności od okresu klimakterium (przed-, około-, pomenopauzalny)

Rycina 3. Sposoby radzenia sobie z objawami klimakterium (przed-, około-, pomenopauzalny)
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Dyskusja
Uznaje się, że występowanie i nasilenie objawów zmian 
hormonalnych jest największe w czasie przedmenopau-
zalnym i w pierwszych dwóch latach po menopauzie, a na-
stępnie ulega zmniejszeniu [12]. Powyższego stwierdzenia 
nie potwierdziły wyniki badań własnych, które wykazały, 
że najbardziej nasilone objawy menopauzalne występują 
u kobiet w okresie około- i pomenopauzalnym. Podobne 
spostrzeżenia obserwowano w przypadku występowania 
objawów lęku i depresji [13].

Kobiety będące w okresie około- i pomenopazuzal-
nym znacznie częściej deklarowały objawy obniżonej kon-
dycji psychicznej, aniżeli kobiety przed menopauzą. Po-
mimo tego, że badania wskazują na brak bezpośredniego 
związku depresji z menopauzą [14], powyższe obserwacje 
można tłumaczyć występowaniem zmian hormonalnych 
mogących powodować zmiany psychiczne w organizmie 
kobiety. W związku z tym zaburzenia nastroju znacznie 
częściej obserwuje się u kobiet w okresie menopauzy, 
aniżeli u młodszych kobiet. Kobiety w średnim wieku na-
rażone są na liczne zmiany, które dotyczą nie tylko zmia-
ny gospodarki hormonalnej, ale także zmiany związanej 
z emocjami i relacjami społecznymi [15].

Za typowe dla tego okresu (okresu menopauzy) uznaje 
się płaczliwość, rozdrażnienie, chwiejność emocjonalną, 
zaburzenia koncentracji, a czasami nawet depresję. Cza-
sem zaburzenia nastroju są na tyle dolegliwe, że kobiety 
decydują się na podjęcie leczenia w tym kierunku. Badania 
wskazują, że najczęściej kobiety decydują się na rozpoczę-
cie farmakoterapii w kierunku zaburzeń emocjonalnych 
w okresie roku lub dwóch lat przed menopauzą i roku lub 
dwóch lat po menopauzie.[16], co było zbieżne z wynikami 
przeprowadzonego badania. Najczęściej farmakoterapia 
kobiet w okresie menopauzy oparta jest na hormonalnej 
terapii zastępczej (HTZ) lub też jej alternatywie, tj. fi to-
estrogenach. Udowodniono naukowo, ze HTZ skutecznie 
niweluje lub zmniejsza objawy wypadowe, a zatem istot-
nie poprawia komfort życia [17]. Obecnie to właśnie te 
objawy są pierwszym i niepodważalnym wskazaniem do 
stosowania HTZ [18, 19].

Eksperci uważają, że zalecanie hormonalnej terapii za-
stępczej kobietom z objawami menopauzy jest uzasadnio-
ne, pod warunkiem braku związanych z nią czynników ry-
zyka, takich jak choroba sercowo-naczyniowa i rak piersi. 
Ponadto decyzja o wdrożeniu tej terapii powinna być pod-
jęta po porozumieniu z opiekującym się pacjentką leka-
rzem ogólnym, z uwzględnieniem czynników ryzyka oraz 
potencjalnych korzyści związanych z takim postępowa-
niem. Zastosowanie hormonalnej terapii zastępczej może 

zmniejszyć nasilenie uderzeń gorąca i korzystnie wpłynąć 
na sen, a u niektórych kobiet może też zmniejszyć nasilenie 
objawów depresyjnych.

W badaniu wykazano także, że kobiety w wieku me-
nopauzalnym znacznie częściej decydują się na podjęcie 
bardziej radykalnych środków aniżeli korzystanie z mniej 
inwazyjnych metod walki z menopauzą, takich jak aktyw-
ność fi zyczna czy wsparcie ze strony psychologa lub ro-
dziny.
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STRESZCZENIE
Wstęp. W XXI wieku medyczne bazy danych (MBD) stają się skutecznym i racjonalnym sposobem poszukiwania informacji dotyczących konkretnego problemu medycz-
nego, np. leczenia cukrzycy. MBD pozwalają na szybki dostęp do najnowszych, wiarygodnych badań klinicznych (np. bazy Medline czy Embase), jak również do pełnych 
danych na temat leczonego pacjenta (bazy pacjentów w szpitalach i w przychodniach), np. chorych na cukrzycę. Cukrzyca stanowi w ostatnich latach poważny problem 
medyczny głównie z powodu nie do końca poznanej etiologii, jak również błędów w rozpoznania i późniejszym leczeniu. Zgodnie z Evidence-Based Medicine (EBM) le-
czenie cukrzycy powinno być maksymalnie optymalizowane, mając na uwadze aktualne i wiarygodne dane pochodzące z badań kliniczno-naukowych również w obsza-
rze farmakoterapii. 
Cel. Celem pracy było określenie znajomości i wykorzystania medycznych baz danych (MBD) w optymalizacji leczenia cukrzycy w Polsce. 
Materiał i metody. Badanie zostało wykonane wśród lekarzy zajmujących się leczeniem cukrzycy w formie badania ankietowego. Badaniem objętych było 242 lekarzy 
z obszaru całego kraju w latach 2014–2015. 
Wyniki. Z MBD korzystają najczęściej młodzi lekarze pracujący w przychodniach w celu rozpoznania i wyboru optymalnego leczenia cukrzycy, zgodnie z wymogami EBM. 
Najczęściej wykorzystywaną przez nich bazą danych okazała się baza MedLine przy wykorzystaniu przeglądarki PubMed. MBD choć nie są używane powszechnie, stają 
się coraz bardziej popularne wśród lekarzy zajmujących się problematyką cukrzycy..

Słowa kluczowe: medyczne bazy danych (MBD), cukrzyca, standardy leczenia.

ABSTRACT
Introduction. In the XXI century medical database (MD) become the effective and rational way of searching for information on a specifi c medical problem, eg. treatment 
of diabetes. MD provides a faster access to the most recent, credible clinical trials (eg. Medline and Embase), as well as complete data on treated patients (base of patients 
in hospitals and clinics), eg. diabetic patients. In the last years the diabetes is a serious medical problem because it is not known of fully ethiology, as well as errors in the 
diagnosis and subsequent treatment. According to the Evidence-Based Medicine (EBM) diabetes should be maximally optimized, given the current and reliable data from 
clinical and scientifi c research also in the fi eld of pharmacovigilance.
Aim. The aim of this study was to establish the level of knowledge and use of medical databases (MD) to optimize the treatment of diabetes in Poland.
Material and methods. The study was conducted among doctors who deal with the treatment of diabetes (survey). The study was covered by 242 doctors from Poland 
in 2014–2015.
Results. MD are used most frequently by young doctors working in clinics to identify and select the optimal treatment of diabetes, according to the requirements of EBM. 
Most often used by their database turned out to be the base MedLine using PubMed browser. MD although they are not commonly used, are becoming increasingly po-
pular among doctors which deal of diabetes.. 

Keywords: medical databases (MD), diabetes, treatment standards.

Wstęp
W XXI wieku medyczne bazy danych (MBD) coraz częściej 
zastępują klasyczne biblioteki czy stosowane jeszcze dość 
powszechnie archiwa pisane (drukowane). Skutecznym 
sposobem poszukiwania wiarygodnych informacji nauko-
wo-medycznych dotyczących praktycznie każdego pro-
blemu medycznego, są obecnie coraz częściej wykorzysty-
wane elektroniczne bazy danych umożliwiające dostęp do 
najnowszych i zarazem wiarygodnych badań klinicznych [1].

Oprócz występujących stosunkowo powszechnie 
klasycznych baz danych typu „pacjent” (szpitale i przy-
chodnie) rozwinął się również bardzo mocno obszar baz 
dotyczących Evidence Based Medicine. Do najpowszech-

niejszych baz wykorzystywanych przez EBM należą: Co-
chrane Database of Systematic Reviews oraz utworzona 
biblioteka Cochrane’a obejmująca takie bazy danych jak: 
Cochrane Clinical Trials Register, Database of Abstracts of 
Reviews of Evectiveness, Cochrane Methodology [2]. 

Do najbardziej znanych, a tym samym najczęściej 
obecnie wykorzystywanych baz (poza bazami pacjentów) 
należą: 
– Embase – międzynarodowa baza danych biomedycz-

nych. W jej skład wchodzą pełne wersje publikowanych 
artykułów, jak i abstrakty o zróżnicowanej tematyce. 
Zawiera ona nazwy międzynarodowe, handlowe pro-
duktów leczniczych z zakresu medycyny, psychologii, 
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weterynarii, farmacji i innych działów medycyny [3]. 
Dostęp do bazy pod adresem: http://www.elsevier.
com/locate/embase

– Medline – jedna z większych baz danych na całym 
świecie, stworzona i rozwijana przez National Center 
for Biotechnology Information (NCBI), działającym 
przy National Library of Medicine (NLM). Obecnie 
w jej skład wchodzi ponad 11 milionów pozycji pocho-
dzących z 4500 artykułów. 52% rekordów pochodzi 
z czasopism wydawanych w USA. Każdy artykuł za-
wiera autora, źródło pochodzenia, tytuł oraz przeważ-
nie streszczenie pracy [4]. Dostęp do bazy pod adre-
sem: www.nlm.nih.gov. 

– PubMed – zaliczana jest do najpopularniejszych prze-
glądarek medycznych (mylnie nazywanej bazą danych). 
Zarządzana przez NLM pozwala na bezpłatny dostęp 
do czasopism znajdujących się m.in. w bazie Medline. 
Dostępne dzięki niej są głównie abstrakty czasopism, 
a także linki do pełnych treści zamieszczonych na stro-
nach wydawców [4]. Dostęp do strony pod adresem: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

– Główna Biblioteka Lekarska (GBL) – powstała w celu 
gromadzenia i udostępniania medycznych artykułów, 
czasopism, publikacji polskich jak i zagranicznych. Po-
zwala ona na dostęp do ponad 3000 pełnych wersji 
tekstowych czasopism, a także około 1300 podręczni-
ków i książek [5]. Dostęp do bazy pod adresem: http://
www.gbl.waw.pl/
Klasyczne podręczniki, książki, zalecenia ekspertów są 

ostatnio uważane za mało przydatne i w większości „zasy-
pują” klinicystę dużą ilością nieistotnych w danym momen-
cie informacji. Jak pokazują wyniki badań z Wielkiej Bryta-
nii, statystyczny lekarz poświęca tygodniowo nie więcej niż 
30 minut na uzupełnienie swojej wiedzy przydatnej pod-
czas rozwiązywania aktualnych problemów klinicznych [6]. 
W wyniku tego lekarz posługuje się informacjami zdobytymi 
sprzed laty, niedostosowanymi do ciągłego postępu medy-
cyny. Dla zapobiegania tej sytuacji utworzono odpowiednie 
procedury oraz bazy danych z szybkim i wygodnym dostę-
pem do informacji, które można zastosować w praktyce, 
zgodnie z ideą EBM również w leczeniu cukrzycy [6].

Sama cukrzyca, według Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO), jest złożoną chorobą metaboliczną cechującą się 
hiperglikemią, która z kolei jest konsekwencją nieprawi-
dłowego wydzielania bądź działania insuliny. Precyzyjne 
określenie cukrzycy jest utrudnione nie tylko przez geno-
typową oraz fenotypową różnorodność choroby, ale także 
przez brak dostatecznej wiedzy na temat etiologii znacznej 
ilości podtypów tej choroby [7].

Prognoza WHO z 2006 r. przewidywała, że w roku 2025 
liczba osób z cukrzycą na całym świecie będzie wynosiła 
około 330 milionów. Obecna chorobowość w populacji 
światowej, według International Diabetes Federation (IDF) 
szacowana jest na 387 miliony osób, co pokazuje jak szyb-
ko rozprzestrzenia się ta choroba [8]. Podobnie sytuacja 
ma się w naszym kraju. Według danych szacunkowych na 
cukrzycę choruje 5% polskiej populacji, co daje liczbę ok. 2 
mln osób. Połowa z tych osób to przypadki cukrzycy zdia-
gnozowanej i leczonej. Pozostałe 50% to przypadki wciąż 
nierozpoznane i nieleczone, u których nieleczona cukrzyca 
może powodować m.in. powikłania sercowo-naczyniowe 
oraz nerkowe. Szacuje się, że około 10% populacji w Pol-
sce (co stanowi ok. 4 mln osób), to przypadki zaliczane do 
stanu przedcukrzycowego [9].

Cel 
Celem pracy było określenie znajomości i wykorzystania 
medycznych baz danych (MBD) w optymalizacji leczenia 
cukrzycy w Polsce. 

Materiał i metody
Badanie zostało wykonane wśród lekarzy diabetologów, 
internistów oraz lekarzy POZ zajmujących się leczeniem 
cukrzycy, w formie badania ankietowego (ankieta do 
wglądu u autorów). Badaniem objęto grupę 242 lekarzy 
z obszaru całego kraju w latach 2014–2015

Statystyka
Zależności pomiędzy cechami określonymi w skali nomi-
nalnej obliczono z wykorzystaniem dokładnego testu Fi-
shera dla tabel 2x2 lub testu Fishera-Freemana-Haltona dla 
tabel większych niż 2x2. Wszystkie testy były analizowane 
na poziomie istotności α = 0,05 (p ≤ 0,05). Obliczeń do-
konano przy pomocy pakietu statystycznego PQStat 1.6. 
oraz pakietu statystycznego Statistica 10.0 fi rmy StatSoft. 

Wyniki
Badanie ankietowe obejmowało lekarzy zajmujących się 
leczeniem cukrzycy, z czego najliczniejszą grupę ankieto-
wanych stanowiły osoby w wieku 46–60 lat (43%) (Ry-
cina 1). Wśród badanych dominowała grupa lekarzy ze 
stażem pracy powyżej 25 lat (51%) (Rycina 2). Badana 
populacja nie stanowiła jednorodnej grupy pod względem 
posiadanej specjalizacji. Największy odsetek stanowili le-
karze POZ (42%) (Rycina 3). Wśród badanych znaczący 
odsetek (74%) stanowiły osoby pracujące w przychodni 
lekarskiej oraz w prywatnych gabinetach (45%) (Ryci-
na 4). Prawie połowa ankietowanych (44%) określiła 
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Rycina 1. Struktura wieku ankietowanych lekarzy

Rycina 2. Staż pracy lekarzy zajmujących się cukrzycą

Rycina 3. Struktura specjalizacji lekarzy zajmujących się leczeniem cukrzycy

Rycina 4. Struktura zatrudnienia lekarzy zajmujących się cukrzycą
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doświadczenie zawodowe w zakresie leczenia cukrzycy 
powyżej 20 lat (Rycina 5).

70% badanych deklarowało, iż wykorzystuje me-
dyczne bazy danych (MBD), podczas gdy tylko 6% nigdy 
nie sięga do baz tego typu (Rycina 6). Ponad 60% osób 
sprawdzających publikacje dotyczące cukrzycy w for-
mie elektronicznej wyszukuje je za pomocą przeglądarki 
PubMed (p = 0,020463) (Tabela 1). Respondenci naj-
częściej korzystają z MBD w celu wyboru odpowiednie-

go leczenia (70%) (p = 0,00424) (Tabela 2) oraz przy 
rozważaniu korzystnych i niekorzystnych efektów dzia-
łań leczniczych (87%) (p = 0,00023) (Tabela 2). 48% 
ankietowanych w wieku 31–45 lat wykorzystywało MBD 
w celu postawienia diagnozy, podczas gdy żaden respon-
dent powyżej 60. roku życia nie zadeklarował, iż korzysta 
z MBD w celu postawienia diagnozy w trakcie rozpoznania 
(p = 0,00023) (Tabela 3). 57% ankietowanych ze stażem 
pracy do 5 lat korzystało z MBD w celu postawienia pra-

Rycina 5. Staż pracy związanej z leczeniem cukrzycy

Rycina 6. Częstotliwość korzystania z medycznych baz danych podczas leczenia cukrzycy

Tabela 1. Najczęściej wykorzystywane medyczne bazy danych w leczeniu cukrzycy

Korzystanie z publikacji 
dotyczących cukrzycy PubMed Medtube.pl Embase The Cochrane Database 

of Systematic Reviews Inne

Tak, zawsze sprawdzam 60% 15% 7% 6% 12%
Tak, ale rzadko 68% 18% 1% 3% 10%
Raczej nie lub sporadycznie 34% 10% 20% 8% 28%
Nigdy nie przeglądam publikacji 0% 0% 0% 0% 100%

Tabela 2. Częstotliwość korzystania z medycznych baz danych dla wyboru leczenia i oceny działań leczniczych w terapii cukrzycy

Korzystanie z komputerowych
baz danych Wybór odpowiedniego leczenia Korzystne i niekorzystne efekty działań 

leczniczych 
Tak, zawsze 31% 37%
Tak, czasami 39% 50%
Raczej nie 18% 9%
Nigdy nie korzystałem/am 12% 4%
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widłowej diagnozy, podczas gdy tylko 11% respondentów 
z ponad 25-letnim stażem zawodowym zadeklarowało 
korzystanie z tego rodzaju baz (p = 0,00042) (Tabela 4).

Dyskusja
Wykorzystanie medycznych baz danych (MBD) w celu 
usprawnia pracy medyków jest coraz powszechniejszą 
praktyką stosowaną w wielu krajach w Europie i na świe-
ce. Praktykę tę obserwuje się równolegle z zastosowaniem 
zasad i standardów Evidence-Based Medicine (EBM), co 
jest pomocne w prowadzeniu codziennej praktyki lekar-
skiej oraz zwiększa skuteczność pracy specjalistów [10], 
np. w zakresie leczenia cukrzycy. Samo EBM, jako dyna-
micznie rozwijający się nurt, daje bardzo duże możliwo-
ści w różnych dziedzinach klinicznych [10], a szczególnie 
w połączeniu z prawidłowym i szerokim wykorzystaniem 
MBD.

Przeprowadzone w niniejszej pracy badania wskazują, 
iż prawie 3/4 badanych (71%) korzystało z medycznych 
baz danych, choć tylko 1/4 (25%) z lekarzy zawsze wy-
korzystywała MBD w celu diagnozowania i leczenia cu-
krzycy. Tylko 6% respondentów zajmujących się cukrzycą 
nigdy nie korzystało z MBD. Potwierdzeniem tych badań 
mogą być wyniki dotyczące komputerowych systemów 
konsultacji medycznej, jakie prezentuje w swoich bada-
niach Pięcińska [11]. Wskazuje ona, iż potencjalnymi ogra-
niczeniami w zastosowaniu MBD w codziennej praktyce 
lekarskiej mogą być skomplikowane procesy decyzyjne le-
karza oraz trudności techniczne w tworzeniu MBD. Z kolei 
Rzymski i wsp. [12] sugerują, iż powodem ograniczonego 
korzystania z MBD mogą być ich ograniczenia natury kli-
niczno-medycznej – w 70% problemów klinicznych oraz 
zapytań lekarzy prowadzących nie ma możliwości znale-
zienia odpowiedzi bezpośrednio w MBD [12].

W naszym badaniu ankietowani stwierdzili, iż w celu 
zdobycia najnowszych i rzetelnych informacji medycznych 
najczęściej korzystają z baz danych typu Medline przy 
użyciu przeglądarki PubMed. Ponad 60% lekarzy zajmu-
jących się problematyką cukrzycy, niezależnie od posiada-
nej specjalizacji, korzystało z PubMed-u jako z najlepszej 
przeglądarki medycznej. Podobne wyniki uzyskali Novak 
i wsp. w badaniach prowadzonych wśród chorwackich le-

karzy. Oni również najczęściej korzystali z medycznych baz 
danych, używając do tego celu przeglądarki PubMed [13]. 
Również Ulvenes i wsp. [14] stwierdzili, iż co drugi ankie-
towany lekarz (50%) korzystał właśnie z tej przeglądarki. 
Nasze badanie wykazało także, iż zaledwie 8% lekarzy 
sięga do bazy danych The Cochrane Database of Syste-
matic Reviews. Podobne wyniki zaobserwowali w swoich 
badaniach Ahmadi-Abhari i wsp. [15], gdzie baza The Co-
chrane Database of Systematic Reviews była również jedną 
z najmniej popularnych baz danych wśród ankietowanych. 
Pozostała część lekarzy, objętych naszym badaniem, ko-
rzystała z bazy danych Medtube.pl oraz Embase.

Wśród lekarzy, którzy deklarowali używanie kompute-
rowych baz danych w miejscu pracy, aż 70% badanych ko-
rzysta z nich w trakcie poszukiwań odpowiedniej metody 
leczenia. Jak zauważają Annemie Heselmans i wsp. w ba-
daniu przeprowadzonym wśród belgijskich lekarzy, rów-
nież 70% respondentów sięgało do publikacji i medycz-
nych baz danych w celu potwierdzenia diagnozy i wyboru 
leczenia [16]. Podobne dane zebrał Tadeusiewicz w publi-
kacji na temat informatyki medycznej. Potwierdził on, iż 
komputerowe bazy danych mogą być stosowane zarówno 
w celu wyboru odpowiedniej terapii, jak i katalogowania 
i klasyfi kacji danych diagnostycznych, jak np. zdjęć RTG 
w wersji elektronicznej, EKG itd. MBD pacjentów mogą 
także służyć porównaniu wyników z obowiązującymi 
normami, ułatwieniu procesu decyzyjnego i wyłapywaniu 
ewentualnych błędów medycznych [1] niezależnie od wie-
ku i doświadczenia lekarzy.

Podsumowując: Medyczne bazy danych (MBD), choć 
nie są używane powszechnie, stają się coraz bardziej po-
pularne wśród lekarzy zajmujących się problematyką cu-
krzycy. 
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UŻYTECZNOŚCI STANÓW ZDROWIA EQ-5D OCENIANE 
Z ZASTOSOWANIEM METOD BEZPOŚREDNICH PRZEZ STUDENTÓW 
V ROKU FARMACJI UM WE WROCŁAWIU
UTILITY OF EQ-5D HEALTH STATES EVALUATED WITH THE USE OF DIRECT METHODS OF 
ASSESSMENT BY 5TH YEAR PHARMACY STUDENTS OF WROCLAW MEDICAL UNIVERSITY
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STRESZCZENIE
Wstęp. EQ-5D jest najpowszechniej stosowanym w Europie kwestionariuszem generycznym oceny jakości życia. Opisuje 243 stany zdrowia. Zawiera 5 wymiarów, takich 
jak: mobilność, samoobsługa, zwykłe codzienne czynności, ból i lęk.
Cel. Celem pracy była ocena użyteczności stanów zdrowia EQ-5D z zastosowaniem bezpośrednich metod pomiaru preferencji oraz porównanie oceny przez studentów 
posiadających profesjonalną wiedzę medyczną z populacją ogólną.
Materiał i metody. W przeprowadzonym badaniu ankietowym wzięło udział 135 studentów V roku Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W każdym zada-
niu studenci oceniali 5 losowo wybranych spośród 243 stanów zdrowia. Wykorzystano bezpośrednie metody badania preferencji, takie jak: skala wartościowania, meto-
da handlowania czasem i metoda loterii. Studenci określali, jak dobry lub zły jest stan zdrowia pacjenta zgodnie z opisem. 
Wyniki. Otrzymaliśmy 664 obserwacji. Żaden ze stanu zdrowia nie został oceniony jako gorszy od śmierci. Zostały zbudowane odpowiednie modele regresji oraz wyzna-
czone równania wieloatrybutowej funkcji użyteczności: dla VAS (wszystkie współczynniki były istotne statystycznie, R2 wynosił 0,488, a najgorszy stan zdrowia został 
oceniony jako 0,089), dla TTO (istotne statystycznie były wszystkie współczynniki za wyjątkiem constans i UA2, R2 wynosił 0,292, a najgorszy stan zdrowia został ocenio-
ny jako 0,540), dla SG (istotne statystycznie były wszystkie współczynniki za wyjątkiem constans i AD2, R2 wynosił 0,196, a najgorszy stan zdrowia został oceniony jako 
0,582). Przy użyciu metody TTO studenci farmacji ocenili wszystkie stany zdrowia wyżej niż ogólna populacja.
Wnioski. Wyniki pomiarów użyteczności różniły się w zależności od zastosowanej metody pomiaru. Studenci farmacji wykazują tendencję do przypisywania stanom zdro-
wia EQ-5D wyższej użyteczności aniżeli ogólna populacja.

