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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

 

Motto 

 

„Quisite et invenietis“ 

- 

„Hledejte a naleznete“ 

 

Úvodní citát jsem zvolila záměrně, myslím, že velice dobře vystihuje 

záměr tohoto výzkumu. Hledat otázky, které nám mohou pomoci nalézt 

odpovědi. V tomto případě odpovědi a názory pacientů. Ve své diplomové 

práci jsem se zaměřila na problematiku, která se v dnešní době, ne zřídka 

stává tématem vášnivých debat nejen lékařů a lékárníků, ale i politiků a 

běžných občanů. Rok od roku náklady na léčiva neustále narůstají, proto je 

důležité, nebát se zavádět různá opatření, která by mohla tento trend snížit. 

Jedním z těchto opatření je generická substituce (GS), která vstoupila 

v platnost 1. 1. 2008. V teoretické části této práci je proto nastíněno 

legislativní zakotvení GS. Dále jsou popsány názory a postoje ke GS 

odborné veřejnosti, pacientů v zahraničí a České republice, které byli 

získány na základě rešerše. 

Cílem této práce bylo provést rešerši literatury, pomocí dotazníkového 

šetření získat a následně analyzovat znalosti, postoje a názory kohorty 

pacientů na generickou substituci. Při analýze byly zejména testovány 

závislosti proměnných se základními parametry charakterizujícími kohortu 

respondentů (demografické údaje - věk, pohlaví, dosažené vzdělání, 

velikost místa bydliště, ekonomická aktivita, resp. počet užívaných léčiv). 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Generická substituce (GS) 

V této části bude nastíněna legislativa týkající se generické 

substituce. 

2.1.1 Úvod  

Generická substituce je systém, který je běžně využíván v mnoha 

zemích ke snížení nákladů na farmakoterapii. Lékárníci tak mohou svými 

znalostmi přispět nejen ke společnému ekonomickému prospěchu, ale i 

prospěchu jednotlivého pacienta. Jedním z další pozitiv GS je pro lékárníka 

možnost poskytování větší nabídky léčiv. Z čehož vyplývá pro pacienta 

právo svobodné volby. S tím bezpochyby souvisí vzrůstající prestiž 

lékárníka. V neposlední řadě se pomocí tohoto systému zvýší používání 

generických přípravků. 

Na první pohled se zdá být nejasné, proč farmaceutická firma vyvíjí 

léčivý přípravek se stejným či podobným složením jako u přípravku, který je 

již v současné době na trhu.(1) Farmaceutický průmysl spojený 

s výzkumem  nových molekul významně souvisí s patentovou ochranou, 

bez níž by nemohl pokračovat ve vývoji nových léků. Cesta uvedení nového 

originálního léčivého přípravku na trh je velmi dlouhá a nákladná. (2) Tento 

výzkum a vývoj stojí několik stovek milionů amerických dolarů. Přípravek je 

tak po určitou dobu patentově chráněn a tato firma může mít celosvětový 

monopol na výrobu a prodej tohoto nového přípravku. (1) 

Patenty zaručují dočasná výsadní práva na výrobu, využití a prodej 

nového vynálezu výměnou za zveřejnění informací o jeho principu. Chrání 

investory tím, že zaručují právo podržet si výsadní vlastnictví jejich vynálezu 

po určitou omezenou dobu, obvykle 20 let od registrace patentu. Po uplynutí 

této lhůty mohou ostatní firmy začít vyrábět levnější ekvivalenty- generika. 
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2.1.2 Pojmy týkající se generické substituce 

Pro správnou srozumitelnost celého textu bude následovat vymezení 

několika pojmů. 

� Originální lé čivý p řípravek  

Originální léčivý přípravek je lék, jehož léčivá látka, popřípadě i 

další know-how, jsou chráněny lhůtami duševního vlastnictví majitele (tzv. 

patentově chráněný). Jedná se většinou o první  zaregistrovaný léčivý 

přípravek (originál) s konkrétní léčivou látkou.(1) 

� Generikum 

Generikum lze ve stručnosti definovat jako léčivý přípravek, který má 

shodné kvalitativní a kvantitativní složení, pokud jde o léčivé látky  

a shodnou lékovou formu s referenčním léčivým přípravkem a u kterého 

byla prokázána bioekvivalence s referenčním léčivým přípravkem 

příslušnými studiemi biologické dostupnosti. (4) 

Registrace originálního lé čivého p řípravku 

Léčivé přípravky musí před uvedením na trh projít schvalovacím 

řízením, které nazýváme registrace léčivého přípravku (udělení povolení k 

uvedení na trh). Hlavním důvodem pro tento postup je minimalizace 

předvídatelných rizik spojených s uvedením léčivého přípravku na trh. Státní 

ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v ČR a Evropská léková agentura (EMA) 

pro EU v tomto procesu hodnotí doložení účinnosti, jakosti a bezpečnosti 

léčivého přípravku. Výstupem je hodnotící zpráva včetně textů 

doprovázejících léčivý přípravek (SPC, text na obalu) a příslušné regulační/ 

správní rozhodnutí (Rozhodnutí o registraci). Registrační postupy v ČR 

probíhají v souladu s legislativou v EU. Registrační postupy se liší hlavně 

podle toho, zda se jedná o registraci přípravku „originálního - referenčního" 

nebo „generika". V rámci registračního řízení SÚKL rovněž posuzuje způsob 

výdeje léčivého přípravku. Kritéria braná v úvahu při posuzování způsobu 

výdeje vycházejí ze zákona o léčivech. Po ukončení registračního procesu 

je pro daný léčivý přípravek vydáno rozhodnutí o registraci. Pokud má 
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držitel rozhodnutí o registraci (většinou výrobce) zájem, aby byl lék 

pojišťovnami hrazen, může požádat o přidělení maximální ceny 

a o stanovení výše a podmínek úhrady z veřejného zdravotního pojištění. 

Poté může distribuční firma začít lék distribuovat na území ČR. 

V rámci poregistračních aktivit SÚKL schvaluje změny v registraci 

(např. upřesnění způsobu uchovávání, doplnění indikace, změnu držitele 

rozhodnutí, změnu výrobce, změnu vnějšího obalu apod.), prodloužení 

registrace, převody registrací, ukončení registrace, roční přehodnocování, 

arbitráže. Registrační a poregistrační procesy se neustále vyvíjejí 

a zdokonalují, musí reagovat na vědecko-technický pokrok a zajistit, aby 

léčiva legálně dostupná v ČR měla odpovídající úroveň jakosti, účinnosti 

a bezpečnosti.(5) 

Jakmile skončí původnímu výrobci patentovaného léčiva exkluzivní 

právo užívání na trhu v období stanovené zákonem, mohou jiné společnosti 

vyrábět a prodávat generika. Tyto společnosti se nepodílejí na nákladech 

výzkumu a vývoje vynakládaných originálním výrobcem. Náklady na vývoj  

a výzkum nového léku musí být tedy pokryty během doby tržní exkluzivity 

pro dané účinné látky prostřednictvím vyšší než průměrné marže  

a kapitálové návratnosti. Vstup generického léčiva na trh znamená obvykle 

výrazné snížení cen příslušného léčiva. Ceny generických léčiv musí pokrýt 

náklady na výrobu a distribuci, ale neobsahují náklady na výzkum a vývoj 

nové účinné látky. Obsahují však náklady spojené s vývojem generického 

léčivého přípravku s procesem jeho registrace. Je zřejmé, že tyto náklady 

jsou však nesrovnatelně nižší než náklady spojené s výzkumem a vývojem 

nové účinné látky.(2)  

Registrace generik 

Registrační proces, který posuzuje bezpečnost, účinnost a kvalitu 

generik, provádí Státní ústav pro kontrolu léčiv. Narozdíl od originálního 

přípravku nemusí generické ekvivalenty vykazovat znovu provedené 

preklinické a klinické zkoušky. Lze se odkázat na klinická data originálního 

přípravku. Proto je jejich vývoj značně levnější. Pro uvedení generika na trh 

je zapotřebí provést bioekvivalenční studii. (1)(5) Dva přípravky jsou 

bioekvivalentní, jestliže jsou farmaceuticky ekvivalentní nebo farmaceuticky 
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alternativní a jestliže jejich biologická dostupnost je po podání stejné dávky 

natolik podobná, že lze předpokládat stejnou účinnost i bezpečnost 

přípravku. Jde tedy o to, aby si množství a rychlost, kterou se účinná látka 

dostává do místa působení, byly navzájem podobné. Přípravky musí mít 

kvantitativně i kvalitativně stejný obsah aktivní látky se stejnou koncentraci  

a jejich léková forma má být shodná nebo podobná. (6) 

� Další pojmy týkající se GS 

Takzvané mee-too léčiva spadají do skupiny látek, které mají 

obměněnou molekulu originálního léčiva. Jejich mechanizmus účinku je již 

známý a shoduje se s účinkem originálního léčiva. Mohou mít řadu 

předností, jako je rychlejší nástup účinku, větší biologickou dostupnost atd. 