Słowa kluczowe: EQ-5D, TTO, użyteczność.

ABSTRACT
Introduction. EQ-5D is a quality of life generic questionnaire most widely used in Europe. It describes 243 health states and includes 5 dimensions, such as: mobility, 
self-care, usual activities, pain/discomfort and anxiety/depression.
Aim. The aim of this study was to evaluate the utility of EQ-5D health states using direct methods of preferences’ measurement and to compare this evaluation done by 
medical students and by general population.
Material and methods. 135 students of the 5th year of pharmacy of the Wroclaw Medical University took part in the questionnaire survey. In each task, students asses-
sed randomly selected 5 out 243 health states. Direct preferences measurement methods such as VAS, TTO and SG were used. Students determined how good or bad 
was a patient’s condition. 
Results. We obtained 664 useable valuations. No health state has been valued as worse than death. Appropriate additive models have been built: for VAS (all coeffi cients 
signifi cant, R2 equal to 0.488, and the worst possible health state valued as 0.089), for TTO (all coeffi cients statistically signifi cant except for constant and UA2, R2 equal 
to 0.292, and the worst possible health state valued as 0.540) and for SG (all coeffi cients signifi cant except for constant and AD2, R2 equal to 0.196, and the worst possible 
health state valued as 0.582). With the use of TTO, almost all health states were valuated higher by the pharmacy students compared to general population.
Conclusions. The results of utility assessment were different for each method used. Pharmacy students have a tendency to value EQ-5D health states higher than the ge-
neral population. 

Keywords: EQ-5D, TTO, utility.

Wstęp
EQ-5D jest najpowszechniej stosowanym w Europie kwe-
stionariuszem generycznym opracowanym przez grupę 
EuroQoL w celu zapewnienia prostej oceny jakości życia. 

Jego uniwersalność pozwala na zastosowanie go w sze-
rokim zakresie warunków zdrowotnych podczas leczenia 
farmakologicznego czy zabiegów chirurgicznych indywi-
dualnych pacjentów, ich grup, a także całej populacji. Dane 
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uzyskane przy pomocy kwestionariusza EQ-5D umożli-
wiają porównanie stanów zdrowia pacjentów cierpiących 
na daną jednostkę chorobową z oceną jakości życia całej 
populacji. Pozwala to na obiektywne spojrzenie na stan 
zdrowia chorego pod względem klinicznym i ekonomicz-
nym [1, 2]. 

Kwestionariusz EQ-5D został skonstruowany w taki 
sposób, by respondent mógł wypełnić go samodzielnie 
jako ankietę wysyłaną drogą pocztową, zaprojektowaną 
jako aplikacja internetowa lub przeprowadzaną przez an-
kietera w bezpośredniej obecności badanego. Jego wypeł-
nienie trwa kilka minut, a polecenia zawarte są w samym 
kwestionariuszu. Składa się on z dwóch części: opisowej 
oraz wizualnej skali analogowej EQ VAS. 

Część opisowa kwestionariusza zawiera 5 domen (wy-
miarów), takich jak: mobilność, samoobsługa, zwykłe, 
codzienne czynności, ból/dyskomfort oraz lęk/depresja. 
Każdy z wymiarów respondent może ocenić na jednym 
z trzech (wersja kwestionariusza EQ-5D-3L) lub pięciu 
(wersja kwestionariusza EQ-5D-5L) poziomów, stawiając 
krzyżyk w okienku odpowiednim dla danego poziomu. 
Dla wersji kwestionariusza EQ-5D-3L są to poziomy: brak 
problemów (cyfra 1), umiarkowane problemy (cyfra 2), 
znaczne problemy (cyfra 3). W ten sposób stan zdrowia 
opisywany jest przy pomocy 5-cyfrowej liczby: cyfra kolej-
no dla każdej z domen. Możliwy jest więc opis 243 stanów 
zdrowia [2, 3]. 

EQ VAS stanowi skala od 0 do 100, gdzie 0 to najgorszy 
wyobrażalny stan zdrowia, a 100 najlepszy wyobrażalny 
stan zdrowia. Respondent ma za zadanie ocenić swój stan 
zdrowia, łącząc kwadrat umieszczony obok skali z odpo-
wiednim punktem na osi [3, 4]. Za wyborem wizualnej skali 
analogowej do oceny jakości życia przemawia jej prostota 
i uniwersalność. Jej zastosowanie budzi jednak wątpliwości 
przy ocenie kompromisu między długowiecznością a ilo-
ścią osób, które zostały wyleczone [4, 5]. Z tej przyczyny 
do oceny stanów zdrowia stosowane są również inne bez-
pośrednie metody pomiaru preferencji, takie jak: metoda 
handlowania czasem (TTO) i metoda loterii (SG). 

Metoda TTO polega na przedstawieniu respondentowi 
dwóch alternatyw. Jedną z nich jest pozostanie w obec-
nym stanie zdrowia do końca swojego życia (założenie: 
ankietowany dożywa wieku 80 lat). Drugą zaś jest uzyska-
nie pełni zdrowia kosztem oddanych lat życia. Respondent 
w kwestionariuszu zaznacza na osi o skali od 0 do 80 wiek, 
do którego jest gotów skrócić swoje życie w celu uzyskania 
pełni zdrowia.

Metoda SG również zakłada dwie alternatywy. W wy-
niku radykalnego sposobu leczenia respondent może uzy-
skać pełnię zdrowia lub umrzeć. Zadaniem respondenta 

jest ocena, jak duże powinno być prawdopodobieństwo 
sukcesu terapii, by zdecydował się on na jej wybór. Wartość 
wyrażoną w procentach zaznacza na osi od 0 do 100 [2].

Cel
Celem pracy była ocena użyteczności stanów zdrowia 
opisywanych kwestionariuszem EQ-5D, z zastosowaniem 
bezpośrednich metod pomiaru preferencji oraz porówna-
nie jak dane stany zdrowia są oceniane przez studentów 
posiadających profesjonalną wiedzę na temat problemów 
zdrowotnych w porównaniu z populacją ogólną.

Materiał i metody
Badanie zostało przeprowadzone w styczniu 2015 roku 
w grupie 135 studentów V roku Farmacji Uniwersytetu Me-
dycznego we Wrocławiu. 84% ankietowanych stanowiły 
kobiety. Średnia wieku studentów wynosiła 24 ± 1,4 lat. 
Badanie miało charakter ankiety wypełnianej samodzielnie 
przez respondenta. Posługiwaliśmy się kwestionariuszem 
własnego autorstwa. Każdy z respondentów otrzymał ze-
staw 5 losowo wybranych spośród 243 stanów zdrowia. 
Studenci określali, jak dobry lub zły jest dany stan zdrowia 
pacjenta zgodnie z opisem. Swojej oceny dokonywali przy 
pomocy wszystkich trzech metod bezpośredniego pomia-
ru preferencji: VAS, TTO i SG.

Respondenci, których oceny wskazywały na brak 
zrozumienia zadania zostali odrzuceni na etapie analizy 
wyników. Wyniki uzyskane przy pomocy każdej z metod 
bezpośredniego pomiaru preferencji poddano analizie sta-
tystycznej. W analizie wykorzystano metodę regresji linio-
wej, test Fishera oraz rozkład t. Zmienne niezależne użyte 
podczas modelowania zostały zestawione w tabeli 1.

Wyniki
Otrzymaliśmy 664 obserwacji. Uzyskane wyniki zostały 
zebrane w tabeli 2. Żaden stan zdrowia nie został ocenio-
ny jako gorszy od śmierci. 

Dla metody VAS wszystkie zmienne miały istotny 
wpływ na wynik końcowy. Współczynnik wyznaczania 
R2 wynosił 0,488. Najgorszy stan zdrowia został oceniony 
jako 0,089. Model regresji dla tej metody został przedsta-
wiony w tabeli 3. Wyznaczono równanie wieloatrybuto-
wej funkcji użyteczności:

 
u(VAS)=18,4+9,5xMO2+22,9xMO3+8,3xSC2+15,8

xSC3+6,6xUA+12,7xUA3+7,4xPD2+13,3xPD3
+5,2xAD2+7,8xAD3

Dla metody TTO istotny wpływ na wynik końcowy 
miały wszystkie zmienne za wyjątkiem UA2 i Constans. 
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Tabela 1. Zmienne niezależne użyte podczas modelowania

Zmienna Defi nicja

MO2 1 – jeśli domena mobilność występowała na poziomie 2;
0 – jeśli domena mobilność występowała na poziomie 1 lub 3

MO3 1 – jeśli domena mobilność występowała na poziomie 3;
0 – jeśli domena mobilność występowała na poziomie 1 lub 2

SC2 1 – jeśli domena samoobsługa występowała na poziomie 2;
0 – jeśli domena samoobsługa występowała na poziomie 1 lub 3

SC3 1 – jeśli domena samoobsługa występowała na poziomie 3;
0 – jeśli domena samoobsługa występowała na poziomie 1 lub 2

UA2 1 – jeśli domena codzienne czynności występowała na poziomie 2;
0 – jeśli domena codzienne czynności występowała na poziomie 1 lub 3

UA3 1 – jeśli domena codzienne czynności występowała na poziomie 3;
0 – jeśli domena codzienne czynności występowała na poziomie 1 lub 2

PD2 1 – jeśli domena ból/dyskomfort występowała na poziomie 2;
0 – jeśli domena ból/dyskomfort występowała na poziomie 1 lub 3

PD3 1 – jeśli domena ból/dyskomfort występowała na poziomie 3;
0 – jeśli domena ból/dyskomfort występowała na poziomie 1 lub 2

AD2 1 – jeśli domena lęk/depresja występowała na poziomie 2;
0 – jeśli domena lęk/depresja występowała na poziomie 1 lub 3

AD3 1 – jeśli domena lęk/depresja występowała na poziomie 3;
0 – jeśli domena lęk/depresja występowała na poziomie 1 lub 2

Współczynnik wyznaczania R2 wynosił 0,292. Najgorszy 
stan zdrowia został oceniony jako 0,540. Model regresji 
dla tej metody został przedstawiony w tabeli 4. Wyzna-
czono równanie wieloatrybutowej funkcji użyteczności: 

u(TTO)=0,043xMO2+0,133xMO3+0,054xSC2
+0,098xSC3+0,064xUA3+0,061xPD2+0,099

xPD3+0,027xAD2+0,057xAD3

Dla metody SG istotny wpływ na wynik końcowy miały 
wszystkie zmienne za wyjątkiem AD2 i Constans. Współ-
czynnik wyznaczania R2 wynosił 0,196. Najgorszy stan 
zdrowia został oceniony jako 0,582. Model regresji dla tej 
metody został przedstawiony w tabeli 5. Wyznaczono 
równanie wieloatrybutowej funkcji użyteczności:

u(SG)=0,038xMO2+0,124xMO3+0,036xSC2
+0,071xSC3+0,035xUA2+0,079xUA3+0,04

xPD2+0,096xPD3+0,044xAD3

Otrzymane w badaniu wyniki użyteczności stanów 
zdrowia EQ-5D uzyskane metodami VAS, TTO i SG zesta-
wiono z ocenami uzyskanymi metodą TTO na podstawie 

badania reprezentatywnej próby populacji polskiej [6] na 
rycinie 1. Stosując metodę TTO studenci V roku Farmacji 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ocenili wszyst-
kie stany zdrowia EQ-5d wyżej w porównaniu z populacją 
ogólną.

Podsumowanie
Wyniki pomiarów użyteczności różniły się w zależności od 
zastosowanej metody pomiaru. Oceny dokonywane przy 
pomocy wizualnej skali analogowej wskazywały na zna-
cząco niższe użyteczności w porównaniu z dwiema po-
zostałymi metodami, metodą handlowania czasem oraz 
metodą loterii. 

Studenci wykazują tendencję do przypisywania sta-
nom zdrowia EQ-5D wyższej użyteczności w porównaniu 
z ogólną populacją. Wynika to najprawdopodobniej z fak-
tu, iż ze względu na swoje wykształcenie posiadają więk-
szą niż przeciętnie świadomość zdrowotną, i nie obawiają 
się tak bardzo niektórych stanów zdrowia czy skojarzonych 
z nimi procedur diagnostycznych i terapeutycznych. Po-
nadto są osobami młodymi, na ogół cieszącymi się dobrą 
kondycją zdrowotną, zarówno fi zyczną, jak i psychiczną, 
co warunkować może ich optymistyczne nastawienie.
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Tabela 4. Model regresji dla użyteczności stanów zdrowia EQ-5D ocenianej przy użyciu TTO

TTO
Statystyki regresji

Wielokrotność R 0,540408
R2 0,29204

Dopasowany R2 0,281199
Błąd standardowy 0,136668

Obserwacje 664
Analiza wariancji

df SS MS F Istotność F
Regresja 10 5,031346 0,503135 26,93691 3,9E-43

Resztkowy 653 12,19691 0,018678
Razem 663 17,22825

Współczynnik i Błąd standardowy t Stat Wartość-p Dolne 95% Górne 95%
Const 0,007556 0,017764 0,425341 0,670728 -0,02733 0,042436
MO2 0,043115 0,013081 3,295935 0,001034 0,017429 0,068802
MO3 0,133051 0,012969 10,2594 5,35E-23 0,107585 0,158516
SC2 0,054529 0,013078 4,169519 3,46E-05 0,028849 0,080209
SC3 0,097976 0,012931 7,576538 1,22E-13 0,072583 0,123368
UA2 0,025594 0,013037 1,963107 0,050058 -6,5E-06 0,051194
UA3 0,064245 0,013004 4,940516 9,91E-07 0,038711 0,089779
PD2 0,061087 0,01297 4,709936 3,03E-06 0,03562 0,086555
PD3 0,099473 0,013133 7,574521 1,24E-13 0,073686 0,12526
AD2 0,026945 0,013158 2,047818 0,040977 0,001108 0,052781
AD3 0,057336 0,01325 4,327263 1,75E-05 0,031318 0,083354

Tabela 3. Model regresji dla użyteczności stanów zdrowia EQ-5D ocenianej przy użyciu VAS

VAS
Statystyki regresji

Wielokrotność R 0,69871
R2 0,48819

Dopasowany R2 0,48035
Błąd standardowy 14,5692

Obserwacje 664
Analiza wariancji

df SS MS F Istotność F
Regresja 10 132210,8 13220,98 62,2861 2,97E-88

Resztkowy 653 138607,3 212,262
Razem 663 270817,1

Współczynnik i Błąd standardowy t Stat Wartość-p Dolne 95% Górne 95%
Const 18,45741 1,893643 9,747035 4,76E-21 14,73904 22,17577
MO2 9,467827 1,394507 6,789374 2,53E-11 6,729569 12,20609
MO3 22,93731 1,382494 16,59125 7,59E-52 20,22264 25,65198
SC2 8,287908 1,394154 5,944756 4,51E-09 5,550341 11,02547
SC3 15,77038 1,378526 11,44002 9,49E-28 13,0635 18,47726
UA2 6,619316 1,389816 4,762729 2,35E-06 3,890269 9,348363
UA3 12,73394 1,386221 9,186087 5,34E-19 10,01196 15,45593
PD2 7,366665 1,382625 5,328027 1,37E-07 4,651737 10,08159
PD3 13,33599 1,399971 9,525901 3,13E-20 10,587 16,08498
AD2 5,191859 1,402657 3,701447 0,000232 2,437597 7,946121
AD3 7,847183 1,412484 5,555592 4,03E-08 5,073625 10,62074
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Tabela 5. Model regresji dla użyteczności stanów zdrowia EQ-5D ocenianej przy użyciu SG

SG
Statystyki regresji

Wielokrotność R 0,442766
R2 0,196042

Dopasowany R2 0,183767
Błąd standardowy 0,164805

Obserwacje 666
Analiza wariancji

df SS MS F Istotność F
Regresja 10 4,338082 0,433808 15,97187 7,07E-26

Resztkowy 655 17,7903 0,027161
Razem 665 22,12838    

Współczynnik i Błąd standardowy t Stat Wartość-p Dolne 95% Górne 95%
Const 0,003863 0,021422 0,180335 0,856946 -0,0382 0,045927
MO2 0,038505 0,015757 2,443659 0,014802 0,007565 0,069446
MO3 0,124075 0,015656 7,924886 9,84E-15 0,093332 0,154818
SC2 0,036048 0,015739 2,290342 0,022318 0,005143 0,066953
SC3 0,070757 0,015547 4,551244 6,36E-06 0,040229 0,101284
UA2 0,0354 0,015664 2,259953 0,024152 0,004642 0,066158
UA3 0,078821 0,015725 5,012613 6,92E-07 0,047945 0,109698
PD2 0,039979 0,015672 2,551048 0,010966 0,009206 0,070752
PD3 0,096512 0,015802 6,107787 1,73E-09 0,065485 0,12754
AD2 0,022862 0,015836 1,443648 0,149316 -0,00823 0,053958
AD3 0,043532 0,015998 2,721089 0,00668 0,012119 0,074946

Rycina 1. Porównanie wyników badania użyteczności stanów zdrowia EQ-5D uzyskanych metodami VAS, TTO i SG w grupie studentów Uni-
wersytetu Medycznego we Wrocławiu z wynikami uzyskanymi metodą TTO właściwymi dla populacji polskiej
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PRZEGLĄD SYSTEMATYCZNY KWESTIONARIUSZY GENERYCZNYCH 
NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANYCH W BADANIACH JAKOŚCI 
ŻYCIA W POLSCE
A SYSTEMATIC REVIEW OF GENERIC QUESTIONNAIRES MOST FREQUENTLY USED 
IN THE STUDY OF QUALITY OF LIFE IN POLAND

Jana Krzysztoszek, Dorota Koligat, Elżbieta Nowakowska

Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
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STRESZCZENIE
Wstęp. Koncepcja jakości życia została wprowadzona do medycyny w latach 70. XX wieku i w ciągu ostatnich lat znacząco zyskała na znaczeniu. Z początku badania kon-
centrowały się głównie na ocenie sytuacji życiowej pacjentów, dziś, przyjmując wieloaspektowy punkt widzenia szczególną uwagę zwraca się na emocjonalne doznania 
chorego, jego samopoczucie oraz możliwości aktywności społecznej. Poszerza się także zakres jednostek chorobowych, w jakich dokonuje się pomiarów jakości życia. Ro-
snącemu znaczeniu badań towarzyszy zapotrzebowanie na narzędzia pomiarowe. Najbardziej praktyczną i wiarygodną metodę zbierania danych stanowią kwestionariu-
sze standaryzowane. Obecnie istnieje bogata baza skal pomiarowych, cechujących się wysoką wiarygodnością i odpowiednimi właściwościami psychometrycznymi nawet 
w przypadku ich wielokrotnego użycia podczas jednego badania. 
Cel. Celem pracy było dokonanie przeglądu systematycznego badań nad oceną jakości życia, które zostały wykonane w Polsce z wykorzystaniem kwestionariuszy gene-
rycznych.
Materiał i metody. Przegląd wykonano zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi przeprowadzania przeglądów systematycznych [1]. 
Wyniki. Dotychczas w Polsce z użyciem narzędzi generycznych wykonano 344 badania oceniające jakość życia. Najczęściej wykorzystywanym kwestionariuszem był SF-
36, z jego użyciem wykonano 182 badania (53%). Na drugim miejscu pod względem częstości wykorzystania znajduje się kwestionariusz WHOQOL-BREF (33%), właśnie 
z jego użyciem wykonano pierwsze badanie oceniające jakość życia w Polsce w latach 1984–1995. Polscy badacze najczęściej podejmują się oceny jakości życia w zakresie 
chorób serca i układu krążenia (23%) oraz chorób układu mięśniowo-szkieletowego (18%).
Wnioski. Badania nad jakością życia budzą coraz większe zainteresowanie wśród polskich badaczy, którzy coraz częściej w tego typu badaniach korzystają z kwestiona-
riuszy standaryzowanych, uznanych na arenie międzynarodowej..

Słowa kluczowe: kwestionariusze generyczne, jakość życia, przegląd systematyczny.

ABSTRACT
Introduction. The concept of the quality of life was introduced to the medical sciences in the 70’s and from that time it got its signifi cance. At the beginning the surveys 
concentrated mainly on the patients’ living situation assessment, but today because of its multi-aspect character pays more attention on the patients’ emotional experien-
ces, their feel-good and the social activity possibilities. The scope of diseases among which the surveys are being conducted is widening. There is parallel a strong need for 
the research tools. The most practical and trustworthy method of data gathering are standardized questionnaires. Nowadays there is a very diverse base of measuring sca-
les, that characterize very high trustworthy and appropriate psychometric character even when used many times within one survey.
Aim. The main aim of this work was to display a systematic review of the quality of live surveys conducted in Poland that used the generic questionnaires.
Material and methods. The obligatory requirements concerning the conduct of any systematic review were applied accordingly [1].
Results. The number of 344 quality of live surveys with the use of generic tools were executed in Poland so far. The most frequently used questionnaire was SF-36 (182 
surveys, 53% of total number), then the WHOQOL-BREF questionnaire (33%) – that was the fi rst one used in 1984–1995. Polish surveys mostly conduct the quality of life 
analysis of te patients suffering from heart disease and cardiovascular system (23%) as well as musculoskeletal system (18%). 
Conclusions. The quality of life surveys are more and more interesting for the polish surveyors, who use more often the standardized questionnaires that are already well 
acknowledged internationally.. 

Keywords: generic questionnaires, quality of life, systematic review.

Wstęp
Koncepcja jakości życia (quality of life, QOL) została wpro-
wadzona do medycyny w latach 70. XX wieku i w cią-
gu ostatnich lat znacząco zyskała na znaczeniu, o czym 
świadczyć może wciąż rosnąca liczba badań i publikacji 
naukowych poświęconych tej tematyce [2].

Z początku badania nad jakością życia w medycynie 
koncentrowały się głównie na ocenie sytuacji życiowej 

pacjentów, dziś, przyjmując wieloaspektowy punkt wi-
dzenia, szczególną uwagę zwraca się na emocjonalne 
doznania chorego, jego samopoczucie oraz możliwości 
aktywności społecznej. Dotyczy to również badań w Pol-
sce. Postęp w medycynie sprzyja rozwojowi nowych 
metod terapeutycznych, których skuteczność jest coraz 
wyższa i często sprowadza się do przedłużenia życia 
chorych oraz polepszenia ich stanu funkcjonalnego. Nie 
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zawsze jednak skutkuje pełnym wyleczeniem i często 
wiąże się z przewlekłą farmakoterapią pacjentów lub 
wręcz uzależnieniem od leków. Stąd rozszerzono zakres 
jednostek chorobowych, w jakich dokonuje się pomiarów 
jakości życia, z chorób nowotworowych i układu krążenia 
na inne schorzenia internistyczne, reumatologiczne, psy-
chiatryczne oraz zintensyfi kowano je w geriatrii, a także 
ginekologii i chirurgii [2].

Rosnącemu znaczeniu badań nad jakością życia to-
warzyszy zapotrzebowanie na narzędzia pomiarowe. 
Najbardziej praktyczną i wiarygodną metodę zbierania da-
nych stanowią kwestionariusze standaryzowane. Obecnie 
istnieje bogata baza skal pomiarowych, cechujących się 
wysoką wiarygodnością i odpowiednimi właściwościami 
psychometrycznymi nawet w przypadku ich wielokrotne-
go użycia podczas jednego badania.

Cel
Celem pracy był przegląd systematyczny badań nad oce-
ną jakości życia wykonanych w Polsce z wykorzystaniem 
kwestionariuszy generycznych.

Materiał i metody
Przeprowadzono przegląd systematyczny badań poświę-
conych jakości życia w Polsce zrealizowanych przy po-
mocy kwestionariuszy generycznych i opublikowanych 
do maja 2015 roku. Systematycznie i niezależnie doko-

nano przeszukania następujących baz danych: Medline, 
Embase, Google Scholar oraz Polskiej Bibliografi i Lekar-
skiej przy użyciu następujących słów kluczowych: „ja-
kość życia”, „kwestionariusz”/„ankieta”, „Polska”/„pol-
ski”, „ogólny”/„generyczny”, „SF-36”/„WHOQOL-BREF”/
„WHOQOL-100”/„NHP”/„SF12”/„SIP”/„CHIP”. Wyszukiwa-
ne frazy były częścią tytułu lub fragmentem abstraktu. 
Uzupełniono poszukiwania literatury poprzez skanowa-
nie list referencyjnych wybranych artykułów. Poza wyżej 
wymienionymi kryteriami włączenia publikacji do prze-
glądu, odnalezione rekordy musiały także spełnić do-
datkowe dwa warunki: publikacje oryginalne, tematyka 
badań z zakresu HRQoL (ang. health-related quality of 
life). Trzysta czterdzieści cztery publikacje spełniały kry-
teria włączenia i zostały zawarte w raporcie końcowym 
(Rycina 1). Analizy statystycznej dokonano przy użyciu 
programu Microsoft Excel 2010. 

Wyniki
Dotychczas w Polsce z użyciem narzędzi generycznych 
wykonano 344 badania oceniające jakość życia. Najczę-
ściej wykorzystywanym kwestionariuszem był SF-36, 
z jego użyciem wykonano 182 badania (53%). Na drugim 
miejscu pod względem częstości wykorzystania znajduje 
się kwestionariusz WHOQOL-BREF (33%), właśnie z jego 
użyciem wykonano pierwsze badanie oceniające jakość 
życia w Polsce w latach 1984–1995 (Rycina 2).

Medline
n = 515

166 zidentyfikowanych 
artykułów

118
zidentyfikowanych 

artykułów

68
zidentyfikowanych 

artykułów

Google Scholar
n = 2324

Embase
n = 421

95
zidentyfikowanych 

artykułów

Polska 
Bibliografia L.

n = 292

373
zidentyfikowane artykuły

Poddano analizie

344 artykuły

68 95 118

wykluczenie: 74 powtórzenia 

wykluczenie: 28 artykułów nie 
spełniało przyjętych kryteriów

Rycina 1. Schemat przeglądu literatury



Przegląd systematyczny kwestionariuszy generycznych najczęściej wykorzystywanych w badaniach jakości życia w Polsce

179

Polscy badacze najczęściej podejmują się oceny jako-
ści życia w zakresie chorób serca i układu krążenia (23%, 
w tym najczęściej w chorobie wieńcowej – 27% i nadciśnie-
niu – 16%) oraz chorób układu mięśniowo-szkieletowego 

– 18%, w tym najczęściej w rekonstrukcji stawów – 43% 
oraz chorób kręgosłupa – 37% (Tabela 1 i Rycina 3).

Analizując dynamikę prowadzenia badań nad jakością 
życia zależną od zdrowia, należy stwierdzić, iż z roku na 

Rycina 2. Struktura udziału analizowanych kwestionariuszy w publika-
cjach naukowych

Tabela 1. Publikacje naukowe z zakresu HRQoL z podziałem na grupy chorób
SF-36 WHOQOL-BREF NHP SF-12 SIP WHOQOL-100 CHIP ∑

Uzależnienie 6 1 7
Alergia 2 2
Choroby układu mięśniowo-szkieletowego 34 21 2 3 1 1 62
Choroby serca i układu krążenia 44 15 11 5 3 2 80
Choroby układu oddechowego 15 4 2 21
Choroby psychiczne 6 10 16
Oparzenia 1 1 2
Choroby układu pokarmowego 14 8 1 23
Choroby zakaźne 2 1 3
Niedobór hormonów 1 1
Choroby układu rozrodczego 10 9 1 20
Przeszczepy 9 4 13
Cukrzyca 4 10 1 15
Otyłość 1 1 2
Choroby nowotworowe 5 9 3 17
Choroby nerek 4 2 1 2 9
Hemofilia 1 1 2
Geriatria 2 7 3 1 13
Stwardnienie rozsiane 4 1 1 6
Zaćma 2 2
Antykoncepcja 1 1
Choroby skóry 5 2 1 8
Choroba Parkinsona 3 2 5
Choroba Hodgkina 1 1
Choroba Gravera-Basedowa 1 1
Choroba Huntingtona 1 1
Choroba Chunga-Straussa 1 1
Choroby neurologiczne 3 4 7
Niepełnosprawność 2 2
Utrata słuchu 1 1
∑ 182 114 17 9 6 14 2 344
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rok wykonuje się ich coraz więcej (Rycina 4). Największy 
wzrost (o 84%) w stosunku do roku poprzedniego wystą-
pił w 2012 roku, największą liczę badań wykonano jednak 
w roku 2013 (Rycina 4).

Dyskusja
Po dokonaniu przeglądu systematycznego dostępnych 
medycznych baz danych, należy stwierdzić, iż przeprowa-

dzone badanie jest pierwszym tego typu badaniem w Pol-
sce. Dotychczas prowadzono jedynie przekrojowe badania 
nad jakością życia pacjentów z wybranymi jednostkami 
chorobowymi, porównując uzyskane wyniki z wynikami 
badań innych autorów z wybranej grupy terapeutycznej. 
Jednak, jak dotąd nie dokonano zestawienia wykorzysta-
nej metodologii w prowadzonych badaniach. Na tej pod-
stawie stwierdza się, że badanie ma charakter nowatorski. 
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Ze względu na wspomniane braki, niemożliwe jest do-
konanie porównania uzyskanych wyników do rezultatów 
innych autorów, dlatego też autorzy podjęli się wyłącznie 
ich omówienia.

Rezultaty przeprowadzonej analizy jednoznacznie 
wskazują, iż tematyka dotycząca jakości życia cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem ze strony polskich ba-
daczy. Dzieje się tak głównie za sprawą kompleksowości 
tego typu badań, bowiem dostarczają one informacji nie 
tylko na temat codziennego funkcjonowania pacjentów, 
ale także umożliwiają stworzenie dla każdego pacjenta tak 
zwanych profi li zdrowotnych wykorzystywanych w podej-
mowaniu decyzji terapeutycznych, a także dają możliwość 
poznania czynników niemedycznych bezpośrednio wpły-
wających na powodzenie terapii. Dodatkowo, wykorzysta-
nie w postępowaniu terapeutycznym standaryzowanych 
narzędzi mierzących jakość życia skorygowaną zdrowiem 
w pełni wpisuje się kanon współczesnego leczenia oparte-
go na holistycznym podejściu do terapii.

Jak wykazano w przeprowadzonym przeglądzie syste-
matycznym, badania jakości życia w szczególności często 
prowadzone są w takich schorzeniach, jak choroby układu 
krążenia oraz choroby układu mięśniowo-szkieletowego. 
Prawdopodobnie dzieje się tak ze względu na to, że tego 
typu choroby w istotny sposób zaburzają codzienne funk-
cjonowanie chorego, a także – jak donoszą dane epide-
miologiczne – dotyczą znacznej liczby społeczeństwa pol-
skiego [3, 4]. Choroby te wpływają na zmiany stylu życia, 
wprowadzając różnorakie ograniczenia. W przypadku 
chorób układu krążenia, pacjent zmuszony jest do odby-
wania cyklicznych, rutynowych wizyt lekarskich, a także 
do samokontroli, chociażby w zakresie regularnego przyj-
mowania leków, aktywności fi zycznej, jak również kontroli 
podstawowych parametrów klinicznych, takich jak ciśnie-
nie tętnicze [5].

Z kolei pacjenci ze schorzeniami układu mięśniowo-
-szkieletowego zazwyczaj odczuwają dotkliwy ból unie-
możliwiający wykonywanie podstawowych czynności 
fi zycznych, a zmiany w estetyce wyglądu warunkują ich 
zdrowie psychiczne. Do wiodących schorzeń wspomnia-
nego układu, poza rekonstrukcją stawów, należy reumato-
idalne zapalenie stawów (RZS), zesztywniające zapalenie 
stawów kręgosłupa (ZZSK), a także łuszczycowe zapalenie 
stawów (ŁZS). Pacjenci z RZS odczuwają dyskomfort wyni-
kający z ograniczeń fi zycznych, bowiem ich stawy na ogół 
są zdeformowane, co uniemożliwia codzienne funkcjono-
wanie. Ograniczenia fi zyczne wiążą się także z trudnościa-
mi związanymi z higieną, wykonywaniem obowiązków 
zawodowych, a także pełną partycypacją w społeczeń-

stwie [6, 7]. Z kolei pacjenci z ŁZS odczuwają dyskomfort 
wynikający ze zmian w wyglądzie, co może prowadzić do 
wycofania pacjenta z pełnionych dotychczas ról społecz-
nych [8], co również ma miejsce w przypadku ZZSK [9].

Rosnąca dynamika związana z zainteresowaniem 
badaniami nad jakością życia prawdopodobnie wynika 
ze zmiany w postrzeganiu samego zdrowia, jako war-
tości. Zdrowie stało się dobrem, o które każdy zabiega, 
jednak samo posiadanie prawidłowych parametrów kli-
nicznych potwierdzających zdrowie jest niczym w mo-
mencie, gdy pacjent subiektywnie nie odczuwa z niego 
zadowolenia. Stąd też pojawił się trend analizy jakości 
życia w kontekście posiadanej choroby. Zainteresowanie 
jakością życia dało szansę nie tylko na przeanalizowanie 
poszczególnych metod terapeutycznych pod względem 
ich realnej wartości i skuteczności, ale także umożliwiało 
poszukiwanie w ich obrębie wspólnych elementów odpo-
wiedzialnych za ich korzystny wpływ na proces leczenia. 
Badania nad jakością życia w chorobach przewlekłych są 
cennym źródłem informacji medycznych, bowiem uka-
zują punkt widzenia pacjenta, który może być całkowicie 
odmienny od prezentowanego przez profesjonalną opie-
kę medyczną [10]. 

Informacje odnoszące się do HRQoL znalazły także za-
stosowanie na gruncie ekonomii, gdzie stanowią podsta-
wę analiz ekonomicznych, w ramach których zestawia się 
koszty danej interwencji zarówno z uzyskanym przedłuże-
niem życia, jak i jego jakością, co w efekcie daje podstawy 
do racjonalnego dysponowania ograniczonymi fi nansami 
w budżecie systemu opieki zdrowotnej. Tak szeroki obszar, 
w którym zastosowanie znajdują badania dotyczące jako-
ści życia sprawia, że polscy badacze coraz częściej podej-
mują się prowadzenia tego typu badań.

Wnioski
Badania nad jakością życia budzą coraz większe zaintere-
sowanie wśród polskich badaczy.

Polscy naukowcy coraz częściej korzystają w badaniach 
nad jakością życia z kwestionariuszy standaryzowanych, 
uznanych na arenie międzynarodowej.

Kwestionariuszami generycznymi najczęściej wykorzys-
tywanymi na terenie Polski są: SF-36 oraz WHOQOL-BREF.
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WYZWANIA SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ W EUROPIE
CHALLENGES FACING HEALTHCARE SYSTEM IN EUROPE

Anna Sójka1, Rafał Zadykowicz1, Edyta Rysiak1, 2

1 Studenckie Koło Naukowe „Farmacji Społecznej” przy Zakładzie Chemii Leków, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
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STRESZCZENIE
Postęp technologiczny wymusił szereg transformacji w strukturze społecznej populacji, pociągając za sobą także zmiany mechanizmów pomocy społecznej. Wprowadza-
ne cięcia w sektorze ochrony zdrowia skutkują skłonnością rządów państw Europy do redukcji świadczeń zdrowotnych dla swoich obywateli. Szczególny wpływ na ten 
proces, wymuszający zmiany w zarządzaniu systemem opieki zdrowotnej w Polsce jak i całej Europie, ma zwiększenie średniej długości życia, skutkujące wzrostem kosz-
tów opieki medycznej. Pozytywnymi stronami postępu stały się ewolucja postaw pacjentów w podejściu do własnego zdrowia, bowiem coraz mniej pacjentów zdaje się 
na opiekę państwa, a coraz bardziej stara się działać proaktywnie, a także spopularyzowanie leków generycznych, których stosowanie umożliwia poczynienie oszczędno-
ści fi nansowych w sektorze ochrony zdrowia bez rezygnowania z obniżenia jakości leczenia pacjentów. Opisywane zmiany zachodzą nie tylko w branży medycznej, farma-
ceutycznej czy kosmetycznej, lecz także w przemyśle spożywczym, w którym pojawiła się żywność funkcjonalna. Utrzymanie obecnego modelu publicznej służby zdro-
wia wymaga wprowadzenia szeregu istotnych zmian w zarządzaniu systemem opieki zdrowotnej. Niezbędna racjonalizacja świadczeń wymagać będzie efektywnego wy-
korzystania coraz mniejszych środków. Wydaje się, że fi larami w trudnych dla systemu opieki zdrowotnej czasach powinny stać się efektywność i oszczędność.

Słowa kluczowe: system opieki zdrowotnej, sektor ochrony zdrowia, służba zdrowia, leki generyczne.

ABSTRACT
Technological progress has forced numerous transformations in the social structure of the population and also entail changes in social assistance. The health sector cuts re-
sult in a tendency to reduce health benefi ts for its citizens. A particular impact on this process, which forces changes in the management of the healthcare system in Poland 
and throughout Europe, is the increase in average life expectancy, resulting in an increase in the health care costs. The positive sides of technological progress have beco-
me the evolution of the patients’ attitudes to their own health, as well as popularization of generic drugs which enable to save moeny in the health sector without sacrifi -
cing quality of treatment. The changes occur not only in the medical, pharmaceutical or cosmetics industry, but also in the food industry, where a functional food has ap-
peared. Maintaining the current model of public health services requires a series of signifi cant changes in the management of the health care system. The necessary health 
care rationalization will require more effi cient use of fewer resources. It seems that the fundamental principles should be effi ciency and saving. 

Keywords: healthcare system, health sector, healthcare sector, generics

Zmiana struktury społecznej i jej konsekwencje 
dla sektora ochrony zdrowia
Na skutek postępu technologicznego, który odbył się 
w ostatnich dekadach w krajach Wspólnoty Europejskiej, 
w tym także w Polsce, nastąpił szereg transformacji nie 
tylko w strukturze społecznej populacji, lecz także w me-
chanizmach pomocy społecznej. Zjawisko, które od dłuż-
szego czasu obserwuje się w krajach Europy Zachodniej 
– spadek znaczenia sektora przemysłu tradycyjnego, a za-
razem rozwój nowoczesnych technologii skutkuje wyraź-
niejszym podziałem klasowym społeczeństwa na specjali-
stów o dużej wiedzy, z wysokimi zarobkami i pracowników 
wykształconych gorzej i słabiej opłacanych – zaczyna być 
obecne także w Polsce. Następuje procentowy spadek 
udziału w populacji ludzi należących do klasy średniej, któ-
ry jest spowodowany globalizacją rynków, a więc przenie-
sieniem produkcji do krajów rozwijających się. Powoduje 

to również spadek siły nabywczej klasy średniej, która nie 
jest w stanie fi nansować państwa socjalnego przez płace-
nie podatków w takim stopniu, w jakim miało to miejsce 
w poprzednim wieku. Wprowadzane w wyniku tego cięcia 
skutkują skłonnością rządów państw Europy do redukcji 
świadczeń zdrowotnych dla swoich obywateli [5, 4].

Skutki procesu starzenia się społeczeństwa
Elementem, który wywiera szczególny wpływ na nowe 
podejście w zarządzaniu systemem opieki zdrowotnej 
w Polsce, jak i całej Europie, jest zwiększenie średniej dłu-
gości życia, skutkujące wzrostem kosztów opieki medycz-
nej. Społeczeństwa starzejące się charakteryzuje występo-
wanie stale rosnącej liczby chorób przewlekłych, których 
koszty leczenia powinny zostać pokryte. Koszty terapii 
Europejczyków w wieku podeszłym już obecnie wynoszą 
30–40% wydatków na ochronę zdrowia [7, 8]. Po prze-
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kroczeniu progu 65 lat, obciążenia z tytułu emerytur, rent 
i opieki zdrowotnej rosną w sposób wykładniczy. Według 
szacunków w 2050 roku w krajach Unii Europejskiej na 
każdą osobę w wieku podeszłym przypadać będą jedynie 
dwie w wieku produkcyjnym (przy czterech przypadają-

cych obecnie), co tylko spotęguje istniejący już obecnie 
problem [6] (Rycina 1, Tabela 1).

Nie można zapomnieć o fakcie, że sprzęt medyczny 
podlega nieustannemu udoskonalaniu, wprowadzane są 
nowe, efektywniejsze, ale jednocześnie bardziej kosztow-
ne metody leczenia, a podejście do zdrowia pacjenta sta-
ło się holistyczne. Zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej, 
konsultacje dietetyczne czy psychologiczne stają się coraz 
bardziej popularne. Pokrycie kosztów usług medycznych, 
niedostępnych społeczeństwu na tak dużą skalę jeszcze 
w poprzednim wieku, to kolejne wyzwanie, które stoi 
przed rządami państw europejskich.

Wymienione powyżej czynniki wymuszają wprowa-
dzenie modyfi kacji w zarządzaniu systemem opieki zdro-
wotnej, w tym m.in. ograniczenie wydatków na opiekę 
medyczną przypadającą na jednego obywatela, co powo-
duje że coraz większa ilość pacjentów zmuszona jest płacić 
za leki i usługi medyczne z własnej kieszeni (Rycina 2).

Ewolucja postaw pacjentów
Przy analizie nowych trendów w sektorze opieki zdrowot-
nej nie należy nie uwzględnić ewolucji, która nastąpiła 
w podejściu pacjentów do własnego zdrowia. Zgodnie 
z przewidywaniami coraz mniej pacjentów zdaje się na 

Tabela 1. Prognozy średnio- i długoterminowe dotyczące wydatków publicznych na emerytury i renty, ochronę zdrowia oraz pomoc społecz-
ną długoterminową (wartości w % PKB) [2]

Wydatki 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
Emerytury i renty 14,0 15,2 14,8 14,7 14,8 15,3 15,7 16,0 15,7 14,9 14,3 13,8
Ochrona zdrowia 6,7 7,4 7,4 7,6 7,8 8,0 8,3 8,5 8,7 8,9 9,0 8,9
Pomoc społeczna 
długoterminowa 0,8 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

Rycina 2. Wydatki przeznaczone na opiekę medyczną per capita w wybranych państwach Europy na przestrzeni lat [10]

Rycina 1. Procentowy udział ludności powyżej 60. roku życia w Eu-
ropie według ONZ [1]
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opiekę państwa i bierne podejście do tematu dbania o wła-
sne zdrowie, a coraz więcej stara się działać proaktywnie 
i brać za nie większą odpowiedzialność [5].

Ponadto zmianie ulega stosunek ludzi do własnego 
ciała. Oprócz świadomości zdrowotnej, duże znaczenie 
ma również spojrzenie na ciało jako na element kapita-
łu ludzkiego wpływającego na atrakcyjność człowieka 
na rynku pracy [11]. Dbanie o własny wygląd i formę fi -
zyczną przestaje być przejawem ekstrawagancji, a staje 
się koniecznością, stąd społeczeństwa w krajach wysoko 
rozwiniętych chętniej korzystają z zabiegów medycyny 
estetycznej, a także miejsc specjalnie przystosowanych do 
dbania o własne ciało: salonów spa, instytutów odnowy 
biologicznej czy siłowni i obiektów sportowych. Pomimo 
kryzysu gospodarczego ostatnich lat, branża, która po-
zwala zatrzymać bądź spowolnić starzenie się, stale się 
rozwija [12]. Na skutek nowego spojrzenia na własne ciało, 
wpływu reklamy oraz cięć wydatków na służbę zdrowia, 
społeczeństwa krajów rozwiniętych konsekwentnie zmie-
niają postawę życiową i styl życia, aby zapobiegać proble-
mom zdrowotnym w przyszłości, a nie leczyć się dopiero 
wówczas, gdy się pojawią [5].

Reorientacja polityki branży spożywczej
Opisywane zmiany zachodzą nie tylko w branży medycz-
nej, farmaceutycznej czy kosmetycznej, lecz także w prze-
myśle spożywczym. W związku z trendem stawiania na 
profi laktykę zdrowotną, fi rmy sektora spożywczego lansu-
ją produkty funkcjonalne, czyli takie, które pełnią funkcję 
nie tylko odżywczą, lecz dodatkowo wywierają korzystny 
wpływ na ludzki organizm poprzez m.in. podniesienie od-

porności, obniżenie poziomu cholesterolu czy wspoma-
ganie trawienia. Jogurty zawierające probiotyki, żywność 
dla dzieci pełna witamin, margaryny, oleje i jajka o dużej 
zawartości kwasów omega-3 – to tylko niektóre przykła-
dy produktów zaliczających się do żywności funkcjonal-
nej dostępnej na polskim rynku. Przeznaczając olbrzymie 
środki na kampanie reklamowe, koncerny spożywcze za-
czynają zdobywać część rynku, która do tej pory należała 
do sektora leków OTC. Stanowić to może zagrożenie dla 
rynku aptek spowodowane faktem, że niektóre produkty 
funkcjonalne mają szansę wyprzeć część leków dostęp-
nych w aptekach bez recepty [5].

Generyki szansą na obniżenie kosztów 
farmakoterapii
Szansą na poczynienie oszczędności fi nansowych w sek-
torze ochrony zdrowia bez rezygnowania z obniżenia ja-
kości leczenia pacjentów są leki generyczne, spopularyzo-
wane w całej Europie już w latach 80. ubiegłego wieku. 
Leki generyczne już obecnie odgrywają olbrzymią rolę 
w planowaniu budżetów narodowych systemów ochrony 
zdrowia, a wraz z wygasaniem kolejnych patentów mają 
szansę obniżyć wydatki ponoszone przez państwa na le-
czenie innych kosztownych chorób [2, 5] (Rycina 3).

Stosowanie generyków pozwala oszczędzić państwom 
Unii Europejskiej ok. 13 mld € rocznie. W wielu krajach Eu-
ropy środkowej i wschodniej stosowanie leków generycz-
nych kosztuje 30% wydatków farmaceutycznych, podczas 
gdy ilościowo stanowią one ok. 70% wszystkich przepisy-
wanych produktów [5]. Ponadto, obecność leków odtwór-
czych na rynku farmaceutycznym, których ceny są usta-

Rycina 3. Procentowy udział leków generycznych w przykładowych krajach Europy w 2010 roku [3]
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lane przez określenie ustawą lub negocjacje z instytucjami 
wymusza wzrost konkurencyjności z lekami oryginalnymi, 
skutkujący obniżeniem cen produktów markowych, ponie-
waż ceny generyków są niższe od 20% aż do 80% [9].

Coraz powszechniejsze wprowadzanie leków gene-
rycznych na rynek stanowi ważny trend, którego dalszy 
rozwój ma szansę umożliwić wszystkich grupom społecz-
nym państw europejskich dostęp do jak najskuteczniejszej 
farmakoterapii przy zminimalizowanym wkładzie fi nanso-
wym obywateli.

Inne wyzwania, przed którymi staje sektor 
ochrony zdrowia
Jednakże prawdziwym wyzwaniem, które stoi przed sek-
torem ochrony zdrowia w krajach Europy jest znalezienie 
nowych rozwiązań w zakresie obniżenia kosztów leczenia 
drogich usług medycznych, do których należą zabiegi chi-
rurgiczne i hospitalizacje.

Zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem szpital-
nym wymaga nie tylko stosowania tańszych leków gene-
rycznych, które zwiększają efektywność prowadzonych 
terapii, lecz także poprawy ich skuteczności poprzez sto-
sowanie lekarstw ograniczających ryzyko potencjalnych 
komplikacji, które mogłyby wymagać dalszego leczenia, 
wprowadzenie profi laktyki zdrowotnej, kontroli nad sku-
tecznym procesem terapii w dużej mierze zależnej od rela-
cji lekarz–pacjent oraz wykorzystania badawczych danych 
medycznych – do tej pory nielegalnych w państwach euro-
pejskich – w celu optymalizacji kosztów leczenia oraz przy-
spieszenia badań nad nowymi farmaceutykami [5].