Mnohdy představují tato léčiva značný pokrok a v terapii i na trhu někdy 

mohou vytlačit originální přípravek. (6) 

Generické léky lze dále rozdělit: 

• Tzv. značková generika, jejichž název je vytvořen uměle a jedná se o 

chráněnou ochrannou známku, nebo o 

• Tzv. INN generika, jejichž název vychází z názvu účinné látky a je 

obvykle doplněn názvem nebo zkráceným názvem výrobce. (7) 

INN generika (International Nonproprietary Name) jsou též 

označována jako generické názvy. Je to skutečný název léčivé látky. 

Světová zdravotnická organizace (WHO) vytváří INN systém, který je 

používán na celém světě. INN preskripce může ochránit lékaře před tlakem 

farmaceutických lobbistů. (7) 

2.1.3 Generická substituce (GS) a legislativa 

Podstatou generické substituce je záměna předepsaného léčivého 

přípravku (originálu) za jiný generický léčivý přípravek, který splňuje 

bioekvivalenci. Dle české legislativy by bylo správnější užívat pouze pojem 

„substituce“, protože naše předpisy nerozlišují, zda je zaměňován originál 

za generikum či generikum za jiné generikum nebo za originál.(9) 

S ohledem na důležitost přesného znění zákonné úpravy generické 

substituce bude citováno celé znění § 83 odst. 2 zákona 378/2007Sb. 
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 o léčivech: „Vyznačí-li předepisující lékař na lékařském předpisu, že trvá na 

vydání předepsaného léčivého přípravku, může provozovatel oprávněný 

vydávat léčivé přípravky podle § 82 odst. 2 vydat pouze předepsaný léčivý 

přípravek. V ostatních případech informuje pacienta o možných 

alternativách k vydanému léčivému přípravku a s jeho souhlasem je 

oprávněn zaměnit předepsaný léčivý přípravek za jiný léčivý přípravek, který 

je shodný z hlediska jeho účinnosti a bezpečnosti, obsahuje stejnou léčivou 

látku se stejnou cestou podání a stejnou lékovou formou. Záměnu léčivého 

přípravku pro účely jeho úhrady může stanovit zákon upravující veřejné 

zdravotní pojištění. Prováděcí právní předpis stanoví způsob výdeje  

a vyznačení možnosti záměny léčivého přípravku na lékařském 

předpisu.“10) Z tohoto textu pak vyplývají následující pravidla generické 

substituce, která zde jsou v několika bodech podrobněji rozebrána  

a vysvětlena.  

� Správné postupy p ři provád ěné GS dle legislativy 

Pokud nastane situace, kdy není předepsaný léčivý přípravek (LP) 

v lékárně k dispozici a není nezbytné jeho okamžité vydání, nebo pokud je 

k dispozici a je požadován LP s nižší cenou, jedná se o generickou 

substituci. Protože v situaci, kdy lékárna nemá předepsaný LP k dispozici  

a současně je nezbytné okamžité vydání LP, nejde o GS, ale o náhradu LP. 

V tomto případě pak při výdeji náhradního LP nepostupuje farmaceut dle 

pravidel GS, ale podle pravidel pro náhradu. Náhrady LP podléhají 

odlišnými pravidlům než GS. Ty budou rozebrány dále. (9)(10)  

Nutnost ozna čení na receptu 

Při výdeji LP sledujeme nejen všechny náležitosti, které má recept 

obsahovat, ale také zda na něm není lékařem vyznačeno  

„NEZAMĚŇOVAT“. V případě, že je na receptu „ nezaměňovat“, nelze nikdy 

provést GS, lze provést jedině náhradu LP nebo záměnu LP. Není-li na 

receptu uvedeno „nezaměňovat“, farmaceut informuje pacienta o možných 

alternativách k předepsanému LP. Farmaceut může poskytnout informace 

ústně, tak i písemně. O splnění informační povinnosti se neprovádí žádný 

záznam. Pokud farmaceut provede GS, je nutné pacienta informovat o tom, 
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jaký předepsaný LP je substituován vydaným LP a zajistit, že pacient této 

informací porozumí. Rozsah informační povinnosti není zákonem stanoven. 

Farmaceut nemá povinnost o provedené GS informovat lékaře.(9) 

Souhlas pacienta 

K tomu, abychom mohli GS správně provést je zapotřebí pacienta 

s touto záměnou seznámit. Bez jeho souhlasu nelze GS provést. Není 

stanovena forma projevení souhlasu, nikde se opět nezaznamenává. 

(9)(10) 

Stejná ú činnost LP 

Další legislativní podmínkou pro GS, která musí být při výdeji 

splněna, je stejná účinnost. U substituovaného LP se předpokládá 

bioekvivalence. Při rozhodování o správnosti svého jednání farmaceut 

vychází ze svých odborných znalostí, zkušeností a SPC. Je třeba zohlednit 

zejména tato kriteria: léčivou látku, lékovou formu, sílu v jednotce LP, délku 

účinku podané dávky. Dále LP musí být i shodně bezpečný v porovnání 

s předepsaným LP. Za bezpečnost LP ručí výrobce, který dokládá příslušné 

lékové registrační autoritě podklady o bezpečnosti LP. V rámci GS lze 

zaměnit pouze LP se stejnou léčivou látkou. Za stejnou léčivou látku jsou 

považovány i soli, izomery, estery, ethery, směsi izomerů, komplexy nebo 

deriváty původní léčivé látky, za předpokladu, že se významně neodlišují 

v bezpečnosti nebo účinnosti.(9)(10)  

Stejná léková forma 

Další náležitost, která musí být při GS dodržena, je stejná léková 

forma. V rámci GS lze zaměnit pouze léčivý přípravek za LP se stejnou 

lékovou formou. Stejnou lékovou formou je nutno rozumět lékovou formu 

uvedenou lékařem na receptu u předepsaného léčivého přípravku. Zákon 

hovoří o povinnosti zachovat při GS stejnou lékovou formu a nedává 

zmocnění, aby prováděcí předpis blíže vymezil, co se rozumí lékovou 

formou. (9) 

Stejná cesta podání a síla LP 

Způsob aplikace a síla LP jsou další z podmínek, které musíme 

zohlednit při GS. Je možné nahradit předepsaný LP takovým, který má 

odlišnou sílu, nesmí být opomenuto upravit dávkování a zaznamenat nové 
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údaje na recept. Je ale nutné zvážit, zda užít GS i tehdy, má-li docházet 

např. k půlení tablety, protože v tomto případě ke GS může dojít, pokud 

tablety lze půlit. V potaz je možné brát i velikost balení. Stejná velikost 

balení není podmínkou GS, přesto nelze velikost balení pominout a je nutné 

respektovat preskripci lékaře co do doby užívání LP, zvláště když jeden LP 

může mít v závislosti na indikaci několik dávkovacích schémat a doba 

podávání LP se tak může diametrálně lišit v závislosti na diagnóze pacienta. 

(9)(10) 

Počet balení 

Při GS je také možnost vydat odlišný počet balení, než je uvedeno na 

receptu. I v tomto případě je lékárník povinen vyznačit na recept 

provedenou generickou substituci, případnou změnu v úhradě LP a také 

případnou změnu v dávkování LP. (10) 

Úhrada p ři GS 

Cena je jedním z klíčových bodů generické substituce. U LP plně 

hrazených pacientem není stanovena žádná podmínka ve vztahu ceny 

předepsaného LP k ceně LP vydaného při GS. V tomto případě záleží 

pouze na pacientovi, zda této možnosti využije k získání LP s nižší cenou. 