Podsumowanie
Utrzymanie obecnego modelu publicznej służby zdrowia 
wymaga wprowadzenia szeregu istotnych zmian w za-
rządzaniu systemem opieki zdrowotnej. Niezbędna ra-
cjonalizacja świadczeń wymagać będzie efektywnego 
wykorzystania coraz mniejszych środków, co osiągnąć 
będzie można między innymi poprzez przejęcie odpowie-
dzialności za swoje zdrowie przez obywateli świadomych 
konieczności i wagi tego przedsięwzięcia. Wydaje się, że 
fi larami w trudnych dla systemu opieki zdrowotnej cza-
sach powinny stać się efektywność i oszczędność. Pro-
mowanie zachowań prozdrowotnych, profi laktyka chorób 
i postępowanie ściśle z zaleceniami terapii muszą stać się 
standardem, a nie luksusem obecnym jedynie w najbogat-

szych regionach Europy. Nadzieję przynosi również moż-
liwość wykorzystania nowych technologii, które pozwolą 
na opiekę spersonalizowaną, a w konsekwencji zwiększą 
efektywność prowadzonych terapii.
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FARMACEUTA KLINICZNY SZANSĄ ZBILANSOWANIA WYDATKÓW 
NA FARMAKOTERAPIĘ SZPITALNĄ
THE CLINICAL PHARMACIST A CHANCE TO BALANCE OF EXPENDITURE OF PHARMACOTHERAPY 
ON HOSPITAL
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STRESZCZENIE
Wydatki są problemem ochrony zdrowia coraz trudniejszym do rozwiązania, który dotyczy wszystkich państw na świecie. Szpital jest miejscem generowania gigantycz-
nych kosztów w systemie ochrony zdrowia. Duży udział w tych kosztach to fi nansowanie leków. Obniżenie tychże wydatków może poprawić kondycję fi nansową szpi-
tala. 
W wielu opracowaniach zostało udowodnione, że wprowadzenie w szpitalu stanowiska farmaceuty klinicznego z całą pewnością przyniesie wymierne oszczędności fi -
nansowe poprzez stosowanie racjonalnej gospodarki lekami. Farmaceuta może regulować koszt farmakoterapii przez wprowadzenie właściwego schematu obiegu infor-
macji o lekach, ułatwiającego lekarzom dobór preparatu, postać i drogę jego podania przy równocześnie najmniejszym koszcie. 
Zasadniczym zadaniem farmaceuty klinicznego jest nadzór nad bezpieczeństwem i poprawnością stosowania farmakoterapii u pacjentów. Zadanie to farmaceuta wy-
konuje poprzez dokładne informowanie pacjentów o działaniu leku, obserwuje występowanie działań niepożądanych, przewiduje skutki interakcji pomiędzy stosowany-
mi lekami, lekami a żywnością, lekami a wyrobami medycznymi służącymi do podawania leku, a także poprzez przeciwdziałanie błędom w dawkowaniu i podawaniu ich 
oraz nadzór nad gospodarką lekiem na oddziale. Z umiejętności farmaceuty klinicznego mogą również korzystać kadry zarządzające szpitalem.

Słowa kluczowe: farmaceuta kliniczny, farmacja kliniczna, koszt farmakoterapii.

ABSTRACT
Expenses are the health problems increasingly diffi cult to solve, which affects all countries in the world. the hospital is a place of generating enormous costs in the health-
care system. A large share of these costs is the funding of drugs. The reduction of these costs can improve the fi nancial condition of the hospital.
In many studies it has been proven that the introduction clinical pharmacist in hospital defi nitely will bring measurable fi nancial savings through rational use of drugs. The 
clinical pharmacist can regulate the cost of drugs by entering the appropriate schematic fl ow of information about drugs, to facilitate physicians selection of the specimen, 
formulation and route of administration at the same time the least cost.
The main task of the clinical pharmacist is to pharmacovigilance and correctness of the use of pharmacotherapy in patients. This task pharmacist performs through accu-
rate information to patients on the drug, observed adverse events, predicts the effects of interactions between prescribed drugs, drugs and food, drugs and medical de-
vices serving the a drug delivery, as well as preventing errors in dosage and administration of and supervision over the economy drug on ward. With the skills of a clinical 
pharmacist you can also use the management staff of the hospital. 

Keywords: clinical Pharmacist, clinical pharmacy, pharmacotherapy cost.

Wydatki są problemem ochrony zdrowia coraz trudniej-
szym do rozwiązania, który dotyczy wszystkich państw 
na świecie. W Europie najczęściej spotykamy się z refun-
dowaniem szpitalowi kosztów leczenia szpitalnego przez 
płatnika [1]. Wysokie wymagania w stosunku do leków 
i procedur medycznych, jakie stawiane są w lecznictwie 
szpitalnym, powodują, że szpital jest miejscem generowa-
nia gigantycznych kosztów w systemie ochrony zdrowia. 
Duży udział w tych kosztach to fi nansowanie leków. Obni-
żenie tych wydatków może poprawić kondycję fi nansową 
szpitala. Można to osiągnąć przez prowadzenie racjonalnej 
gospodarki lekami w szpitalu, a wykonawcą tego działania 
powinien być farmaceuta kliniczny.

Paul Parker w 1967 roku wskazał, że farmacja klinicz-
na jest pojęciem, a właściwie sposobem myślenia, który 

podkreśla bezpieczne i właściwe stosowanie leków u in-
dywidualnego chorego. Farmacja kliniczna kładzie nacisk 
na szeroko pojęte znaczenie leku dla chorego, pomijając 
lek jako produkt rynkowy [2].

W 1968 roku Komitet ds. Nauczania Amerykańskie-
go Stowarzyszenia Szkół Farmaceutycznych określił, że 
farmacja kliniczna to zakres programu nauczania farma-
cji, który wiąże się z opieką nad chorym ze szczególnym 
uwzględnieniem jego farmakoterapii. Zadaniem farmacji 
klinicznej jest wykształcenie orientacji na chorego. Priory-
tetową umiejętnością, jako musi posiąść farmaceuta, jest 
umiejętność komunikacji z członkami zespołu leczącego, 
a przede wszystkim z chorym [2]. Następnie w 1971 roku 
przedstawiciele Belgii, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, 
Włoch, Holandii i Niemiec założyli Europejskie Stowarzy-
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szenie Farmaceutów Szpitalnych (EAHP). Cele działania 
tego stowarzyszenia zostały określone jako:
– działalność na rzecz zdrowia publicznego i rozwoju 

farmacji szpitalnej
– promowanie współpracy z innymi zawodami medycz-

nymi
– praca nad umacnianiem pozycji zawodowej farmaceu-

ty w szpitalu
– obrona interesów farmaceutów szpitalnych w Unii Eu-

ropejskiej [3].
Farmacja szpitalna od wielu lat kładzie nacisk na ra-

cjonalne wydatkowanie środków na ochronę zdrowia, 
szczególnie w zakresie wydatków na farmakoterapię. Za-
sadnicza rola w tym procesie należy do farmaceutów. To 
farmaceuci powinni regulować koszt farmakoterapii po-
przez wprowadzenie właściwego schematu obiegu infor-
macji o lekach, ułatwiającego lekarzom dobór preparatu, 
postać i drogę jego podania przy równocześnie najmniej-
szym koszcie. Powinni także współpracować z osobami 
zarządzającymi szpitalem. W związku z tym głównym 
celem farmacji klinicznej/szpitalnej jest świadczenie usług 
farmaceutycznych ukierunkowanych na indywidualnego 
pacjenta. Usługi te farmaceuta powinien oferować przede 
wszystkim na oddziałach szpitalnych i klinicznych [4].

Farmaceuta kliniczny wspomaga lekarza przy podej-
mowaniu przez niego decyzji o wyborze leku, jego dawki 
i drogi podania, poprzez informację naukową o leku. Wie-
dza, którą posiada opiera się na farmakologii klinicznej, 
farmakokinetyce i biofarmacji oraz medycynie opartej na 
faktach [5]. Farmaceuta przy tym musi dysponować kli-
nicznymi danymi pacjenta. Można stwierdzić, że w takim 
układzie farmaceuta jest taktykiem, a lekarz strategiem 
w procesie leczenia. Współpraca lekarza i farmaceuty kli-
nicznego prowadzi do optymalizacji leczenia pod wzglę-
dem jego skuteczności, jak i kosztu. Europejskie Towarzy-
stwo Farmacji Klinicznej określa farmaceutę klinicznego 
jako osobę, która zapewnia opiekę farmaceutyczną indy-
widualnym pacjentom, a przez to promuje skuteczne, bez-
pieczne i racjonalne stosowanie leków [6].

Farmaceuta, jako pracownik ochrony zdrowia, wy-
konuje pracę w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej, 
zadania ma ściśle określone ustawą. Obecna konstrukcja 
polskiego systemu ochrony zdrowia i polskiego prawa 
nie przewiduje farmaceuty zatrudnionego na oddziale 
szpitalnym i nie uwzględnia tam jego roli. Według wcze-
śniej opisywanych defi nicji farmaceuta kliniczny, to ma-
gister farmacji bezpośrednio współpracujący z lekarzem 
na oddziale szpitalnym. Farmaceuta kliniczny posiada 
kwalifi kacje umożliwiające wykonywanie wielu zadań 
podczas farmakoterapii pacjenta, jest doradcą lekarza, 

a przede wszystkim edukatorem dla pacjentów i perso-
nelu medycznego szpitala. Zasadniczym zadaniem far-
maceuty klinicznego jest nadzór nad bezpieczeństwem 
i poprawnością stosowania farmakoterapii u pacjentów. 
Zadanie to farmaceuta wykonuje poprzez dokładne in-
formowanie pacjentów o działaniu leku, obserwuje wy-
stępowanie działań niepożądanych, przewiduje skutki 
interakcji pomiędzy stosowanymi lekami, lekami a żyw-
nością, lekami a wyrobami medycznymi służącymi do 
podawania leku, a także poprzez przeciwdziałanie błę-
dom w dawkowaniu i podawaniu ich oraz nadzór nad 
gospodarką lekiem na oddziale. Z umiejętności farma-
ceuty klinicznego mogą również korzystać kadry zarzą-
dzające szpitalem [7].

Strategia WHO, programy Rady Europy i Wspólnoty 
Europejskiej, a także narodowe programy zdrowia w celu 
poprawy zdrowia publicznego przesuwają ciężar gatun-
kowy na działania kształtujące styl życia i zachowania 
proekologiczne, kosztem medycyny naprawczej. Jest to 
zgodne z teorią czynników wpływających na stan zdro-
wia Lalonde’a. Dlatego też farmaceuta ze swoją wiedzą 
specjalistyczną jest nieodzownym członkiem zespołu le-
czącego. Schemat przedstawiający możliwość współpracy 
farmaceuty klinicznego zamieszczono na rycinie 1.

Farmaceuta kliniczny na oddziale szpitalnym współ-
pracuje przede wszystkim z lekarzem zlecającym farma-
koterapię i pacjentem, który ma ją zastosować. Wspólnie 
z lekarzem dobiera substancję leczniczą, uwzględniając 
inne leki, które stosuje pacjent, schemat dawkowania 
i drogę podania, następnie może wybrać gotowy produkt 
leczniczy, biorąc pod uwagę również jego cenę. 

Farmaceuta kliniczny, współpracując z pacjentem, 
przeprowadza z nim wywiad lekowy, na którego podsta-
wie identyfi kuje, rozwiązuje i zapobiega wystąpieniu pro-
blemów lekowych. Prowadzi szeroko zakrojoną edukację 
pacjenta w zakresie jego choroby i jej leczenia farmako-
logicznego.

Farmaceuta kliniczny, współpracując z pielęgniarką, 
ma możliwość wyeliminować błędy w zakresie procesu 
przygotowania i samego podawania leków, zachowania 
zaleconego schematu dawkowania oraz warunków ich 
przechowywania. Farmaceuta kliniczny, współpracując 
z dietetykiem, może uniknąć interakcji zastosowanej far-
makoterapii z pokarmem spożywanym przez pacjenta. 
Natomiast współpracując z fi zjoterapeutą może np. ogra-
niczyć ilość przyjmowanych przez pacjenta leków przeciw-
bólowych. Współpraca z diagnostą laboratoryjnym może 
skutkować wyjaśnieniem wielu wątpliwości w zakresie 
wyników badań laboratoryjnych chorego, np. nietypowe 
zabarwienia moczu.
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Prawidłowy dobór leków, ich zakup, dystrybucja na 
oddziały szpitalne oraz kontrola wydatków na nie, to ce-
chy racjonalnej gospodarki lekami. Ważne pod względem 
ekonomicznym jest to, by wszystkie decyzje dotyczące 
farmakoterapii pacjentów podejmowane były w oparciu 
o możliwie pełną informację o leku, z wykorzystaniem 
podstaw farmakoekonomiki i zasad racjonalnej farmako-
terapii. Zarządzanie gospodarką lekiem w szpitalu jest pro-
cesem, który ma na celu jak najlepsze, najefektywniejsze 
wykorzystanie dostępnego budżetu na leczenie szpitalne. 
Zarządzanie gospodarką lekową szpitala powinno być 
powierzone farmaceutom klinicznym. Niekiedy racjonal-
ne stosowanie leków nie prowadzi do obniżenia kosztów 
prowadzonej terapii. Jednak zastosowanie nowych, sku-
teczniejszych leków, przeważnie o znacznie wyższej cenie, 
powoduje, że sama farmakoterapia może być droższa. Na-
leży pamiętać, że na koszt terapii chorego w szpitalu, poza 
kosztem farmakoterapii, składają się m.in. koszty badań 
diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych czy wyży-
wienia chorego, ale także utrzymanie obiektu i personelu. 
Zastosowanie leku o udowodnionej wyższej skuteczności, 
które, jak wcześniej powiedziano, skutkuje wyższą ceną 
jednostkową leku, jednak może skrócić czas pobytu cho-
rego w szpitalu. Efektem takiego działania jest obniżenie 
całkowitych kosztów leczenia danego pacjenta [8–12].

Drugim sposobem, wykorzystywanym w racjonalnej 
gospodarce lekami w szpitalach, jest wprowadzenie tzw. 
szpitalnej listy leków (SLL). W liście tej uwzględnione są 
leki, które powinny być dostępne dla oddziałów szpital-
nych zaspokajając podstawowe potrzeby, jak również tzw. 
leki rezerwowe, sprowadzane do szpitala na podstawie 
konkretnego zamówienia dla konkretnego pacjenta. Za-
kup leków spoza SLL następuje po wypisaniu przez lekarza 
wniosku, który zatwierdza ordynator oddziału/kliniki i dy-

rektor medyczny szpitala. Działania takie wprowadza się 
ze względu na opinię, którą wydało WHO: „z im mniejsze-
go zbioru leków będzie wybierał lekarz, tym większe jest 
prawdopodobieństwo, że przepisze lek w sposób racjonal-
ny”. Farmakolodzy kliniczni ze Szwajcarii opracowali doku-
ment wyrażający stanowisko z którego wynika, że „jeśli 
lekarz przepisuje mniej leków, to może lepiej poznać ich 
właściwości”. Dlatego też metody stosowane w racjonalnej 
gospodarce lekiem nie powodują ograniczenia w dostępie 
do farmakoterapii, a wręcz przeciwnie, pacjent otrzymuje 
leki odpowiadające potrzebom związanym z jego choro-
bą. Otrzymuje leki w odpowiednich dawkach, dobranych 
dla jego indywidualnego przypadku oraz we właściwym 
czasie i schemacie dawkowania, a koszty związane z tą 
farmakoterapią, poniesione przez samego pacjenta i spo-
łeczeństwo (NFZ), są jak najniższe. 

Zużycie leków w szpitalach jest dużym problemem, 
gdyż ściśle wiąże się z racjonalizacją farmakoterapii. W tym 
przypadku, racjonalna farmakoterapia powinna polegać na 
różnych działaniach organizacyjnych w zakresie ulepszania 
dystrybucji, a przede wszystkim informacji o leku, mody-
fi kacji zachowań osób przepisujących, dyspensujących 
i podających leki choremu. W tym miejscu należy podkre-
ślić, że obecnie w Polsce brak jest uregulowań prawnych 
i nawyków traktujących apteki szpitalne jako placówki 
opieki zdrowotnej, a nie tylko jako dział zaopatrzenia 
szpitala w leki. Zgodnie z zaleceniami WHO zasadniczym 
warunkiem prowadzenia racjonalnego stosowania leków, 
a w konsekwencji obniżenia kosztów leczenia, jest propa-
gowanie farmacji klinicznej jako dyscypliny szpitalnej. 

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że racjonal-
na gospodarka lekami powinna być prowadzona zarów-
no w aptece, jak i na oddziałach szpitalnych. Praktyka ta 
oznacza współpracę pomiędzy lekarzami i farmaceutami, 
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Rycina 1. Schemat współpracy farmaceuty klinicznego w szpitalu (opracowanie własne)
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której efektem powinna być tzw. skoordynowana opieka, 
obejmująca kompleksową opiekę nad pacjentami leczony-
mi w szpitalach i ambulatoryjnie [13].

Farmaceuta kliniczny, który współpracuje z lekarzem 
leczącym, wykonuje zadania w zakresie samodzielnego 
rozwiązywania problemów farmakoterapii pacjentów, 
konsultuje, prowadzi, nadzoruje i modyfi kuje farmakote-
rapię zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauk farma-
ceutycznych, może skierować zadania lekarza na lepszą 
diagnostykę i odciążyć go z zadań dotyczących doboru far-
makoterapii. Farmaceuta kliniczny, będąc równoprawnym 
partnerem w zespole leczącym, umie dobrać odpowiedni 
lek do prawidłowo postawionej diagnozy, a tym samym 
przyjmuje na siebie odpowiedzialność za farmakoterapię 
pacjenta. W przypadku jakichkolwiek komplikacji, umie 
samodzielnie modyfi kować farmakoterapię chorego.

Farmaceuta kliniczny, który weryfi kuje indywidualne 
karty zleceń pod kątem m.in. interakcji, przeciwwskazań, 
wielkości dawki czy przedziałów dawkowania, a także 
stabilności zleconego leku oraz modyfi kując farmako-
terapię indywidualnego pacjenta, prowadzi nadzór nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii i ma wpływ na zmniej-
szenie marnotrawstwa leków na oddziałach szpitalnych. 
Działania farmaceuty klinicznego najczęściej prowadzą do 
unikania zbędnej farmakoterapii, zbyt długiego bądź zbyt 
krótkiego stosowania leku, a przede wszystkim do szeroko 
rozumianych skutków złego stosowania leków zarówno 
pod względem klinicznym, jak i ekonomicznym.

Farmaceuta kliniczny, prowadząc działalność edu-
kacyjną, zwiększa wiedzę pacjentów o stosowanych le-
kach. Dzięki pracy edukacyjnej farmaceuty, każdy pacjent 
świadomie przyjmuje leki i odpowiedzialnie uczestniczy 
w procesie leczeniu. Chory, który wie czym jest leczo-
ny i dlaczego powinien stosować leki, będzie pacjentem 
zdyscyplinowanym, będzie stosował leki zgodnie z zale-
ceniem. W rezultacie, leczenie pacjenta będzie skuteczne, 
bezpieczne i wygodne dla pacjenta, i jednocześnie pozba-
wione zbędnych kosztów.

Analiza przypadku farmakoterapii pacjenta, na 
podstawie dokumentacji archiwalnej szpitala
Opis pacjenta: mężczyzna, l. 58.

Pobyt w szpitalu – 6 dni, przyjęty z powodu wymiotów 
i biegunki, wymiociny fusowata treść, smolisty stolec. 

W rozpoznaniu wstępnym: ostry nieżyt żołądkowo-je-
litowy. Choroba uchyłka jelita grubego, nadciśnienie tęt-
nicze, przewlekła niewydolność serca NYHA II, cukrzyca 
świeżo rozpoznana, kamica lewej nerki.

Wykonano szereg badań laboratoryjnych: Kreatyni-
na 1,38 ng/dl; Cukier 141,4 mg/dl; Cholesterol 178,9 mg/

dl; TG 146,06 mg/dl; HDL 39,46 mg/dl; LDL 110,27 mg/
dl; Na+ 141 mmol/l; 144 mmlo/l; 131 mmol/l; 135 mmol/l; 
K+ 3,7 mmol/l; 2,7 mmol/l; 3,3 mmol/l; 3,1 mmol/l; TSH 
1,12 μIU/ml, 1,48 μIU/ml; Czas krzepnięcia 20’’; Wskaźnik 
protrombinowy 71%; Czas koalinowo-kefalinowy 27’’; INR 
1,43; Fibrynogen 410 mg/h; Test obciążenia glukozą po 1 
h 143,31 mg/dl; po 2 h 176,7 mg/dl; Glukoza na czczo 101 
mg/dl; 84 mg/dl; 155 mg/dl.

Pomiar RR wykonywano 2 razy dziennie: 150/85; 
130/53; 160/85; 120/80; 150/80; 115/65; 140/70; 120/60; 
135/65; 155/70; 120/80.

Rozpoznanie kliniczne wg ICD-10: K57.5 – choroba 
uchyłkowa jelita cienkiego i grubego bez przedziurawienia 
lub ropnia; K31.8 – inne określone choroby żołądka i dwu-
nastnicy; E11.9 – cukrzyca insulinoniezależna (bez powi-
kłań); J10 – grypa wywołana zidentyfi kowanym wirusem 
(Tabela 1).

Analiza farmakoterapii wykonana przez farmaceutę 
klinicznego wykazała:
1. Pacjent od 1. dnia przez cały pobyt w szpitalu otrzy-

mywał inhibitory pompy protonowej, tj. Helicid 40 
mg (omeprazol) w infuzji dożylnej 2 razy dziennie. 
Wytyczne leczenia krwawienia z żołądka [14] zalecają 
stosowanie inhibitora pompy protonowej początkowo 
w bolusie 80 mg, następnie w infuzji dożylnej w dawce 
40 mg co 12 godzin przez 3 dni, a następnie zmianę na 
postać doustną w dawce 20–40 mg/dobę. 

Analiza kosztu• 1 leczenia Helicidem wg zlecenia le-
karskiego wyniosła 155,62 zł 
Koszt leczenia Helicidem wg standardów wyno-• 
si od 99,68 zł do 111,09 zł, w zależności od ilości 
i dawki zastosowanych kapsułek Helicidu.

 Do ww. kosztów należy doliczyć koszt dezynfekcji 
fi olki i fl akonu w trakcie przygotowania infuzji, jednak 
wykonanie takiej analizy jest dość trudne, ze względu 
na brak danych dotyczących ilości i rodzaju zużytego 
środka dezynfekującego.

2. Przygotowanie i podanie tzw. „koktajlu” w składzie: 
Helicid 40 mg + 0,9% NaCl 100ml + 2% Lignocaina 
10ml + No-Spa + Pyralgin. Charakterystyka produktu 
leczniczego Helicid 40 mg – proszek do sporządzania 
roztworu do infuzji, zwraca szczególną uwagę, że nie 
wolno stosować żadnych innych rozpuszczalników niż 
5% roztworu glukozy lub 0,9% roztworu chlorku sodu, 
ani innych objętości niż podane, tj. 100 ml, ze względu 
na wpływ pH otrzymanego roztworu leku do infuzji na 

1 Wyceny dokonano według rzeczywistych cen dla szpitala, 
z którego pozyskano dane do analizy, wyceniono leki, i zużyte wy-
roby medyczne wykorzystane w trakcie przygotowania leku i jego 
podania 
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wodować zmianę pH roztworu i przez to unieczynnie-
nie omeprazolu. Takie podanie Helicidu było błędem, 
przez co zwiększono koszty farmakoterapii o 8 zł. 

3. Przez wszystkie dni pobytu w szpitalu pacjent otrzymy-
wał lek działający przeciwzakrzepowo – Fraxiparynę. 
Z wyników laboratoryjnych wskaźnika protrombino-
wego, czasu krzepnięcia, czasu koalinowo-kefalino-
wego oraz INR zapisanych w historii choroby, wynika, 
że jest brak wskazań do leczenia heparynami. W przy-
padku zastosowania tego leku należy pamiętać, że 
pacjent został przyjęty z powodu wymiotów i bie-
gunki: wymiociny fusowata treść, smolisty stolec, co 
wskazywało na krwawienie z górnego odcinka układu 
pokarmowego. Jest to błąd terapeutyczny. Wystąpił 
tu problem lekowy – zbędna farmakoterapia, lek prze-
ciwwskazany. Zbędny koszt farmakoterapii w kwocie 
40,73 zł. 

4. Przez pierwsze 2 dni pacjent otrzymywał Cyclonaminę 
(etamsylat) 3 razy dziennie 1 amp. Wytyczne leczenia 
krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowe-
go nie zalecają rutynowego stosowania jakichkolwiek 
leków uważanych za przeciwkrwotoczne, wpływają-
cych na tworzenie się skrzepu (etamsylat) lub przeciw-
fi brynolitycznych (kwas e-aminokapronowy, kwas tra-
neksamowy), gdyż nie udowodniono, by zastosowanie 

ich poprawiało wyniki leczenia. Jest to zbędna farma-
koterapia, generująca nieuzasadniony koszt – 5,46 zł.

5. Pacjent przyjęty z powodu wymiotów i biegunki, 
a w zaleceniach brak zastosowania leczenia przeciw-
biegunkowego i przeciwwymiotnego w 1. dniu poby-
tu w szpitalu. Od drugiego do ostatniego dnia pobytu 
w szpitalu (tj. przez 5 dni) zastosowano 3 preparaty 
przeciwbiegunkowe: Reasec 3x1, Loperamid 4x1 i Nifu-
roksazyd 3x2. Według ogólnie znanej wiedzy, jeśli ob-
jawów biegunki nie uda się opanować preparatem Re-
asec w ciągu 48 godzin, dalsze jego stosowanie należy 
przerwać. W przypadku tego pacjenta leczenie konty-
nuowano generując nieuzasadnione koszty w kwocie 
9,96 zł.

6. W przypadku, gdyby przyczyną było zapalenie uchył-
ków, a prawdopodobnie tak właśnie było, gdyż posta-
wiono takie rozpoznanie kliniczne wg ICD-10 – K57.5, 
leki przeciwbiegunkowe nie były potrzebne. Zbędna 
farmakoterapia i jej koszt to 28,98 zł. Brak wyników 
oznaczenia parametrów potwierdzających rozpozna-
nie zapalenia uchyłków, którym jest np. CRP. Oszczęd-
ność wynikająca z braku badania laboratoryjnego to 
15,00 zł.

7. Zalecono choremu Nifuroksazyd, jednak wytyczne 
leczenia zapalenia uchyłków zalecają Metronidazol + 
ewentualnie Cefalosporynę II generacji. Błędna far-

Tabela 1. Leczenie farmakologiczne zastosowane w szpitalu, na podstawie karty zleceń

Lek 1. dzień 2. dzień 3. dzień 4. dzień 5. dzień 6. dzień
0,9% NaCl 500ml 1x + + + + + –
Helicid 40 mg w 0,9% NaCl 100 ml 2x + + + + + +
Cyclonamina 3x1 amp. + + – – – –
PWE 500 ml 1x + + + – – –
Fraxiparine 0,6 1x + + + + + +
Bazetham 0,4 mg 1x na noc + + + + + +
Kalipoz 2x1 – + + + + +
Reasec 3x1 – + + + + +
Loperamid 4x1 – + + + + –
Nifuroksazyd 3x2 – + + + + +
Trilac 2x1 – + + + + +
Axtil 5 mg 1x – + + + + +
Metoclopramid 1 amp. w 0,9% NaCl 100ml 1x – + – – – –
Metformina 500 mg 2x p.o – + + + + +
Finamef 5 mg 1x – + + + + +
Helicid 40 mg + 0,9% NaCl 100ml + 2% 
Lignocaina 10ml + No-spa + Pyralgin – + – – – –

PWE 500 ml 2 x – – – + + +
No-spa 2x2 tabl. ? ? ? ? ? ?
Pyralgin 5ml ? ? ? ? ? ?
Lignocaina ? ? ? ? ? ?
Haloperidol ? ? ? ? ? ?

Legenda: „+” podanie leku, „–” brak podania leku, „?” w karcie zleceń brak informacji czy lek został podany.
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makoterapia, nieodpowiedni lek dla chorego. Analiza 
kosztów wykazała, że takie zalecenie spowodowało 
oszczędność w kwocie 38,78 zł 

8. W karcie zleceń lekarskich zalecono leki stosowane 
w łagodnym rozroście gruczołu krokowego: 

Bazetham 0,4 mg 1x na noc. Charakterystyka pro-• 
duktu leczniczego zaleca stosowanie tego leku po 
śniadaniu lub po pierwszym posiłku danego dnia. 
Błędna pora podania leku.
Finamef 5 mg 1x. • 

 W postawionych rozpoznaniach wstępnych i klinicz-
nych brak potwierdzenia zastosowania tych leków.

9. Karta zleceń, zawiera również wpis leków, w którym 
nie potwierdzono czy lek został podany, dotyczy to: 
No-spa 2x2 tabl., Pyralgin 5 ml, Lignocaina (nie wiado-
mo w jakiej dawce i postaci) i Haloperidol (nie wiadomo 
w jakiej dawce i postaci, jak również w rozpoznaniach 
brak wskazania do zastosowania). 

10. Analiza interakcji pomiędzy zastosowanymi lekami wy-
kazała: 

Reasec-Metoclopramid – osłabienie działania atro-• 
piny i metoklopramidu. W tym przypadku można 
byłoby uznać za nieistotną, z powodu jednorazo-
wego podania metoklopramidu. Jednak stosowa-
nie tych dwóch leków łącznie mogło mieć poważne 
następstwa w przypadku podrażnienia jelit o różnej 
etiologii, co w początkowej fazie też ma podobne 
objawy, tj. nudności/wymioty + początkowo bie-
gunka. Pod względem ekonomicznym jest to inte-
rakcja istotna, gdyż podnosi koszt leczenia pacjenta 
o kwotę samych leków, ale także w konsekwencji 
konieczność zastosowania kolejnych leków.
Axtil–Fraxiparine i Axtil–Kalipoz – zwiększone ry-• 
zyko hiperkaliemii. W tym przypadku, należy uznać 
za małoistotne, zwłaszcza, że w badaniach labo-
ratoryjnych pacjenta poziom potasu był poniżej 
normy. Z ekonomicznego punktu widzenia jest to 
interakcja korzystna.

Wnioski
Na podstawie powyższych wyliczeń, należy stwierdzić, 
że: 
1. Kontrola zgodności farmakoterapii ze standardami le-

czenia przeprowadzona przez farmaceutę klinicznego 
może spowodować zmniejszenie kosztu terapii o ok. 
54,53 zł do 55,94 zł. 

2. Wyeliminowanie z praktyki zalecania i stosowania inhi-
bitorów pompy protonowej w formie dożylnej łącznie 
z innymi lekami, to oszczędność 8 zł.

3. Zbędna farmakoterapia przeciwzakrzepowa to kwota 
40,73 zł.

4. Zbędna farmakoterapia przeciwkrwotoczna to kwota 
5,46 zł.

5. Zbędna farmakoterapia przeciwbiegunkowa to kwota 
28,98 zł.

6. Zbyt długa terapia lekiem Reasec to kwota 9,96 zł.
7. Jednocześnie brak wykonania badania poziomu CRP, 

jak również brak zastosowania leczenia zapalenia 
uchyłków niezgodnie z wytycznymi spowodowały 
oszczędności w kwocie 53,78 zł.

8. Działalność farmaceuty klinicznego, tylko w przypad-
ku analizowanego pacjenta, wykazała niepotrzebnie 
wydane fundusze w zakresie farmakoterapii na kwotę 
od 93,88 do 95,29 zł.

Podsumowanie
Na podstawie przedstawionej analizy przypadku, można 
stwierdzić, że działalność farmaceuty klinicznego na od-
dziale szpitalnym przyczyni się do kosztowo-efektywnej 
farmakoterapii, ale przede wszystkim skutecznej i bez-
piecznej dla chorego.
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FARMAKOTERAPIA CHORÓB RZADKICH I ULTRARZADKICH 
U DZIECI – ZNACZENIE KLINICZNE I EKONOMICZNE
PHARMACOTHERAPY OF RARE AND ULTRA-RARE DISEASES IN CHILDREN – CLINICAL AND 
ECONOMICS ASPECTS
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2 Zakład Chemii Leków, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
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STRESZCZENIE
Choroby rzadkie (ang. rare diseases) to złożone, często nieuleczalne, bardzo rzadkie jednostki chorobowe, które występują z częstością nie większą niż 5 zachorowań na 
10 000 obywateli Unii Europejskiej (choroby ultrarzadkie stanowią zespoły o częstości występowania poniżej 1:200 000). Ponad połowa przypadków dotyczy małych dzie-
ci, przy czym około 30% pacjentów nie dożywa 5. roku życia. Z uwagi na bardzo małą liczbę chorych oraz brak powszechnie dostępnych metod diagnostycznych i sku-
tecznych strategii terapeutycznych, choroby rzadkie stanowią sferę o bardzo wysokiej „europejskiej wartości dodanej” i są obiektem szczególnego zainteresowania współ-
czesnej medycyny i farmacji. Do dnia dzisiejszego ciągle brakuje skutecznych rozwiązań organizacyjno-prawnych, a problem chorób rzadkich u dzieci nieustannie wymaga 
poprawy fi nansowania. Niezbędne są również: wprowadzenie nowoczesnej klasyfi kacji oraz rejestru chorób rzadkich, zwiększenie dostępu do badań przesiewowych, te-
stów diagnostycznych i leków innowacyjnych, poprawa poziomu opieki zdrowotnej, a także promocja nauki, edukacja oraz wsparcie społeczne dla pacjentów i ich rodzin. 
W pracy przedstawiono najważniejsze aspekty kliniczne i ekonomiczne dotyczące farmakoterapii chorób rzadkich i ultrarzadkich u dzieci.

Słowa kluczowe: choroby rzadkie, leki sieroce, farmakoekonomika.

ABSTRACT
Rare diseases are multisystem, often incurable disorders, which occur with a frequency of not more than 5 cases per 10 000 citizens of the European Union (ultra-rare di-
sorders are diseases with the incidence of less than 1:200 000). More than half of the cases applies to small children, with approximately 30% of patients die before 5 years 
of age. Due to a very low number of patients and the lack of widely available diagnostic methods and effective therapeutic strategies, rare diseases are a sphere with a very 
high „European added value”, and are a particular interest in modern medicine and pharmacy. To this day, is still missing effective organizational and legal solutions, as well 
as treatment of rare disorders continually needs improvement fi nancing. It is also necessary to introduce the modern classifi cation and registry of rare diseases, increase ac-
cess to screening and diagnostics tests and innovative medicines, improve the level of healthcare, as well as the promotion of science, education and social support for pa-
tients and their families. The study presents important clinical and economics aspects of pharmacotherapy of rare and ultra-rare diseases in children.. 

Keywords: rare diseases, orphan drugs, pharmacoeconomics.

Racjonalna farmakoterapia dzieci i młodzieży
Racjonalna farmakoterapia dzieci i młodzieży stanowi 
szczególne wyzwanie dla współczesnej medycyny i far-
macji. Z uwagi na obowiązujące uregulowania prawne 
(szczególnie w aspekcie badań klinicznych i wymogów 
rejestracyjnych), a także brak odpowiednich preparatów 
przeznaczonych wyłącznie dla dzieci, bezpieczeństwo tej 
grupy pacjentów, jak również skuteczność terapeutyczna 
ordynowanego leczenia, wymagają spełnienia specjalnych 
warunków i wciąż stanowią duży problem, uniemożliwia-
jący osiągnięcie założonych efektów klinicznych [1, 2]. Co 
więcej, choroby wieku rozwojowego oraz choroby typo-
we dla dzieci bardzo często charakteryzują się nietypo-
wym przebiegiem klinicznym. Niektóre z nich mogą także 
stanowić bardzo rzadkie zespoły chorobowe. Wiele po-
wszechnie stosowanych leków nie przeszło więc stosow-

nych badań u niemowląt, dzieci i młodzieży. Brakuje też 
zaleceń dotyczących schematów dawkowania w poszcze-
gólnych grupach wiekowych. W praktyce pediatrycznej nie 
bez znaczenia pozostaje również właściwy smak, wygląd 
preparatu oraz rodzaj użytych substancji pomocniczych, 
a w szczególności brak dostępnych na rynku postaci farma-
ceutycznych optymalnych wyłącznie dla dzieci (tj. dosto-
sowanych do wieku i potrzeb dziecka). Racjonalna farma-
koterapia dzieci i młodzieży powinna bowiem uwzględniać 
różnice anatomiczno-fi zjologiczne, patofi zjologiczne oraz 
psychologiczne organizmu dziecka (w tym również wy-
stępowanie wad wrodzonych), odrębność jego procesów 
metabolicznych, zmiany w profi lu farmakokinetycznym 
oraz farmakogenetycznym, a także odmienną farmakody-
namikę wielu stosowanych substancji leczniczych [1]. 



Farmakoterapia chorób rzadkich i ultrarzadkich u dzieci – znaczenie kliniczne i ekonomiczne

195

Z ekonomicznego, jak również klinicznego punktu 
widzenia, szczególnie istotnym problemem w populacji 
pediatrycznej w Polsce i na świecie jest leczenie farmako-
logiczne chorób rzadkich i ultrarzadkich [2]. 

Choroby rzadkie 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady Europy w sprawie sierocych produktów leczniczych 
z 1999 r. [3], termin „choroby rzadkie” (ang. rare diseases) 
obejmuje złożone, często nieuleczalne, bardzo rzadkie jed-
nostki chorobowe (nie więcej niż 5 zachorowań na 10 000 
osób w krajach UE), najczęściej o podłożu genetycznym 
(rzadziej autoimmunologicznym, nowotworowym czy za-
kaźnym) oraz ciężkim (lub średnio ciężkim) i przewlekłym 
nasileniu [2–5]. W polskim systemie prawnym nie obowią-
zuje jednak żadna ofi cjalna defi nicja choroby rzadkiej i ul-
trarzadkiej [5]. Pojęcie to funkcjonuje dopiero od niedawna 
– po raz pierwszy pojawia się w strukturach Narodowego 
Planu dla Chorób Rzadkich (NPCR) [4, 5], opracowanego 
w 2011 roku w ramach prac Krajowego Forum na rzecz 
chorób rzadkich oraz Ministerstwa Zdrowia. Program ten 
obejmuje kodyfi kację oraz rejestr chorób rzadkich i ul-
trarzadkich (tj. o częstości występowania poniżej 1:200 
000), zwiększenie dostępności do badań przesiewowych 
i genetycznych, a także nowoczesnych terapii lekowych. 
Choroby rzadkie pojawiają się również w obowiązującym 
obecnie Narodowym Programie Zdrowia, jednak jedynie 
w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób No-
wotworowych [4, 5]. 

Liczbę chorób rzadkich szacuje się na około 6–8 ty-
sięcy (do dnia dzisiejszego nie wprowadzono jednolitego 
systemu klasyfi kacji i kodowania chorób rzadkich) [2, 4, 6]. 
Ponad połowa przypadków dotyczy małych dzieci, przy 
czym około 30% pacjentów nie dożywa do 5. roku życia [4, 
6]. Choroby rzadkie stanowią aż 6–8% wszystkich miesz-
kańców UE, co oznacza około 27–36 milionów obywate-
li, a w Polsce nawet 3 miliony dzieci i dorosłych [2, 4, 6]. 
Należy zaznaczyć, że wszystkie nowotwory stwierdzane 
u dzieci zaliczane są do grupy chorób rzadkich, stanowiąc 
stosunkowo częsty i nieodosobniony problem w praktyce 
klinicznej [2, 4]. Choroby rzadkie wyróżnia postępujący 
i długotrwały przebieg kliniczny, a często również nie-
korzystne rokowanie. Zespoły te różnią się jednak pod 
względem stopnia, częstotliwości oraz nasilenia objawów 
chorobowych, a także charakteru powodowanej niepeł-
nosprawności psychomotorycznej (niektóre uniemożliwia-
ją normalne funkcjonowanie, inne natomiast pozwalają na 
prowadzenie normalnej egzystencji). Wiele stanów cho-
robowych, takich jak autyzm, upośledzenie umysłowe, 
zaburzenia odporności może stanowić jeden z objawów 

choroby rzadkiej [np. zespół Ataksja-telangiektazja (A-T), 
syndrom Blooma (BS), syndrom Nijmegen (NBS)], w tym 
również jeszcze nie opisanych zespołów chorobowych 
[4]. Badania nad tymi zespołami, oprócz wiedzy na temat 
podstaw choroby, dostarczają także wielu informacji na 
temat mechanizmów różnorodnych zaburzeń metabolicz-
nych, w tym również zaburzeń stwierdzanych w przebiegu 
otyłości i cukrzycy. W związku z tym, choroby rzadkie i ul-
trarzadkie traktowane są niekiedy jako specyfi czny model 
badawczy. Liczba prowadzonych badań naukowych jest 
jednak bardzo niewielka, co po części może być związane 
z niechęcią fi rm farmaceutycznych [2, 4–9]. 

Leczenie chorób rzadkich u dzieci – aspekt 
kliniczny i farmakoekonomiczny
Z uwagi na bardzo małą liczbę zachorowań (szczególnie 
niski wskaźnik chorobowości), a także bardzo małą wie-
dzę na temat istoty choroby oraz brak powszechnie do-
stępnych metod diagnostycznych i skutecznych strategii 
terapeutycznych, choroby rzadkie i ultrarzadkie stanowią 
sferę o bardzo wysokiej „europejskiej wartości dodanej” 
[4–8]. Na uwagę zasługuje fakt, iż poszczególne kraje UE 
nie posiadają specjalnych nakładów fi nansowych przezna-
czonych na leczenie chorób rzadkich (większość państw 
członkowskich UE nie prowadzi polityki zdrowotnej do-
tyczącej wyłącznie tych schorzeń) [4, 7–9]. Prowadzenie 
działań na poziomie krajowym jest więc trudne z powo-
dów ekonomicznych, ale także naukowo-organizacyjnych 
– badania naukowe prowadzone są w jedynie w wybra-
nych (często rozmieszczonych na całym świecie) ośrod-
kach oraz wymagają współpracy między badaczami róż-
nych specjalności [4–9].

Choroby rzadkie są jednak coraz częstszym obiektem 
zainteresowania większości krajów Wspólnoty Europej-
skiej. Leczenie chorób rzadkich i ultrarzadkich uważane 
jest bowiem za jeden z priorytetowych kierunków polityki 
UE [4–8, 10]. Do 2014 r. 16 krajów członkowskich, w tym 
również Belgia, Francja, Niemcy, Portugalia, Hiszpania 
i Zjednoczone Królestwo, wprowadziło krajowe programy 
leczenia chorób rzadkich, a 7 kolejnych jest na końcowym 
etapie ich opracowywania i wdrażania [10]. Strategia ta 
dotyczy zarówno walki z dyskryminacją (pacjenci z choro-
bami rzadkimi powinni, podobnie jak pozostali pacjenci, 
posiadać taki sam dostęp do diagnostyki i leczenia), a tak-
że ochrony podstawowych praw człowieka. Prowadzone 
działania, mające na celu poprawę jakości życia chorych 
w aspekcie terapeutycznym oraz psychospołecznym, dążą 
do zwiększenia wiedzy na temat choroby podstawowej 
i chorób jej towarzyszących, poprawy, a także opracowa-
nia nowych metod diagnostycznych i skutecznych strategii 
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terapeutycznych (w szczególności jednakowych stan-
dardów diagnostyczno-terapeutycznych dla pacjentów 
w całej Europie) [4–10]. Uważa się, że szybka diagnostyka 
może poprawić rokowanie pacjentów, a niekiedy również 
zmniejszyć wydatki przeznaczone na farmakoterapię. Nie 
bez znaczenia pozostaje również edukacja społeczeństwa 
na temat tych rzadkich zespołów chorobowych [2, 4–10]. 

Leczenie farmakologiczne chorób rzadkich i ultrarzad-
kich u dzieci stanowi szczególne wyzwanie dla współcze-
snej medycyny i farmacji [2, 7, 8]. W ujęciu farmakoeko-
nomicznym skuteczna farmakoterapia tej grupy pacjentów 
wymaga bardzo dużych, a nawet ekstremalnych nakładów 
fi nansowych [2, 7–9]. Związane jest to z oryginalnością oraz 
innowacyjnym charakterem leków sierocych (ang. orphan 
drugs) – leków przeznaczonych do leczenia, zapobiegania 
oraz diagnozowania chorób rzadkich [7–9]. Bardzo często 
dochodzi więc do licznych kontrowersji związanych z fi -
nansowaniem tych terapii ze środków publicznych. Kosz-
ty leczenia są bowiem nierzadko nieproporcjonalne do 
osiąganych skutków zdrowotnych, a niektóre leki wyka-
zują przy tym wątpliwą skuteczność terapeutyczną [7–9, 
11]. Jednakże leki sieroce osiągają ostatnio coraz większe 
udziały we współczesnych systemach polityki zdrowotnej, 
co po części związane jest z licznymi zachętami skierowa-
nymi do fi rm farmaceutycznych [7–9, 11, 12].

Brak środków przeznaczonych na refundację leków 
sierocych, a tym samym odmowa fi nansowania lecze-
nia z funduszów publicznych, stanowi jeden z głównych 
problemów, z którymi borykają się pacjenci z chorobami 
rzadkimi w Europie i na świecie [4, 5, 7–12]. Problem ten 
jest jednak szczególnie uciążliwy dla polskiej populacji pa-
cjentów, z uwagi na obowiązującą w Polsce zasadę progu 
opłacalności (efektywności kosztowej) w odniesieniu do 
efektu terapeutycznego, która stosowana jest przy po-
dejmowaniu decyzji refundacyjnych przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia (NFZ) [11]. Zgodnie z ustawą refundacyjną, 
sztywny próg opłacalności stanowi w Polsce trzykrotność 
wartości PKB per capita, tj. 111 381 zł [11]. Niska lub bardzo 
niska efektywność kosztowa w przypadku chorób rzad-
kich uniemożliwia dostępność leczenia innowacyjnego 
dla tej grupy chorych – osiągany efekt kliniczny wydaje 
się być niewspółmiernie niski w porównaniu do poniesio-
nych kosztów, które dodatkowo przewyższają wydatki na 
farmakoterapię innych jednostek chorobowych [jednym 
z najdroższych na świecie leków jest stosowany w leczeniu 
napadowej nocnej hemoglobinurii (PNH) preparat Soliris 
(ekulizumab), którego koszty rocznej terapii wynoszą po-
mad 400 000 USD] [7–9, 11, 12]. Sytuacja taka bardzo dys-
kryminuje pacjentów z chorobami rzadkimi i jest niemoż-
liwa do zaakceptowania ze względów moralno-etycznych 

(odmowa leczenia u dzieci) [9, 11]. Niepodjęcie stosowne-
go leczenia stanowi bowiem realne zagrożenie dla zdrowia 
i życia tej grupy pacjentów. 