Ale u LP hrazených z veřejných zdrojů zdravotnictví je to jiné. Požádá-li 

sám pacient o GS, platí podmínka vydání LP s nižším doplatkem než má LP 

předepsaný. Má- li lékárna uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou a 

ve smlouvě je zakotvena povinnost dodržovat při GS pravidlo 

hospodárnosti, je třeba i toto respektovat a i tato skutečnost bude mít dopad 

při rozhodování GS resp. cenovém srovnání předepsaného LP  

a substituenta. Z uvedeného vyplývá, že není stanovena povinnost vydat při 

realizaci GS takový LP, který má nižší event. stejnou cenu jako  LP 

předepsaný.(9) 

� Náhrada lé čivého p řípravku - srovnání s GS 

V lékárně může nastat situace, kdy nebude daný LP k dispozici  

a přitom bude nezbytně nutné okamžitě LP vydat. V tomto případě již nejde 

o generickou substituci, ale o náhradu léčivého přípravku, jejíž legislativní 

podmínky pro uskutečnění jsou mírnější než u GS. Nahrazený LP musí ze 
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zákona splňovat odpovídající léčebné vlastnosti.(10) Naléhavost 

okamžitého vydání LP se posuzuje s ohledem na zdravotní stav pacienta. 

Náhradu lze provádět u LP, který má stejnou léčivou látku, stejnou cestu 

podání, stejnou lékovou formu. Prvním případem, kde dochází k rozdílu 

mezi GS a náhradou LP je, pokud je na receptu uvedeno 

„NEZAMĚŇOVAT“. Lékárník může provést náhradu i v tomto případě, 

pokud je situace nutná. Dále je přípustné nahradit LP takovým, který má 

odlišnou sílu, je však nutné adekvátně upravit dávkování a tuto změnu 

poznačit na recept. (9)(10)  

� Náhrada lé čivého p řípravku - srovnání s GS 

V lékárně může nastat situace, kdy nebude daný LP k dispozici  

a přitom bude nezbytně nutné okamžitě LP vydat. V tomto případě již nejde 

o generickou substituci, ale o náhradu léčivého přípravku, jejíž legislativní 

podmínky pro uskutečnění jsou mírnější než u GS. Nahrazený LP musí ze 

zákona splňovat odpovídající léčebné vlastnosti.(10) Aby byl správně 

pochopen rozdíl mezi generickou substitucí a náhradou LP, bude zde 

uvedeno ve stručnosti několik bodů, které danou problematiku blíže osvětlí. 

Naléhavost okamžitého vydání LP se posuzuje s ohledem na zdravotní stav 

pacienta. Substituci lze provádět u LP, který má stejnou léčivou látku, 

stejnou cestu podání, stejnou lékovou formu. První případem, kde dochází 

k rozdílu mezi GS a záměnou LP je, pokud je na receptu uvedeno„ 

NEZAMĚŇOVAT“. Lékárník může provést náhradu i v tomto případě, pokud 

je situace nutná. Dále je přípustné nahradit LP takovým, který má odlišnou 

sílu, je však nutné adekvátně upravit dávkování a poznačit jej na 

recept.(9)(10) 

�  Záměna léčivého p řípravku- srovnání s GS 

K záměně léčivého přípravku dochází tehdy, kdy lékárna nemá léčivý 

přípravek k dispozici a přitom je nezbytné jeho okamžité vydání. Tak jako  

u GS je potřeba pacientova souhlasu k provedení záměny. Rozdíl je v léčivé 

látce. V rámci záměny lze předepsaný LP zaměnit za LP s jinou léčivou 

látkou. Je však stanovena podmínka, že LL vydaného LP musí mít obdobné 
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účinky jako LL předepsaného léčivého přípravku. U záměny je dále možné 

předepsaný LP zaměnit za LP v jiné lékové formě. Pokud lékař vyznačí na 

recept „ NEZAMĚŇOVAT“, lékárník může záměnu provést. Záměnu lze 

uskutečnit pouze se souhlasem předepisujícího lékaře. Veškeré provedené 

změny lékárník vyznačí na recept, včetně dávkování. (9)(10) 

2.2 Názory odborné ve řejnosti na GS v zahrani čí  

� Metodika 

Při vypracování této části byla provedena rešerše v bibliografické 

databázi PubMed (www.pubmed.com).  Jako klíčové slovo byl zvolen termín 

 „generic substitution“. 28. 3. 2010 databáze vygenerovala 510 článků.  

Do přehledu názorů odborné veřejnosti a pacientů na generická léčiva  

a generickou substituci byly zahrnuty práce dostupné v celotextové podobě 

a publikované v anglickém jazyce. 

2.2.1 Názory odborné ve řejnosti na GS v jednotlivých 

zemích 

Vyspělé země se snaží snížit náklady na léčivé přípravky pomocí 

užívání levných generických přípravků. 