Pierwsze uregulowania prawne dotyczące farmakote-
rapii chorób rzadkich (Orphan Drug Act) wprowadzono 
na terenie Stanów Zjednoczonych w 1983 roku [9, 13]. 
Następnie, w 1993 r. w Japonii oraz w 1998 r. w Australii 
uchwalono nowe ustawodawstwo prawne na temat sie-
rocych produktów leczniczych [9]. Na terenie UE także 
wprowadzono kilka rozwiązań systemowych (np. rozpo-
rządzenie (WE) nr 141/2000 z 1999 r. w sprawie sierocych 
produktów leczniczych czy też dyrektywa nr 2011/24/
UE na temat transgenicznej polityki zdrowotnej, obejmu-
jąca farmakoterapię chorób rzadkich). Wspólnym celem 
tych wszystkich działań jest wprowadzenie nowoczesnej 
klasyfi kacji oraz rejestru chorób rzadkich (np. w oparciu 
o ICD-9, ICD-10 i bazę Orphanet), zwiększenie dostępu do 
badań przesiewowych, testów diagnostycznych i leków in-
nowacyjnych, poprawa poziomu opieki zdrowotnej, a tak-
że promocja nauki, edukacja oraz wsparcie społeczne dla 
pacjentów i ich rodzin. Do dnia dzisiejszego wciąż brakuje 
jednak skutecznych rozwiązań organizacyjno-prawnych, 
a problem chorób rzadkich u dzieci nieustannie wymaga 
poprawy fi nansowania [2–8, 10–12]. 

Podsumowanie
Farmakoterapia chorób rzadkich i ultrarzadkich u dzieci 
wymaga nowych regulacji prawnych.

Niezbędne jest: wprowadzenie systemu klasyfi kacji 
oraz kodyfi kacji chorób rzadkich i ultrarzadkich, zwięk-
szenie dostępności badań przesiewowych, testów diagno-
stycznych i leków innowacyjnych, poprawa poziomu opie-
ki zdrowotnej, promocja działalności naukowo-badawczej 
i edukacyjnej oraz wsparcie społeczne dla pacjentów i ich 
rodzin.
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STRONA INTERNETOWA JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI APTEK
WEBSITE AS A TOOL TO PROMOTE ONLINE PHARMACIES
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STRESZCZENIE
Promocja jest rodzajem komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa (apteki) z konsumentem (klientem) i otoczeniem. W przypadku istnienia wielu podobnych dóbr 
i usług jest kluczowym elementem wyróżnienia się fi rmy na rynku. W celu skutecznej komunikacji z rynkiem apteka musi dysponować odpowiednimi narzędziami komuni-
kacji. W kampanii promocyjnej możemy zastosować wszystkie możliwe instrumenty promocji lub skupić się na wybranych. W niniejszej pracy przeanalizowano stronę in-
ternetową jako narzędzie promocji aptek.

Słowa kluczowe: promocja, komunikacja farmaceuta–pacjent, strona internetowa.

ABSTRACT
The promotion is a type of marketing communication companies (pharmacy) with the consumer (customer) and the environment. If there are many similar goods and se-
rvices is a key element to stand out on the market. For effective communication with the market pharmacy must have appropriate communication tools. The promotional 
campaign, we can use all possible instruments to promote or focus on selected. In this paper we analyzed the website as a tool to promote pharmacies. 

Keywords: promotion, pharmacist-patient communication, website.

Wstęp
Powołując się na wyniki badań archeologicznych, moż-
na stwierdzić, że papier został wynaleziony około 8 roku 
przed naszą erą, co spowodowało możliwość zapisywania 
na nim wszelkich informacji. Późniejsze odkrycie druku, za 
jakie uznaje się rok 1450, spowodowało utratę pracy przez 
kopistów oraz przyspieszyło procesy edukacyjne. Nato-
miast wynalezienie internetu w latach 60. XX wieku zre-
wolucjonizowało świat. Dzisiaj szczególnie młodzi ludzie 
nie wyobrażają sobie egzystencji bez jego istnienia. Jednak 
należy pamiętać, że znajdują się w nim informacje mniej 
i bardziej wiarygodne oraz rzetelne i tylko odpowiednie, 
rozsądne posługiwanie się tym narzędziem komunikacji 
jest bezpieczne. Jednakże uznać należy, że internet jest 
konieczny w dzisiejszej pracy apteki, chociażby do zama-
wiania towaru czy wysłania rachunku refundacyjnego do 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Marketing w internecie
Podstawą osiągnięcia sukcesu na rynku zarówno klasycz-
nym, jak i wirtualnym jest założenie celów organizacji 
i przede wszystkim sukcesywna ich realizacja. Natomiast 
koncepcje marketingowe zakładają, że podstawowymi 
elementami umożliwiającymi osiągnięcie celów stawia-
nych przed organizacją jest wyszukanie potrzeb i pragnień 
klientów na poszczególnych rynkach docelowych, ponad-

to niezbędne przy realizacji celów jest wychodzenie na-
przeciw oczekiwaniom klientów i ich spełnianie w sposób 
lepszy od konkurencji [1]. Innowacyjne formy komunikacji 
(statyczne i dynamiczne) sprawiają, że to właśnie internet 
stał się niezwykle atrakcyjnym medium informacyjnym 
i komunikacyjnym. W wielu przypadkach jest lepszą for-
mą przekazu niż przekaz telewizyjny, znacznie natomiast 
przekracza możliwości zastosowania marketingu i infor-
macji w prasie czy radiu [2]. 
Cechy marketingu internetowego [3]: 
– dwukierunkowa komunikacja niemal „na żywo”
– tanie koszty przepływu informacji pomiędzy poszcze-

gólnymi kanałami
– globalny zasięg
– możliwość użytkowania 24 godziny na dobę
– dopasowanie treści przekazu do indywidualnych pre-

ferencji odbiorcy
– badanie aktualnych reakcji odbiorcy
– bezpośrednie kierowanie wiadomości do odbiorcy bez 

pośredników
– pozyskiwanie informacji o przedsiębiorstwie przez 

konsumentów
– możliwość konsultowania się z innymi uczestnikami 

rynku
– w przypadku niektórych produktów jest kanałem dys-

trybucji. 
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Strona internetowa apteki
Przedsiębiorstwa przemysłowe prowadzące działalność 
gospodarczą coraz częściej obecnie posiadają swoje wi-
tryny internetowe. Coraz większy odsetek podmiotów 
gospodarczych stanowią również przedsiębiorstwa funk-
cjonujące tylko w wirtualnej rzeczywistości. Dzisiejszy 
świat jest w coraz większym stopniu zinformatyzowany, 
co wymusza posiadanie witryn internetowych przez więk-
szość fi rm, nawet tych, które początkowo podchodziły do 
tej problematyki sceptycznie. 

Nieodzownym więc elementem każdej apteki, jako 
placówki ochrony zdrowia i podmiotu gospodarczego jest 
utworzenie jej unikatowej strony www. Stronę interneto-
wą apteki traktować należy jako drugą jej lokalizację, tylko 
że w świecie wirtualnym, dlatego przy budowaniu strony 
należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Przede 
wszystkim powinna występować spójność pomiędzy 
światem realnym i wirtualnym. Znaczy to tyle, by nazwa 
i logo apteki, czcionka jaką są napisane, wszelkie znaki gra-
fi czne oraz kolorystyka na stronie www nie odbiegały od 
tego, co pacjent widzi w rzeczywistości. Zabieg ten ma na 
celu wzmocnienie pozycji marki apteki, co ma bardzo duże 
znaczenie w budowaniu jej pozycji konkurencyjnej. Ważne 
jest, aby być rozpoznawalnym i by dany symbol kojarzył się 
pacjentom właśnie z naszą, a nie inną placówką. 

Koncepcję i projektowanie strony internetowej można 
zlecić osobom czy fi rmom zajmującym się tym profesjo-
nalnie, jednak odpowiedzialność za jej skuteczność i za-
mieszczone w niej informacje będzie ponosić właściciel 
apteki. Oczywiście, zlecenie prac nad założeniem strony 
www fi rmie zewnętrznej wygeneruje pewne koszty, jed-
nakże należy je potraktować podobnie jak zakup mebli, 
całą aranżację wnętrza apteki, wydatki związane z ko-
rzystaniem z usług biura rachunkowego czy zakupu kom-
puterów i odpowiedniego oprogramowania aptecznego. 
W dzisiejszych czasach brak obecności apteki w świecie 
wirtualnym może być zagrożeniem dla jej długofalowego 
istnienia w gospodarce realnej [4]. 

Bardzo często nastolatki oraz studenci funkcjonują 
przede wszystkim w świecie wirtualnym, a w przyszłości 
to właśnie oni będą pacjentami aptek, stąd też wypływa 
konieczność umieszczenia strony www w internecie. 

Cechy strony www
Kolejną ważną kwestią jaką należy wziąc pod uwagę przy 
zakładaniu strony internetowej apteki jest jej prostota oraz 
zapewnienie logicznego i czytelnego układu strony, co 
związane jest z odpowiednim rozmieszczeniem poszcze-
gólnych ikon. Należy także zwrócić uwagę na to, czy stro-
na szybko się otwiera. Strona nie powinna zawierać zbyt 

wiele elementów grafi cznych, ponieważ może się okazać, 
że proces jej wczytywania będzie za długi i użytkownik 
zrezygnuje z jej odwiedzenia jeszcze przed załadowaniem 
się strony. We współczesnym świecie ludzie cały czas się 
spieszą, w związku z czym wolne otwieranie strony www 
może wywołać u nich irytację. 

Ważnym aspektem jest również łatwość nawigacji, 
czyli sprawne poruszanie się po stronie. Strona internetowa 
powinna być jasna i czytelna, żeby znalezienie konkretnej 
informacji na stronie apteki nie było problemem [5]. Oczy-
wiście co jakiś czas należy wprowadzać na niej zmiany, aby 
dostosować jej układ do aktualnych oczekiwań pacjentów 
oraz nowych rozwiązań technologicznych. 

Elementy i funkcje strony www
Częściami składowymi strony internetowej są zakładki, 
które zawierają różne informacje. Wśród przykładów ta-
kich zakładek można wymienić:
– „o nas” – w tej zakładce zamieszczone będą informacje 

o historii apteki, nagrodach i wyróżnieniach, rozwoju 
przedsiębiorstwa;

– „nasze credo” – w tej zakładce można umieścić hasło 
przewodnie jakim kieruje się apteka czy opis działań 
jakie prowadzi w codziennej pracy;

– „oferta” – w niej znajdą się informacje odnośnie do ko-
smetyków czy suplementów diety;

– „poradniki” – z wyróżnionymi kategoriami, jak np.: 
„zdrowie”, „pielęgnacja”, „uroda”, w które klikając pa-
cjent znajdzie interesujące go wiadomości na temat 
zdrowego odżywiania czy suplementów diety, domo-
wych sposobów walki z przeziębieniem, stresu – czy 
jest on wrogiem czy przyjacielem organizmu, zimowej 
pielęgnacji włosów lub informacje o tym czym są para-
beny i czy należy się ich bać, a także sposoby na mocne 
paznokcie i inne;

– „promocje” – w tej zakładce mogą zostać umieszczone 
zdjęcia preparatów znajdujących się w dobrych cenach 
w naszej aptece, oczywiście pomijając leki refundowa-
ne, których takie obniżki cenowe nie dotyczą, zgodnie 
z obowiązującym prawem;

– „nasze placówki” – jeżeli apteka posiada swoje fi lie 
w innych miastach lub też w innych częściach naszej 
miejscowości, to warto umieścić w tej zakładce adresy 
wraz z numerami telefonów oraz godzinami otwarcia 
poszczególnych aptek;

– „kariera” – tutaj zamieszczamy oferty pracy oraz moż-
liwość wysłania przez potencjalnego pracownika swo-
jego życiorysu;

– „kontakt” – w tej zakładce należy podać adres biura 
zarządu czy właściciela apteki wraz z telefonem i adre-
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sem e-mail oraz formularzem kontaktowym dla zain-
teresowanych osób.
Na stronie internetowej apteki można także umieścić 

zdjęcia placówki oraz jej wnętrza, gdyż służy to utrwala-
niu wizerunku. Jak powszechnie wiadomo, to pracownicy 
są podmiotem placówki i budują partnerskie relacje z pa-
cjentami. W związku z tym, na stronie www można tak-
że umieścić zdjęcia personelu, z krótką informacją o nich 
oraz godzinami ich pracy w przypadku, gdy dany pacjent 
chciałby porozmawiać z wybranym farmaceutą. 

Jeżeli placówka jest często odwiedzana przez obco-
krajowców, przydatną może okazać się informacja o tym, 
w jakich językach można rozmawiać z poszczególnymi 
pracownikami. 

Strona internetowa apteki może także pomagać pa-
cjentom w poszerzaniu ich wiedzy z zakresu problema-
tyki zdrowotnej oraz zachęcać ich do większej dbałości 
o własną kondycję fi zyczną i psychiczną. Na stronie www 
farmaceuci mogą również przygotować listę najczęściej 
zadawanych pytań przez pacjentów wraz z odpowiedzia-
mi na nie [6]. Wtedy pacjent będzie mógł zajrzeć do nich 
o każdej porze dnia i nocy, co zaspokoi jego ciekawość. 

Inną zaletą sporządzonej listy pytań jest również to, iż 
istnieje szansa na skrócenie kolejki w aptece, bo pacjent 
przeczyta odpowiedzi na nurtujące go pytania i nie będzie 
musiał specjalnie w tym celu odwiedzić naszej placówki. 

Strona internetowa apteki może także przyzwyczajać 
pacjentów do programów opieki farmaceutycznej, które 
z pewnością będą się rozwijały w przyszłości. Na tej stro-
nie powinni móc komunikować się między sobą pacjenci, 
którzy np. chcą rzucić palenie tytoniu czy też pozbyć się 
nadwagi. Na stronie www można także umieszczać infor-
macje dotyczące badań profi laktycznych, np. na osteopo-
rozę, które organizowane są w osteobusach czy też często 
organizowane badania mammografi czne dostępne w sta-
cjonarnych, jak i mobilnych punktach badań.

Ciekawym rozwiązaniem jest umieszczenie na stronie 
internetowej krótkich fi lmików instruktażowych z obsługi 
inhalatorów, ciśnieniomierzy czy glukometrów, z których 
obsługą mają nierzadko problem pacjenci.

Zarządzanie stroną internetową apteki
Apteka posiadająca stronę internetową powinna zwrócić 
uwagę na jej funkcjonowanie, a mianowicie sprawdzić, jak 
spełnia ona swoje marketingowe funkcje. Istnieje wiele 
wskaźników, które umożliwiają sprawdzenie efektywności 
witryny internetowej. Można wśród nich wyróżnić [7]:
– wskaźniki ekonomiczne
– narzędzia analityczne
– narzędzia statystyczne.

Istnieje wiele powodów, dla których warto dołożyć 
wszelkich starań, aby strona przedsiębiorstwa znajdowała 
się na wysokich pozycjach rankingów wyszukiwarek inter-
netowych. Głównym powodem jest możliwość uzyskania 
wysokich zysków, przy niewielkim wkładzie fi nansowym 
włożonym w pozycjonowanie [8]. Wiadomości, które 
pojawiają się na pierwszej stronie cieszą się największym 
zainteresowaniem. W związku z czym fi rma, która będzie 
zajmowała się tworzeniem dla apteki strony internetowej 
może zająć się również jej pozycjonowaniem. Wiąże się to 
z poniesieniem dodatkowych nakładów, jednakże łatwiej-
sze i szybsze odnalezienie strony w internecie i powiązanie 
jej z innymi stronami z pewnością skutkować będzie roz-
poznawaniem naszej marki przez większe grono obecnych 
i przyszłych klientów. 

Podczas pozycjonowania należy się starać, aby zdobyć 
jak najwięcej wartościowych linków, chodź nie jest to ła-
twe. Natomiast nie powinno się „gardzić” linkami ze stron 
mało wartościowych, ponieważ taka witryna z czasem 
może nabrać dużej wartości, co spowoduje, że wcześniej 
dodany link także będzie bardzo korzystny [9]. 

Bardzo ważnym elementem w zarządzaniu stroną 
www apteki są aktualizacje. Istotne jest, aby informacje 
umieszczone na stronie internetowej były regularnie uak-
tualniane. Powinny być one dostosowane do pory roku, 
i tak na przykład latem mogą się znaleźć porady dotyczące 
bezpiecznego opalania, a zimą wiadomości jak zapobiec 
przeziębieniu i grypie. Aktualizacje takie można wprowa-
dzać co miesiąc lub dwa tygodnie, wówczas zmotywuje 
to pacjentów do w miarę regularnego odwiedzania strony 
oraz ułatwi budowanie silniejszych relacji. 

Strona www powinna być także interaktywna, to zna-
czy powinna stwarzać możliwość kontaktu pacjenta z ap-
teką. Działanie to powoduje znalezienie wśród personelu 
osoby, która będzie na bieżąco odpowiadała na nurtujące 
pytania pacjentów czy też poruszane przez nich problemy. 

Ostatnim wątkiem, który warto podjąć opisując dobrą 
stronę www apteki jest bezpieczeństwo. Obowiązkowo 
trzeba zadbać o to, aby osoby nieuprawnione nie mogły 
nic zmieniać ani zamieszczać niechcianych informacji na 
naszej stronie.

Podsumowanie
W obecnych czasach lokalizacja wirtualna apteki staje się 
koniecznością. Jest to współcześnie dla wielu klientów 
i potencjalnych klientów główne źródło informacji o apte-
ce. Dla coraz większej grupy osób informacje zamieszczone 
online są cenniejsze ze względu na szybszy dostęp do nich, 
niż na przykład te drukowane w gazecie. Dobrze zaprojek-
towana, łatwa w nawigacji strona internetowa może być 
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źródłem informacji, zdobywania wiedzy, wymiany opinii 
i poglądów. 

Nie wystarczy jednak samo „posiadanie” strony inter-
netowej. Kolejnym, bardzo istotnym z marketingowego 
punktu widzenia czynnikiem, jest umiejętność zmierzenia 
efektywności funkcjonowania takiej strony oraz odpo-
wiedniej jej promocji w wyszukiwarkach internetowych, 
aby potencjalni klienci mogli łatwo do niej dotrzeć. Jest to 
bardzo istotne, gdyż obecnie klienci najczęściej szukają in-
formacji o danych fi rmach, branżach czy też produktach 
korzystając właśnie z wyszukiwarek. 

W takiej sytuacji nawet dobra strona, ale źle pozycjo-
nowana nie spełni swego zadania, gdyż po prostu poten-
cjalni klienci na nią nie wejdą i nie będą mogli skorzystać 
z informacji na niej zawartych. 

Strona www to forma kontaktu z klientami-pacjenta-
mi, która może pozwolić na zaoszczędzenie czasu, coraz 
bardziej potrzebnego farmaceucie w procesie obsługi i do-
radzania pacjentom znajdującym się przy pierwszym stole. 
Celem budowania strony internetowej apteki jest wygoda 
pacjentów oraz postrzeganie jej jako apteki nowoczesnej 
[10] i przyjaznej ludziom, a o to nam wszystkim chodzi.
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SZCZEPIENIA PRZECIWKO WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO 
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WYNIKAJĄCE Z ICH STOSOWANIA
HUMAN PAPILLOMAVIRUS VACCINES – EFFICACY, CONTROVERSIES AND HAZARDS
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STRESZCZENIE
Rak szyjki macicy stanowi poważny problem medyczny, głównie z powodu podstępnego rozwoju choroby skutkującego przejściem w postać zaawansowaną o znacznie 
gorszym rokowaniu. Głównym czynnikiem etiologicznym w rozwoju raka szyjki macicy jest wirus brodawczaka ludzkiego (HPV). Z tego powodu duże znaczenie przypi-
suje się zapobieganiu rozwojowi zakażenia poprzez stosowanie szczepionek skierowanych przeciwko wirusowi. Badania udowodniły skuteczność obu szczepionek do-
stępnych na polskim rynku, jednakże wokół tematyki profi laktycznych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego powstało wiele kontrowersji. Wynikają one 
głównie z przyjętego systemu oceny skuteczności stosowania szczepionek, która mierzona jest wyłącznie przez zapobieganie infekcji HPV lub powiązanych z nią zdarzeń 
klinicznych. Maksymalne korzyści po poddaniu się immunizacji oczekiwane są u osób, które nie rozpoczęły jeszcze seksualnej aktywności lub przy stosowaniu szczepionek 
w możliwie najkrótszym czasie po inicjacji seksualnej. W badaniach nie potwierdzono żadnych większych działań niepożądanych ani długoterminowych efektów ubocz-
nych wynikających ze stosowania szczepionek przeciwko HPV. Wielu ekspertów jest zdania, że korzyści wynikające ze stosowania szczepionki przeciwko wirusowi bro-
dawczaka ludzkiego przeważają nad ewentualnym ryzykiem, które niesie ze sobą immunizacja.

Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, HPV, wirus brodawczaka ludzkiego, szczepienia, profi laktyka.

ABSTRACT
Cervical cancer is one of the major medical problems mainly because of insidious development of non-specifi c signs and symptoms. The main etiological factor in the de-
velopment of cervical cancer is human papillomavirus (HPV). For this reason, great importance is attached to prevent the infection by vaccination against the virus. Despite 
the fact that researchers have proven the effi cacy of the two vaccines available in Poland, HPV vaccines arouse controversy. It results mainly from the evaluation of vacci-
ne effi cacy which is measured only by the prevention of virologic infection or related clinical events. The maximum benefi ts after the immunization are expected in popula-
tion of women who has not yet begun sexual activity. The studies did not confi rm any major or long-term side effects resulting from the use of the vaccines. Many experts 
believe that the benefi ts of the vaccination against human papillomavirus outweighs the potential risk posed by the immunization. 

Keywords: cervical cancer, HPV, human papillomavirus, vaccines, prevention.

Wstęp
Rak szyjki macicy jest najczęściej występującym nowotwo-
rem złośliwym w grupie nowotworów ginekologicznych. 
Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) uważany jest za naj-
ważniejszy czynnik etiologiczny rozwoju raka szyjki maci-
cy [4, 5]. Na świecie wykryto ponad pół miliona nowych 
przypadków zachorowania na nowotwór do roku 2008, 
natomiast 275 tysięcy pacjentek zmarło [1]. Z danych opu-
blikowanych w Polsce wynika, że raka szyjki macicy do 
roku 2009 odnotowano u ponad 3 tysięcy kobiet, nato-
miast 1,8 tysiąca zmarło z powodu nowotworu. Spośród 
krajów Europy wskaźnik umieralności w Polsce należy do 
jednego z najwyższych [2, 3].

Rak szyjki macicy stanowi poważny problem medycz-
ny, głównie z powodu utajonego rozwoju z nieobecnością 
charakterystycznych objawów w początkowej fazie cho-
roby. Przy jednoczesnym braku regularnych badań profi -

laktycznych nowotwór może przejść w postać zaawanso-
waną o znacznie gorszym rokowaniu. Z tego powodu duże 
znaczenie przypisuje się zapobieganie rozwojowi choroby 
poprzez stosowanie szczepionek przeciwko wirusowi HPV, 
które trafi ły na rynek w 2006 i 2009 roku [6, 8, 9]. Jednak-
że wokół tematyki profi laktycznych szczepień przeciwko 
wirusowi brodawczaka ludzkiego powstało wiele kontro-
wersji.

Szczepionki dostępne na polskim rynku
W Polsce zarejestrowane zostały dwie szczepionki chronią-
ce przed infekcją HPV – Gardasil chroniący przed infekcją 
typami 6, 11, 16 i 18 wirusa oraz Cervarix przeciwko typowi 
16 i 18. Genotypy 16 i 18 związane są z większością raków 
szyjki macicy występujących na całym świecie, natomiast 
podtypy 6 i 11 wykrywa się w przypadku brodawek wene-
rycznych (kłykcin kończystych) [16, 17].
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Skuteczność
W badaniach udowodniono skuteczność Gardasilu prze-
ciw rozwojowi śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy 
(CIN) stopnia 2 i 3, gruczolakoraka in situ oraz raka szyjki 
macicy związanych z infekcją HPV 16 i HPV 18 pośród ko-
biet HPV-naiwnych [11, 14, 15].

Cervarix wykazał skuteczność przeciw rozwojowi CIN 
stopnia 2 i 3, raka in situ oraz raka szyjki macicy pośród 
HPV-naiwnych kobiet [12, 13].