Existují tři různé způsoby, jakými lze generické léky užívat. 

• Generická preskripce 

• Generická substituce 

• Preskripce generických přípravků 

Většinou tyto země chtějí podporovat užívání generik, proto musí být 

definována pravidla, kterými se bude preskripce a výdej léčivých přípravků 

řídit, a lékaři a lékárníci musí být motivováni k dodržování těchto pravidel. 

(2) 

Státy, kde je rozvinutý generický trh, zpravidla užívají systém 

referenčních úhrad (léky jsou rozděleny do skupin podle obsahu účinné 

látky). Úhrada je odvozena buď od ceny nejlevnějšího léku, nebo od 

průměrné ceny léků dané skupiny nebo podobným způsobem. Rozdíl mezi 

cenou a úhradou hradí pacient.(11) Mezi takové státy patří např. Německo, 
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Dánsko, Holandsko, Itálie a Španělsko včetně České republiky. Velmi 

rozdílně se generická substituce projevuje v preskripci daných zemí. Silné 

postavení má ve státech s obecně vyššími cenami léčiv, které neuplatňují 

mechanismus maximálních cen: USA, Velká Británie, Německo, Dánsko 

Holandsko, Kanada, Polsko. Nízký podíl generik je sledován v zemích, kde 

je tomu naopak: Rakousko, Francie, Itálie, Španělsko, Belgie, Portugalsko. 

Podíl generik na celkové spotřebě léčiv v dané zemi v zásadě nesouvisí 

s tím, zda je substituce možná nebo nikoliv. Generická substituce se sama 

o sobě považuje za hodnotově neutrální – není dobrá ani špatná, nýbrž jde 

o prostředek, který má sloužit ku prospěchu pacientů. (11) 

� Francie 

Důvod, proč náklady na zdravotnictví ve Francii přesáhly 20 %, byl, 

že lékaři nebyli zvyklí předepisovat svým pacientům generické léky. Proto 

jsou lékaři od 90. let vedeni k častějšímu využívání generik. To je zajištěno 

smlouvami se zdravotními pojišťovnami. Pojišťovny vydaly publikace 

s návodem, jak postupovat při generické substituci. GS byla povolena 

v červnu 1999. Bylo možné substituovat jen léky, které jsou postupně 

doplňovány na speciální seznam. Na tomto seznamu jsou léky tříděny podle 

obsahu léčivé látky a lékové formy. Lékař substituci může zakázat, ale 

pacient může tento zákaz ze své vůle odmítnout. Od ledna 2002 mohou 

lékaři používat generickou preskripci, za kterou jsou finančně 

odměňováni.(2) (12)  

Ve Francii byl proveden průzkum, který se týkal lékárníků a jejich 

názorů a chování ke GS. Byl prováděn Katedrou klinické farmacie na 

Univerzitě v Grenoblu. Průzkum byl proveden pomocí dotazníků, které se 

skládaly z uzavřených otázek. Byl sestaven na základě údajů získaných 

z předběžného šetření a byl po pilotní studii upraven. Byly sbírány údaje 

týkající se těchto 4 oblastí:  

1. profil respondenta 

2. názor na generickou substituci 

3. skutečné chování vůči GS 

4. potenciál pro rozvoj trhu. 
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Tento dotazník byl rozeslán v prosinci roku 2000 a byl vyplňován 

respondenty anonymně mimo lékárnu. K průzkumu bylo použito 1000 

dotazníků. Výsledky byly ve prospěch GS. 90 % lékárníků souhlasilo 

s prováděním GS. 68 % uvedlo, že uskutečňovat GS bylo náročné, naproti 

tomu 27 % tvrdilo, že se jim to zdálo jednoduché.   

42,5 % lékárníků odpovědělo, že GS provádí pravidelně a systematicky.  

54,6 % uskutečňuje GS selektivně, tzn. pouze u určitých pacientů, resp. 

léčiv. V době, kdy byl průzkum prováděn (v roce 2000) byla GS ve Francii 

novou metodou. Tato studie byla pokusem porozumět vývoji a prodeji 

generik ve Francii. Celkové názory byly pozitivní. Nechuť lékárníků ke GS 

byla spíš komerčního rázu. („Jak se zaplatí čas, který lékárník stráví při 

GS?“; Jak správně nabízet generikum, jakou strategii použít?“ apod.). (13) 

� Švédsko 

Ve Švédsku byla generická substituce zavedena v říjnu roku 2002. 