Nie istnieją dowody na to, że którakolwiek ze szcze-
pionek przeciwko infekcji HPV zmienia przebieg zakażenia 
obecnego przed immunizacją. Dane te wzmacniają prze-
konanie o stosowaniu szczepionki przeciwko wirusowi 
brodawczaka ludzkiego w celu zapobiegania infekcji, a nie 
w leczeniu wcześniej istniejącego zakażenia HPV i chorób 
z nim związanych [10]. Maksymalne korzyści po poddaniu 
się immunizacji oczekiwane są zatem u osób, które nie roz-
poczęły jeszcze seksualnej aktywności lub przy stosowa-
niu szczepionek w możliwie najkrótszym czasie po inicjacji 
seksualnej [18].

Kontrowersje
Kontrowersje związane z poddaniem się immunizacji wy-
nikają głównie z przyjętego systemu oceny skuteczności 
stosowania szczepionek w zapobieganiu infekcji HPV. 
Skuteczność Gardasilu i Cervarixu mierzona jest wyłącznie 
przez zapobieganie infekcji wirusowej lub powiązanych 
z nią zdarzeń klinicznych [18].

Skuteczność szczepionki określona została na pod-
stawie zdarzeń, które służyły jako markery zastępcze 
świadczące o rozwoju raka szyjki macicy. Należą do nich: 
zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego, przetrwa-
łe zakażenie specyfi cznym typem HPV powyżej 6 lub 12 
miesięcy, nieprawidłowy wynik badania cytologicznego, 
nieprawidłowe zmiany histologiczne.

Immunogenność szczepionek przeciwko HPV nie jest 
równoważna ze skutecznością konkretnej szczepionki 
głównie dlatego, że nie ma ustalonej korelacji między po-
ziomem miana a ochroną przeciwko zakażeniu HPV lub 
rozwojem śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy (CIN), 
lub raka [18].

Skuteczności szczepionek nie należy mylić z ich efek-
tywnością i korzyściami dla sektora ochrony zdrowia. Sku-
teczność objawia się w zmniejszeniu punktów końcowych 
w badanej populacji. Najprostszym miernikiem korzyści 
dla systemu opieki zdrowotnej jest zaś oczekiwana liczba 
zdarzeń przypadających na kobietę w całej populacji ko-
biet. Oba mierniki wpływu szczepionek są często wyko-
rzystywane zamiennie, lecz niepoprawnie.

Przeciwnicy szczepień zwracają uwagę na fakt, że 
przypadkowe infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego 
niosą ze sobą niewielkie ryzyko rozwoju w pełnoobjawo-
wą chorobę w każdym wieku [35]. Nieznany jest również 
okres czasu, w czasie którego immunizacja chroni przed 
zakażeniem. Badanie kliniczne pokazują, że szczepionki 
zapewniają ochronę na co najmniej 8 lat [20].

Zagrożenia
Obecnie w badaniach nie potwierdzono żadnych więk-
szych działań niepożądanych ani długoterminowych efek-
tów ubocznych, wynikających ze stosowania szczepionek 
przeciwko HPV. Wielu ekspertów jest zdania, że korzyści 
przeważają nad ewentualnym ryzykiem, które niesie ze 
sobą immunizacja [21]. Szczepienia mogą powodować je-
dynie niewielkie efekty uboczne, tj. lekkie zaczerwienienie, 
obrzęk lub tkliwość w miejscu iniekcji bądź omdlenie [20, 
23–25].

Immunizacja Gardasilem lub Cervarixem nie zabezpie-
cza w pełni przed zakażeniem HPV, co oznacza że kobieta 
zaszczepiona może rozwinąć infekcję wirusem brodaw-
czaka ludzkiego prowadzącą teoretycznie do rozwoju raka 
szyjki macicy [20]. Co ważne, szczepionka nie chroni przed 
innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową, do któ-
rych należy zakażenie wirusem HIV, wirusami z rodziny 
Herpes, Chlamydią czy rzeżączką.

Podsumowanie
Ograniczenie występowania raka szyjki macicy jest wiel-
kim wyzwaniem, które stoi przed systemami opieki zdro-
wotnej w Polsce i na świecie. Pomimo szerokiej dostępno-
ści badań profi laktycznych, nowoczesnych metod leczenia 
oraz szczepień zapobiegających rozwojowi choroby, wy-
datki przeznaczone na walkę z najczęściej występującym 
nowotworem ginekologicznym nadal są bardzo wysokie, 
a rokowanie zaawansowanych postaci klinicznych cho-
roby złe [7, 22]. Z tego powodu ważne jest przekonanie 
opinii publicznej do korzyści wynikających ze stosowania 
profi laktyki przeciwko infekcji wirusem HPV, prowadzenie 
dalszych badań potwierdzających zasadność immunizacji 
w populacji ludzkiej oraz rozwój kolejnych, bardziej sku-
tecznych generacji szczepionek.
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STRESZCZENIE
Najczęściej występującym nowotworem w Polsce jest rak płuca. Rocznie rozpoznawanych jest około 16 000 przypadków wśród mężczyzn i około 6000 wśród kobiet. Rak 
płuc jest nowotworem złośliwym, który jest przyczyną największej liczby zgonów wśród całej populacji świata. Rak płuc w pierwszym okresie choroby rozwija się bezob-
jawowo, co związane jest z wolnym rozwojem samego nowotworu. Poszczególne objawy pojawiają się stopniowo i nierównomiernie. Stanowi to główny problem zwią-
zany z jego wczesnym wykryciem i diagnostyką.  W ciągu ostatnich lat nakłady fi nansowe poniesione na leczenie pacjentów z rozpoznanym rakiem płuca zwiększają się 
dramatycznie. Wzrost kosztów ponoszonych na diagnostykę i leczenie tego nowotworu wynika z wzrastającej liczby chorych oraz wprowadzania nowoczesnych standar-
dów leczenia. Jednakże brak rutynowych badań i niewielka efektywność akcji profi laktycznych mają znaczny wpływ na stale  rosnący problem. Większa ilości chorych na 
raka płuca generuje wysokie nakłady fi nansowe społeczeństwa.

Słowa kluczowe: rak płuca, koszty medyczne, farmakoekonomika.

ABSTRACT
The most common cancer in Poland is lung cancer. Annually diagnosed about 16 000 cases among men and about 6,000 among women. Lung cancer is a malignant tu-
mor. It is the cause of many deaths among the entire population of the world. Lung cancer in the fi rst period develops without symptoms of the disease, which is associa-
ted with slow development of cancer itself. Individual symptoms appear gradually and unevenly. This is a major problem associated with early detection and diagnosis. In 
recent years, fi nancial expenditure incurred for the treatment of patients diagnosed with lung cancer increases dramatically. The increase in costs for diagnosis and treat-
ment of this cancer due to the increasing number of patients and the introduction of modern treatment standards. However, lack of routine and low effi ciency of preven-
tive actions have a signifi cant infl uence on the ever growing problem. Increased amounts of lung cancer generates high fi nancial outlay society. 

Keywords: lung cancer, medical cost, pharmacoeconomics.

Epidemiologia
Najczęściej występującym nowotworem w Polsce jest rak 
płuca. Diagnozowany jest częściej u płci męskiej niż żeń-
skiej [4, 5]. Na przełomie ostatnich lat rocznie rozpozna-
wanych jest około 16 000 przypadków wśród mężczyzn 
i około 6000 wśród kobiet. Rak płuc jest złośliwym nowo-
tworem, który jest przyczyną największej liczby zgonów 
wśród całej populacji. Jak wynika z danych literaturowych, 
w 2010 roku odnotowano 22 512 zgonów, z czego 16 716 
dotyczyło mężczyzn, natomiast  6177 kobiet. Różnica po-
między ilością zgonów a zachorowalnością wynika z nie-
pełnej rejestracji zdiagnozowanych pacjentów [1, 2]. Na-
tomiast w skali globalnej rak płuc jest przyczyną śmierci 
prawie 1,6 miliona osób. Nowotwór ten jest jednym z naj-
gorzej rokujących, odsetek 5-letnich przeżyć zwykle wy-
nosi poniżej 15% [3]. 

Etiologia
Najczęstszą przyczyną raka płuc jest działanie rakotwór-
cze składników dymu tytoniowego. Niebezpieczne jest 

zarówno palenie czynne, jak i bierne. Z danych literaturo-
wych wynika, że aż 80–95% zdiagnozowanych chorych to 
palacze. Należy nadmienić, że ryzyko zachorowania, choć 
w mniejszym stopniu, wzrasta podczas długotrwałego 
kontaktu z fi zycznymi lub chemicznymi czynnikami środo-
wiskowymi. Należą do nich między innymi metale radioak-
tywne i gazowe produkty ich rozkładu, oraz metale – nikiel, 
chrom, arsen, a także azbest czy związki węglowodorowe. 
Nie bez znaczenia jest również aspekt polimorfi zmu gene-
tycznego, dotyczący przede wszystkim genów biorących 
udział w metabolizmie czynników rakotwórczych i genów 
odpowiedzialnych za naprawę uszkodzeń DNA [1, 3, 5, 6].

Charakterystyka choroby
Rak płuca jest nowotworem pierwotnym, który wywodzi 
się z komórek nabłonkowych. Zmiany nowotworowe wy-
stępują częściej w dużych oskrzelach. Postać obwodowa 
występuje rzadziej i zwykle dotyczy raka gruczołowego 
[5]. Szacuje się, że około 95% wszystkich raków płuca 
stanowią 4 typy histologiczne: rak płaskonabłonkowy, rak 
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drobnokomórkowy, rak wielkokomórkowy i rak gruczoło-
wy. W tabeli 1. przedstawiono klasyfi kację histologiczną 
raka płuca według Światowej Organizacji Zdrowia [7].

Rak płuc tak jak większość nowotworów w pierwszym 
okresie choroby rozwija się bezobjawowo. Związane jest 
to ze stosunkowo wolnym rozwojem samego nowotworu. 
Poszczególne objawy pojawiają się stopniowo i nierówno-
miernie. Stanowi to główny problem związany z jego wcze-
snym wykryciem i diagnostyką.  Pierwsze objawy i sympto-
my raka płuc związane są ze wzrostem w organizmie guza 
pierwotnego, który nacieka tkanki zewnątrzpłucne lub 
rozrasta się wewnątrz oskrzeli. Do najczęstszych objawów 
zaliczany jest długotrwały kaszel lub zmiana charakteru 
obecnego kaszlu. Często występuje też uczucie duszności 
i pojawienie się świszczącego oddechu. Wraz z rozwojem 
stopnia zaawansowania nowotworu pojawia się chrypka 
i krwioplucie. Wymienionym objawom często towarzyszy 
znużenie i szybkie męczenie się, narastająca stopniowo 
utrata wagi i energii oraz utrata apetytu [9, 10].

Diagnostyka
Postępowanie diagnostyczne ma na celu ustalenie rozpo-
znania oraz określenie stopnia zaawansowania raka płuca. 
Do podstawowych badań w tym zakresie należy badanie 
podmiotowe i przedmiotowe. Ważnym elementem w pra-
widłowym rozpoznaniu, a także mającym istotny wpływ 
na rokowanie pacjenta jest ocena stanu sprawności fi zycz-
nej. Powinna ona być określona za pomocą skali Zubroda-
WHO lub Karnofsky’ego. Kolejnym krokiem w ustaleniu 
rozpoznania jest badanie rentgenografi czne (RTG) klatki 
piersiowej. W wielu przypadkach prowadzone są również 
inne badania oparte na diagnostyce obrazowej, zalecane 
jest między innymi badanie przy pomocy tomografi i kom-
puterowej (TK), rezonansu magnetycznego (MR) czy po-
zytonowej emisyjnej tomografi i (PET) oraz ich połączeń [1, 
8]. W ramach wstępnej diagnostyki konieczne jest również 
wykonanie pełnej morfologii krwi wraz z licznymi badania-

mi biochemicznymi oraz badanie moczu. Do określenia ro-
dzaju nowotworów stosuje się ocenę histologiczna wycin-
ka pobranego w czasie fi beroskopii lub cytologiczną ocenę 
wymazu albo popłuczyn z oskrzeli. W odniesieniu do zmian 
o obwodowej lokalizacji wynik ustala się na podstawie oce-
ny histologicznej lub cytologicznej materiału pochodzące-
go z biopsji ściany klatki piersiowej lub oskrzela [1, 8].

Badania te są niezbędne do określenia stopnia za-
awansowania guza. Ustalenie stopnia zaawansowania 
raka płuca odbywa się według klasyfi kacji TNM. Pozwala 
ona na określenie rokowania i wybór odpowiedniego le-
czenia. Klasyfi kacja TNM jako system oceny zaawanso-
wania choroby uwzględnia wielkość guza i jego stosunek 
do otaczających struktur (cecha T), obecność przerzutów 
w regionalnych wezłach chłonnych klatki piersiowej (ce-
cha N) oraz przerzutów w odległych narządach (cecha 
M) [8, 9, 12]. Na podstawie tej klasyfi kacji wyróżnia sie 6 
stopnii zaawansowania raka płuca: Rak utajony, Stopień 
0, Stopień IA i IB, Stopień IIA i IIB, Stopień IIIA i IIIB i Sto-
pień IV. Umożliwia to dobranie odpowiedniego schematu 
leczenia [1].

Leczenie
Jedną z głównych zasad leczenia chorych na raka płuca 
powinno być dobranie odpowiedniego schematu leczenia. 
Powinien on być zaplanowany przez wielospecjalistyczny 
zespół, w którego składzie powinni znaleźć się specjaliści 
tacy jak: toratochirurg, radioterapeuta, onkolog klinicz-
ny, pneumolog, radiodiagnosta i patomorfolog. Ośrodki, 
w których dochodzi do leczenia pacjenta muszą charakte-
ryzować się dostępnością współczesnych metod diagno-
styki, leczenia chirurgicznego oraz radio- i chemioterapii. 
Ośrodki te powinny dysponować doświadczoną kadrą 
i stosować skojarzone schematy leczenia, a także dyspo-
nować odpowiednim zapleczem niezbędnym w przypad-
ku nieuniknionych powikłań związanych z rakiem płuca 
[5, 8]. 

Tabela 1. Klasyfi kacja histologiczna raka płuca według Światowej Organizacji Zdrowia

Typ raka płuca

Rak płaskonabłonkowy
Rak drobnokomórkowy
Rak gruczołowy
Rak wielkokomórkowy
Rak gruczołowo-płaskonabłonkowy
Raki pleomorfi czne z różnicowaniem rzekomomięsakowym, elementami 
mięsaka wrzecionowatokomórkowego lub olbrzymiokomórkowego
Rakowiaki
Raki z gruczołów typu śliniankowego
Raki niesklasyfi kowane
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Koszty
Z danych opublikowanych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia dotyczących lat 2002–2010 wynika, że liczba 
pacjentów z rozpoznanym rakiem płuca stopniowo ro-
śnie. W 2010 roku osiągnęła ona wartość 41 247 pacjen-
tów z potwierdzonym rozpoznaniem nowotworu płuca. 
Stopniowy wzrost liczby pacjentów generował wysokie 
nakłady fi nansowe ponoszone przez państwo, a pośred-
nio przez płatnika, na leczenie osób chorych. Ryciny 1. 
i 2. przedstawiają dane dotyczące ilości wykrytych przy-
padków raka płuca oraz poniesione przez państwo koszty 
w poszczególnych latach. W okresie od 2002 do 2010 roku 
łączne wydatki na świadczenie usług medycznych związa-
nych z leczeniem raka płuca wyniosły 2,5 mld zł [2].

Jak wynika z przedstawionych danych, wartość po-
niesionych kosztów stopniowo rośnie. Opierając się na 
założeniu, iż różnica pomiędzy ilością zgonów a zacho-
rowalnością wynika z niepełnej rejestracji zdiagnozowa-
nych pacjentów, zakładamy, iż poziom wydatków mógł 
przekroczyć 400 mln zł. Jak wynika z danych Narodowe-
go Funduszu Zdrowia za okres 2002–2010, od 2005 roku 
obserwuje się dynamiczny wzrost średniorocznego kosztu 
terapii pacjenta. Przepuszcza się, że może to mieć związek 
ze wzrostem wprowadzania i wykorzystania nowocze-
snych technik leczenia. W tabeli 3. przedstawiono suma-
ryczne koszty leczenia pacjentów z rozpoznanym rakiem 
płuc [2]. 

Rycina 1. Liczba pacjentów z rozpoznanym rakiem płuc w poszczególnych latach (opracowanie własne na 
podstawie raportu NFZ [2]). Dane za 10 miesięcy

Rycina 2. Koszt leczenia pacjentów z rozpoznanym rakiem płuc w poszczególnych latach (opracowanie wła-
sne na podstawie raportu NFZ [2]). Dane za 10 miesięcy
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Jak wynika z tabeli 2. największe nakłady pieniężne 
zostały poniesione na świadczenia chirurgiczne i chemio-
terapię. Spośród zastosowanych leków podczas trwania 
chemioterapii, największe nakłady fi nansowe poniesiono 
przy stosowaniu Vinorelbinum i Gemcitabinum [2]. 

Podsumowanie
W ciągu ostatnich lat nakłady fi nansowe poniesione na le-
czenie pacjentów z rozpoznanym rakiem płuca zwiększają 
się dramatycznie. Wzrost kosztów ponoszonych na diagno-
stykę i leczenie tej jednostki chorobowej wynika z wzrasta-
jącej liczby chorych oraz wprowadzania nowoczesnych 
standardów leczenia, obejmujących zarówno nowsze leki, 
jak i technologie medyczne. Należy tu zaznaczyć, że brak 
rutynowych badań i niewielka efektywność akcji profi lak-
tycznych mają znaczny wpływ na brak uczulenia ludzi na 
rosnący problem coraz większej ilości chorych na raka płu-
ca, a przez to również na generowanie wysokich nakładów 
fi nansowych na leczenie tej jednostki chorobowej.
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Tabela 2. Sumaryczne koszty leczenia chorych ze zdiagnozowanym 
rakiem płuca w latach 2002–2010 (opracowanie własne na podsta-
wie raportu NFZ [2])

Rodzaj świadczenia Poniesiony koszt (w PLN)
Chirurgia 642 424 300
Chemioterapia 587 292 676
Hospitalizacje 416 987 250 
Hospicja 298 634 705
Diagnostyka 275 095 993
Radioterapia 208 801 057
Porady specjalistyczne 47 821 807
Środki pomocnicze 6 774 411
Rehabilitacja 4 398 015
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STRESZCZENIE
Najczęstszą grupą nowotworów występujacych u kobiet są nowotwory kobiecych narządów płciowych. Rak szyjki macicy stanowi najczęściej występujący nowotwór 
spośród wszystkich nowotworów ginekologicznych. Choroba ta wpływa negatywnie na wszystkie aspekty życia kobiety oraz całego jej otoczenia. W związku z tym sta-
nowi on problem zarówno ekonomiczny, społeczny jak i psychologiczny. Od 2007 roku w Polsce realizowany jest Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki 
Macicy, którego budżet w 2009 roku wyniósł 9 357 011 PLN. Natomiast całkowity koszt terapii rozpoznanego raka szyjki macicy wyniósł 42 482 537 PLN. Koszt ten w od-
niesieniu do dużej śmiertelności pacjentek z późno wykrytym zaawansowanym nowotworem jest dużym obciażeniem fi nansowym budżetu państwa. Analiza ta podkre-
śla istotność prowadzenia intensywnej profi lkatyki wczesnego rozpoznania raka szyjki macicy w stadium przedinwazyjnym. Do kosztów leczenia bezpośrednio odnoszą-
cych sie do tej jednostki chorobowej należy również doliczyć dodatkowe koszty medyczne dotyczące współistniejących schorzeń oraz związane z terapią koszty pośred-
nie ponieione przez społeczeństwo.

Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, koszty medyczne, farmakoekonomika, Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.

ABSTRACT
The most common group of cancers that occur in women are cancers of female genital mutilation. Cervical cancer is the most common cancer among all gynecological can-
cers. The disease has a negative impact on all aspects of women’s life and habitants. Therefore, there are economic, social and psychological problems. Since 2007 in Poland 
it implemented the Population-Based Cervical Cancer Screening, which has a budget in 2009 amounted to 9 357 011 PLN. In contrast, the total cost of treatment of cervical 
cancer diagnosed was 42 482 537 PLN. The cost of this in regard to the high mortality of patients with late detected advanced disease are a major fi nancial burden on the 
state budget. This analysis highlights the importance of conducting intensive prevention of early diagnosis of cervical cancer in pre-invasive stage. The direct costs of treat-
ment of this disease should be added additional medical costs. They are associated with the presence of comorbidities and treatment. Indirect costs are paid by society.. 

Keywords: cervical cancer, medical cost, pharmacoeconomics, Population-Based Cervical Cancer Screening.

Wstęp
Najczęstszą grupą nowotworów występujących u kobiet 
są nowotwory kobiecych narządów płciowych. Stanowią 
one blisko połowę wszystkich nowotworów złośliwych 
występujących u płci żeńskiej. Nowotwory narządu rod-
nego mogą występować w jajnikach, jajowodach, w trzo-
nie i szyjce macicy, w pochwie oraz w sromie [1]. Znaczny 
odsetek nowotworów kobiecych narządów płciowych 
stanowią nowotwory złośliwe, w których rokowanie i wy-
niki leczenia zależą przede wszystkim od stopnia zaawan-
sowania raka i wczesnego rozpoznania.

Epidemiologia 
Rak szyjki macicy jest to pierwotny nowotwór złośliwy, 
który stanowi najczęściej występujący nowotwór spośród 
wszystkich nowotworów ginekologicznych. Choroba ta 
wpływa negatywnie na wszystkie aspekty życia kobiety 

oraz całego jej otoczenia. W związku z tym stanowi on 
problem zarówno ekonomiczny, społeczny jak i psycholo-
giczny. 

Dostępne źródła literaturowe donoszą, że na świe-
cie w 2008 roku odnotowano około 530 000 nowych 
zachorowań na ten typ nowotworu, natomiast 275 000 
pacjentek zmarło [2]. W Polsce natomiast zachorowalność 
na raka szyjki macicy kształtuje się na średnim poziomie 
w porównaniu do innych państw na świecie [3, 4]. Według 
danych opublikowanych przez Krajowy Rejestr Nowo-
tworów w 2009 roku w Polsce raka szyjki macicy wykry-
to u 3200 kobiet, natomiast 1800 zmarło. Z danych tych 
jednoznacznie wynika, że na kontynencie europejskim to 
Polska ma jeden z najwyższych wskaźników umieralności. 
Podobnie kształtuje się odsetek kobiet z 5-letnim przeży-
ciem [4, 5]. 
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Etiologia
Jako najważniejszy czynniki etiologiczny w raku szyjki maci-
cy uważa się przewlekłe zakażenie wirusem brodawczaka 
ludzkiego (HPV, Human Papilloma Virus). Dodatkowo do 
grupy udowodnionego wysokiego ryzyka należy: wczesne 
rozpoczęcie współżycia płciowego, duża liczba partne-
rów seksualnych, a także liczne ciąże i porody (zwłaszcza 
w młodym wieku) oraz czynniki socjo-ekonomiczne [6–11]. 
Na rycinie 1. przedstawiono podział na główne i prawdo-
podobne czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na 
raka szyjki macicy.

Charakterystyka choroby
Rak szyjki macicy jest niebezpieczny głównie dlatego, że 
stan przedrakowy nie daje żadnych niepokojących ob-
jawów. Często ewentualne objawy występujące w fazie 
przedrakowej związane są z zapaleniem szyjki macicy i są 
dość niespecyfi czne. Do pierwszych objawów charaktery-
stycznych dla raka szyjki macicy należy krwawienie z po-
chwy, które występuje po stosunku lub między menstru-
acjami. Krwawienie to może również wystąpić po przejściu 
menopauzy. Nowotwór ten może objawiać się różowym 
zabarwieniem lub nieprzyjemnym zapachem wydzieliny 
z pochwy. Zdarza się również, że chore cierpią na niedroż-
ność jelit wywołującą bóle podbrzusza i krzyża, a także 
niewydolność nerek, która związana jest z zablokowa-
niem odpływu moczu. Może to powodować bolesność 

przy oddawaniu moczu, a także prowadzić do objawów 
nadciśnienia i wywoływać bóle i obrzęki nóg [12, 13]. Brak 
charakterystycznych i znaczących objawów raka szyjki 
macicy we wczesnych stadiach choroby, przy jednocze-
snym braku regularnych badań profi laktycznych prowadzi 
często do cichego i bezobjawowego rozwoju nowotworu 
do postaci zaawansowanej, co skutkuje znacznie gorszym 
rokowaniem oraz wzrostem nakładów fi nansowych pono-
szonych na diagnostykę i leczenie.

Diagnostyka
Wstępna diagnostyka raka szyjki macicy polega na prze-
prowadzeniu pełnego badania lekarskiego podmiotowego 
i przedmiotowego, jak również szczegółowego badania 
ginekologicznego per vaginum oraz per rectum. W przy-
padku niepokojących objawów, jak również w celach 
profi laktycznych przeprowadza się badanie cytologiczne. 
Kolejnym krokiem w diagnostyce raka szyjki macicy jest 
badanie kolposkopowe i pobranie wycinka z okolicy po-
dejrzanej części pochwy. Należy pamiętać, że ostateczne 
rozpoznanie nowotworu można stwierdzić jedynie na 
podstawie badania histopatologicznego.

Wśród licznej gamy typów histopatologicznych raka 
szyjki macicy, najczęściej występuje rak płaskonabłon-
kowy, natomiast rzadko rak gruczołowy. Bardzo rzadko 
występuje rak drobnokomórkowy, pierwotny chłoniak czy 
mięsak szyjki macicy [13, 14]. 

Rycina 1. Czynniki zwiększonego ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy
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Określenie stopnia zaawansowania choroby wymaga, 
poza pełnym badaniem lekarskim i ginekologicznym, rów-
nież RTG klatki piersiowej oraz podstawowych badań krwi 
i moczu. Do badań uzupełniających należy USG przezpo-
chwowe, USG jamy brzusznej, cystoskopia, proktoskopia 
lub rektosigmoidoskopia oraz RTG kości i badanie mikro-
skopowe materiału z podejrzanych zmian w pęcherzu 
moczowym i odbytnicy. Badania te umożliwiają określenie 
klinicznego stopnia zaawansowania nowotworu. Stopnie 
te zostały określone w 1994 roku przez Międzynarodową 
Federację Położników i Ginekologów (FIGO) i przedsta-
wione w tabeli 1. [14–17]. 

Leczenie choroby
W leczeniu raka szyjki macicy stosowane jest leczenie chi-
rurgiczne, radioterapia i chemioterapia. Dobór i sekwencja 
metod uzależnione są od zaawansowania procesu nowo-
tworowego. Na rycinie 2. przedstawiono metody leczenia 
w ramach leczenia skojarzonego.

Leczenie nawrotów zależy przede wszystkim od ro-
dzaju leczenia pierwotnego i lokalizacji nawrotu. W lecze-
niu systemowym najskuteczniejszym lekiem w leczeniu 
raka szyjki macicy jest cisplatyna. Jednakże wykazano, że 
diterapia, polegająca na stosowaniu cisplatyny z paklitak-
selem, topotekanem, winorelbiną czy gemcytybiną jest 

Tabela 1. Klasyfi kacja stopnia zaawansowania według FIGO

Stopień Charakterystyka
Stopień 0 Rak przedinwazyjny
Stopień I Rak ściśle ograniczony do szyjki macicy

Stopień II Rak przechodzi poza szyjkę macicy, lecz nie dochodzi do ścian miednicy, nacieka pochwę, 
ale tylko górne 2/3 jej długości

Stopień III

Rak dochodzi do ścian miednicy (w badaniu przez odbytnicę nie stwierdza się wolnej przestrzeni między naciekiem 
a kością miednicy), naciek pochwy obejmuje jej dolną 1/3 długości, wszystkie przypadki wodonercza lub nieczynnej 
nerki – bez względu na rozległość procesu nowotworowego, stwierdzonego badaniem zestawionym, zalicza się 
również do stopnia III zaawansowania raka

Stopień IV Przejście raka poza teren miednicy mniejszej lub zajęcie śluzówki pęcherza moczowego lub odbytnicy

Stosowane 
metody 
leczenia w 
ramach 
leczenia 
skojarzonego

operacja oszczędzająca (konizacja, amputacja szyjki macicy),

proste wycięcie macicy z lub bez przydatków,

zabieg radykalny z selektywnym usunięciem węzłów chłonnych +/– leczenie 
uzupełniające,

rozszerzone wycięcie macicy z przydatkami i obustronnym usunięciem węzłów 
chłonnych miednicy mniejszej (w Polsce okreÊlane jako operacja Meigsa –
Wertheima),

brachyterapia dopochwowa i domaciczna,

radioterapia (teleterapia w skojarzeniu z brachyterapià),

pierwotne radykalne leczenie chirurgiczne z następową radiochemioterapià,

radioterapia skojarzona z chemioterapią.

Rycina 2. Stosowane metody leczenia raka szyjki macicy
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stosunkowo skuteczniejsza niż stosowana monoterapia. 
Należy zaznaczyć, że możliwości leczenia systemowego 
mają liczne ograniczenia w raku szyjki macicy. Należy do 
nich między innymi mniejsza penetracja leków cytotok-
sycznych, a także zaburzenia w odpływie moczu. Kon-
sekwencją tych dysfunkcji jest upośledzenie pracy nerek, 
a także zmniejszenie rezerw szpikowych, które mogą 
ostatecznie doprowadzić do uniemożliwienia stosowania 
leków cytotoksycznych [14, 18–20].

Społeczne i ekonomiczne następstwa raka 
szyjki macicy
Rak szyjki macicy stanowi poważny problem zarówno 
zdrowotny, jak i socjoekonomiczny. Ten typ nowotworu 
jest bardzo niebezpieczny, gdyż jego rozwój jest utajo-
ny. Nie daje charakterystycznych objawów, zatem często 
pacjentki bagatelizują problem. Wskutek tego dochodzi 
do opóźnionego wykrycia i w konsekwencji gorszego ro-
kowania. Niesie to ze sobą wiele konsekwencji zarówno 
ekonomicznych jak i społecznych. 

Z punktu widzenia ekonomiki zdrowia leczenie raka 
szyjki macicy jest dość drogim zabiegiem. W związku z tym 
w 2007 roku w Polsce został wdrożony Populacyjny Pro-
gram Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Jak wy-
nika z udostępnionych danych w 2007 roku, Ministerstwo 
Zdrowia przeznaczyło na prowadzenie programu profi lak-
tycznego 7 181 708,90 zł, natomiast w 2009 roku budżet 
ten został powiększony do 9 357 011,00 zł. Jak wynika z ra-
portu, oszacowano koszty wykrycia stanu przedrakowego 
na około 600 zł, natomiast diagnoza raka szyjki macicy 
wyniosła 15 043 zł. W badaniu oszacowano również koszty 
leczenia raka szyjki macicy. W poddawanych analizie proce-
durach wyodrębniono: leczenie operacyjne, brachyterapię, 

teleterapię oraz chemioterapię. Na rycinie 3. przedstawio-
no całkowity średni koszt wykonanych procedur w 2009 
roku. Całkowity koszt jaki poniosło państwo, a przez 
to również podatnicy oszacowano na 42 482 537,00 zł. 
Koszty te w odniesieniu do dużej śmiertelności pacjentek 
z późno wykrytym zaawansowanym nowotworem są du-
żym obciążeniem fi nansowym budżetu państwa. Analiza 
ta podkreśla istotność prowadzenia intensywnej profi lak-
tyki wczesnego rozpoznania raka szyjki macicy w stadium 
przedinwazyjnym (przedrakowym) [21]. 

Do kosztów leczenia bezpośrednio odnoszących się do 
tej jednostki chorobowej należy również doliczyć dodatko-
we koszty medyczne. Możemy do nich zaliczyć dodatko-
wą opiekę specjalistyczną nad pacjentką ze stronny innych 
lekarzy. Bardzo często pacjentki te z powodu przewlekłego 
stanu chorobowego doznają różnego rodzaju powikłań, 
między innymi wymioty przy podawaniu chemioterapii czy 
oparzenia występujące przy radioterapii [22, 23]. 

Kolejny aspekt stanowi zdrowie psychiczne pacjentek, 
które może kolidować z prowadzonym leczeniem. Zmiany 
nastroju, podwyższony poziom stresu czy zmiany apetytu 
i snu oraz zmęczenie psychiczne mogą powodować sze-
reg reakcji emocjonalnych, które znajdują odzwierciedlenie 
w funkcjonowaniu społecznym oraz znacząco wpływają 
na koszty pośrednie związane z występowaniem choroby. 
Konsekwencją tych zmian ze strony medycznej i dla podat-
nika ekonomicznej może być rozwój stanów depresyjnych, 
które generują dodatkowe koszty związane z leczeniem, 
ale również, co należy podkreślić, zmniejszają efektyw-
ność już zastosowanego schematu leczenia. Osoba prze-
wlekle chora, u której zastosowane leczenie nie przynosi 
oczekiwanych efektów przez długi okres czasu jest nie-
zdolna do pracy i staje się „obciążeniem fi nansowym” 

Rycina 3. Koszt podstawowych procedur leczniczych w 2009 roku
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dla społeczeństwa. Wiążą się z tym również dodatkowe 
obciążenia fi nansowe ponoszone przez płatnika, między 
innymi renty chorobowe, dodatkowa opieka nad chorym 
itp. Dodatkowo choroba nowotworowa, oddziaływując 
w sposób bezpośredni na członków rodziny, często powo-
duje pogorszenie ich kondycji psychicznej, a tym samym 
zmniejsza produktywność członków rodziny. Generuje to 
wysoki rozwój kosztów pośrednich [22, 23]. 

W związku z tym, szczególną uwagę należy zwrócić 
na rozwój oraz efektywność programów profi laktycznych 
i udoskonalanie bądź stosowanie nowych schematów te-
rapeutycznych podnoszących efektywność leczenia i po-
wrót chorego do zdrowia.

Podsumowanie
Rak szyjki macicy stanowi problem medyczny i społecz-
ny: medyczny, gdyż pomimo zmian w metodach leczenia 
i coraz szerszej dostępności badań profi laktycznych nadal 
liczba przypadków zaawansowanych jest bardzo wysoka, 
społeczny, bo najczęściej choroba dotyczy kobiet między 
35–55. rokiem życia – kobiet młodych i w średnim wie-
ku, aktywnych zawodowo, pełniących rolę żon i matek. 
W związku z tym istotne jest, aby kłaść szczególny nacisk 
na profi laktykę i efektywne leczenie rak szyjki macicy.
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STRESZCZENIE
Według szacunków WHO, na depresję cierpi już 350 mln ludzi na całym świecie. W Polsce, najwięcej środków fi nansowych NFZ przeznacza na leczenie stacjonarne, obej-
mujące opiekę psychiatryczną i terapię uzależnień. W 2013 na świadczenia w tej grupie wydano łącznie 114 824 490 zł. W 2014 r. wydatki związane z niezdolnością do pra-
cy spowodowaną epizodem depresyjnym wyniosły 320 177,7 tys. zł, natomiast całkowity koszt niezdolności do pracy z tytułu nawracających zaburzeń depresyjnych wy-
nosił 441 798,3 tys. zł. Aby ograniczyć koszty leczenia depresji niezbędne jest wprowadzenie zmian w schemacie leczenia tej choroby. Korzystnym z punktu widzenia far-
makoekonomiki wydaje się wdrożenie farmakoterapii monitorowanej stężeniem leku, analiz kosztów–efektywności, badania polimorfi zmów genetycznych, czy też ak-
tywnego monitoringu.

Słowa kluczowe: depresja, farmakoekonomika, efektywność leczenia.

ABSTRACT
According to estimates by WHO, 350 million people suffer from depression. The biggest funds were received to inpatient care (meaning psychiatric treatment and ad-
diction treatment), resulted in expenditure of PLN 114 824 490 in 2013. The cost of inability to work due to depressive episode was estimated at PLN 320 177.7 thousand, 
whereas the expenses caused by recurrent depressive disorder was accounted for PLN 441 798 thousand. To reduce the cost burden, the amendments in depression ma-
nagment are needed. From economic point of view, therapeutic drug monitoring, cost-effectiveness analyses, evaluation of gene polymorphism or active monitoring are 
also benefi cial. 

Keywords: depression, pharmacoeconomics, the effectiveness of treatment.

Racjonalna farmakoterapia dzieci i młodzieży
Depresja to szczególny rodzaj zaburzeń nastroju, który 
uznaje się za zjawisko chorobowe wymagające pomocy 
lekarskiej [1]. Według szacunków WHO, na depresję cierpi 
już 350 mln ludzi na całym świecie [2]. Niestety, z roku na 
rok odsetek osób zmagających się z tą chorobą wzrasta. 
W 2004 r. w Europie bezpośrednie koszty leczenia depresji 
wyniosły 42 mld € (w tym opieka ambulatoryjna: 22 mld 
€, leki: 9 mld €, hospitalizacja: 10 mld €), a koszt pośredni 
został oszacowany na 76 mld € [3]. Ilość środków prze-
znaczonych na leczenie różni się jednak w zależności od 
kondycji fi nansowej państwa. Dla porównania w 2004 r. 
w Niemczech całkowity koszt terapii w przeliczeniu na jed-
nego pacjenta wynosił 7102 €, we Francji 4702 €, w Wiel-
kiej Brytanii 5088 €, a w Hiszpanii 1335 € [4, 5, 6].

Do bezpośrednich kosztów depresji zaliczamy środki 
przeznaczone na: wizyty i konsultacje lekarskie, koszty 
hospitalizacji, badania diagnostyczne oraz leki [7]. W Pol-
sce świadczenia dla osób cierpiących na depresję realizo-
wane są w ramach leczenia ambulatoryjnego, dziennego 
lub stacjonarnego. Koszty opieki ambulatoryjnej w 2013 r. 
wyniosły 732 586 zł, z czego ponad połowa (58 %) zo-

stała przeznaczona na leczenie osób poniżej 65 roku ży-
cia. Świadczenia udzielone w ramach leczenia szpitalnego 
wyniosły 108 674, 63 zł, z czego 82% tej kwoty zostało 
przeznaczone dla pacjentów poniżej 65 roku życia. Jednak 
największym obciążeniem dla NFZ okazało się leczenie 
stacjonarne obejmujące opiekę psychiatryczną i terapię 
uzależnień. W 2013 na świadczenia w tej grupie wydano 
114 824 490 zł, a 84% tej kwoty przypadło w udziale oso-
bom poniżej 65 roku życia [7]. Mniejsza liczba chorych po 
65 roku życia nie świadczy jednak o tym, że problem de-
presji praktycznie nie dotyczy tej grupy wiekowej. Osoby 
starsze (szczególnie na obszarach wiejskich) mają utrud-
niony dostęp do lekarza specjalisty, wstydzą się swojego 
problemu, a także nie chcą o nim rozmawiać z obcymi 
[8–10]. Badania wskazują, że w najbliższych latach depre-
sja ludzi starszych będzie pochłaniać coraz więcej środków 
fi nansowych [11, 12]. 

Niestety, stale rosnąca liczba pacjentów walczących 
z chorobą powoduje wydłużenie czasu oczekiwania na 
świadczenie psychiatryczne. Według danych z 2014 r., 
najwięcej, bo ponad rok na udzielenie pomocy czekali 
pacjenci w stanie stabilnym w Gdańsku, a najdłuższy czas 
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oczekiwania na świadczenia w trybie pilnym (47 dni) od-
notowano we Wrocławiu [7]. 

Leczenie farmakologiczne stanowi od 6% do 29% 
kosztów bezpośrednich [13]. Pomocne w ustaleniu naj-
skuteczniejszej i najbardziej korzystnej z ekonomicznego 
punktu widzenia farmakoterapii mogą być zestawienia 
koszt-efektywność terapii, które obejmują zarówno oce-
nę kosztów, jak i efektów leczenia. Niestety, w porówna-
niu z krajami Europy Zachodniej, w Polsce tego rodzaju 
analizy nie są chętnie wykonywane. Ostatnie badania 
przeprowadzone w Belgii wykazały, że spośród antyde-
presantów stosowanych jako leki pierwszego rzutu, esci-
talopram charakteryzował się największą skutecznością, 
znacząco poprawiał jakość życia, a po oszacowaniu kosz-
tów–efektywności okazał się najbardziej trafną opcją 
farmakologiczną w początkowym okresie terapii. Wyniki 
opracowanych analiz mogą posłużyć później w ustalaniu 
standardów leczenia [14].

Depresja jest poważnym obciążeniem nie tylko dla 
Narodowego Funduszu Zdrowia, ale i dla Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych. Ponoszone przez polskie społeczeń-
stwo pośrednie koszty tej choroby, wahają się od 1 do 2,6 
mln zł rocznie. Mówiąc o zaburzeniach depresyjnych, jako 
głównej przyczynie niezdolności do pracy brane są pod 
uwagę głównie dwie jednostki chorobowe, mianowicie: 
depresja epizodyczna (F32) i zaburzenia depresyjne na-
wracające (F33) (wg klasyfi kacji ICD-10) [15]. W 2013 r. 
z tytułu epizodu depresyjnego wystawiono zaświadczenia 
lekarskie dla 62 400 chorych, suma dni absencji w roku 
przypadająca na jedną osobę (absencja skumulowana) 
w tej grupie wyniosła 60,26 dni. Natomiast zaburzenia 
depresyjne nawracające były podstawą do wystawienia 
zaświadczeń dla 31 500 osób, a absencja skumulowana 
w tym przypadku wyniosła 51,71 dni. Niestety często zda-
rza się, że po wyczerpaniu zasiłku, pacjent nie jest jeszcze 
zdolny wrócić do pracy. W takim przypadku chory może 
się ubiegać o zasiłek rehabilitacyjny na okres nie dłuższy 
niż 12 miesięcy. Podstawą do jego przyznania jest potwier-
dzenie przez lekarza orzecznika, iż dalsze leczenie będzie 
skutkowało odzyskaniem zdolności do pacy. W 2013 r. taki 
zasiłek otrzymało 85 073 ubezpieczonych [7]. Niezwykle 
ważnym elementem podczas rehabilitacji są konsultacje 
psychiatryczne. Według statystyk z 2006 r. wielu chorych 
pozostających na zasiłku nie było pod kontrolą lekarza 
specjalisty, co poddawało pod wątpliwość zastosowane 
leczenie [16]. W 2013 r. z powodu niezdolności do pracy 
wydano 916 pierwszorazowych orzeczeń (w tym F32: 399, 
a F33: 517), które były podstawą do przyznania rent. Po 
ustalonym przez lekarza czasie, w celu określenia zdolno-
ści do pracy, chorzy poddawani są powtórnym badaniom 

psychiatrycznym. Na ich podstawie w 2013 r. wydano 7574 
orzeczeń powtórnych (w tym 947 w przypadku F32:, a 627 
dla F33). Przekładając to na realny koszt, wydatki zwią-
zane z niezdolnością do pracy spowodowaną epizodem 
depresyjnym wyniosły ZUS 320 177,7 tys. zł (w tym renty 
z tytułu niezdolności do pracy: 37 464,5 tys. zł, renty so-
cjalne 1278,5 tys. zł, świadczenia rehabilitacyjne 24 934,2 
tys. zł, absencja chorobowa 254 752,9 tys. zł, rehabilitacja 
lecznicza 1747,6 tys. zł). Natomiast całkowity koszt nie-
zdolności do pracy z tytułu zaburzeń depresyjnych nawra-
cających wynosił 441 798 tys. zł (renty z tytułu niezdolno-
ści do pracy: 322 495,4 tys. zł, renty socjalne: 4197,8 tys. 
zł, świadczenia rehabilitacyjne: 15 342,3 tys. zł, absencja 
chorobowa: 98 170 tys. zł, rehabilitacja lecznicza: 1591,5 
tys. zł) [7]. 

Koszty jakie generuje walka z depresją są ogromne – 
aby doprowadzić do ich ograniczenia niezbędne jest wdro-
żenie zmian w systemie ochrony zdrowia. Mogą to być 
rozwiązania, które znalazły zastosowanie w krajach Euro-
py Zachodniej. Warto wspomnieć choćby o funkcjonują-
cym w ramach podstawowej opieki zdrowotnej aktywnym 
monitoringu, polegającym na regularnych konsultacjach 
z lekarzem rodzinnym, bez wprowadzania leczenia farma-
kologicznego. Objęci tym programem mogą zostać jedynie 
tylko ci pacjenci, u których choroba występuje w słabym 
lub średnim nasileniu [17]. Podjęte w ten sposób działania 
mają prowadzić do zmniejszenia wydatków związanych 
z leczeniem depresji o słabym lub średnim nasileniu oraz 
ograniczyć częstość występowania objawów niepożąda-
nych związanych z nadmiernym przyjmowaniem antyde-
presantów [18]. 

Korzystne wydaje się być również badanie polimorfi -
zmu genów, które kodują enzymy biorące udział w me-
tabolizmie przyjmowanych przez pacjenta leków. Przy-
kładem jest tu CYP2D6, izoenzym cytochromu CYP450, 
uczestniczący w metabolizmie często stosowanych, szcze-
gólnie u ludzi starszych: nortryptyliny i wenlafaksyny [19]. 
Badanie genotypu pozwala stwierdzić czy pacjent, który 
przyjmuje daną substancję będzie ją metabolizował wol-
no czy szybko. Pomoże to lekarzowi w szybszym ustaleniu 
prawidłowej dawki leku oraz pozwoli zapobiegać w dużym 
stopniu wystąpieniu działań niepożądanych wynikających 
z nieprawidłowego dawkowania [20].

Zasadnym wydaje się również prowadzenie farmako-
terapii monitorowanej stężeniem leku (TDM), polegającej 
na dokładnym pomiarze stężenia leku w płynach biolo-
gicznych – wynik badania bezpośrednio przekłada się na 
sposób dawkowania. Celem terapii monitorowanej jest 
indywidualizacja i optymalizacja farmakoterapii w odnie-
sieniu do konkretnego pacjenta. Wiele oznaczeń prze-
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prowadza się za pomocą nowoczesnych technik, takich 
jak LC-MS/MS. Przykładem jest tu określenie w próbce 
krwi stężenia trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych, 
charakteryzujących się niskim indeksem terapeutycznym 
i zmiennością osobniczą [21]. Stosując się do założeń TDM 
wykazano, że utrzymywanie stężenie citalopramu we krwi 
powyżej wartości 50 ng/mL prowadzi do skrócenia czasu, 
a w rezultacie zmniejszenia kosztów hospitalizacji chorego 
[22, 23].

Bardzo istotnym elementem racjonalnej farmakoterapii 
depresji jest również uwzględnianie chorób współistnie-
jących. Depresja bardzo często rozwija się u terminalnie 
i przewlekle chorych pacjentów, a obniżając jakość ich życia 
prowadzi do zwiększenia kosztów leczenia choroby podsta-
wowej [24]. Dlatego ważne jest wprowadzanie do leczenia 
elementów mających na celu poprawę nastroju. Badania 
prowadzone na grupie pacjentek ze stwardnieniem roz-
sianym dowiodły, że zastosowanie technik rozluźniających 
mięśnie doprowadziło do znacznego złagodzenie objawów 
depresji oraz poprawiło funkcje kognitywne. [25].

Podsumowując, depresja jest poważnym obciążeniem 
dla budżetu państwa, powoduje utratę produktywności 
i może kosztować polskie społeczeństwo nawet 2,6 mln 
zł rocznie. Aby ograniczyć koszty leczenia niezbędne jest 
wdrożenie zmian w sposobie prowadzenia terapii, wzorem 
państw Europy Zachodniej. Korzystnym z punktu widzenia 
farmakoekonomiki wydaje się prowadzenie terapii moni-
torowanej, analiz kosztów–efektywności, badanie poli-
morfi zmu genów czy wdrożenie w ramach podstawowej 
opieki zdrowotnej aktywnego monitoringu.
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