Od 1. dubna 2004 mohou lékaři předepisovat prostřednictvím INN, ale 

pouze se souhlasem pacienta a pouze v rámci určitých lékových skupin. 

Díky systému frančízy1 jsou pacienti na nižších platbách za léky 

zainteresování, proto zpravidla nemají negativní postoje vůči vydávání 

levnějších generik. V tomto systému pacienti zpočátku hradí celou cenu 

předepsaného léku, po překročení určité částky pak procentní část ceny 

léku, a to až do určité hranice, od které pak všechny náklady na léky pro 

určitého pacienta hradí plně stát.(2)(14) 

Ve Švédsku proběhl výzkum, ve kterém byly analyzovány názory 

lékařů na farmaceutickou reformu. Na této práci se podíleli pracovníci 

z Oddělení sociální farmacie na Univerzitě v Göteborgu. Tato studie byla 

provedena dotazováním lékařů pomocí formulářů, které zahrnovaly  

                                            

 
1 Spoluúčast v systému pojištění. Do určité výše ceny léků v kalendářním roce 

pacient hradí veškeré náklady sám, od určité částky stát připlácí určité procento, a od určité 

úrovně stát hradí veškeré náklady na léky sám, pacient platí jen nevelký poplatek za balení 

léku.  

Pace 2015[online].[cit.2010-05-17]<Dostupné z http://www.pace.cz/go/archiv_p0701_1> 
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5 oblastí, které se týkaly reformy. Byla provedena pilotní studie. Dotazník 

obdrželo 1 371 lékařů, návratnost přesáhla 65 %. Výsledky ukázaly, že 

většina lékařů je dostatečně informována o generické substituci, nejčastěji 

tyto informace získala od svých zaměstnavatelů nebo z lékárnické komory. 

Více jak polovina respondentů byla s GS spokojena. 70 % se domnívá, že 

GS by mohla zredukovat náklady na léky ve zdravotnickém systému. 

Praktičtí a privátní lékaři se shodli na tom, že pomocí GS se zvyšuje 

pravděpodobnost svobodnějšího předepisování léčivých přípravků. (15) 

� Itálie 

Pokud se stane, že není předepsaný lék na skladě nebo není možné 

jej v krátkém čase objednat, je povoleno provést generickou substituci. 

Původně bylo zamýšleno generickou substituci rozšířit, ale zavedení 

referenčního systému úhrad vedlo samotné lékaře ke zvýšení preskripce 

generik (22 % balení a 12 % v peněžních jednotkách). Zajímavé je, že 

platná legislativa ukládá výrobcům léků, aby na každém balení velkým 

písmem napsali, o jakou léčivou látku se jedná, teprve pod tím může být 

menším písmem napsán vlastní název léčivého přípravku. Na každém 

balení léku vždy musí být uveden i ATC kód léčivé látky.(2)(16) 

Ve zprávě ze 7. července 2006 říká Roberto Teruzzi, prezident 

Assogenerici, že potenciály pro úspory ve zdravotnictví nebyly dostatečně 

využity, měl tak na mysli studii profesora S. Simoense z Katolické univerzity 

v Lovani, který porovnával postavení generik v 11 evropských zemích. 

Ukázalo se, že zvýšeným užíváním generik by se snížili výdaje léčiv v Itálii o 

27-48 %. AIFA - italská léková agentura, připravovala veřejnou kampaň, 

která měla zvýšit povědomí o generikách. R. Teruzzi se domnívá, že je 

nezbytné, aby vláda udělala opatření, které podpoří trh s generiky v Itálii. 

(17) 

� Slovinsko 

Od roku 2003, kdy byly zavedeny referenční úhrady, lékárníci mohou 

provádět generickou substituci, pokud ji lékař či pacient v konkrétním 

případě nezakáže. Ministerstvo zdravotnictví podporuje předepisování 
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levných generik prostřednictvím kampaní zaměřených na zdravotnické 

profesionály i na pacienty. 

V roce 2002 byly zkoumány postoje slovinských praktických lékařů 

vůči předepisování generik v porovnání s mezinárodními studiemi. Tuto 

studii provedli J. Kersik a spol. z Lékařské fakulty Univerzity v Ljubljani. 

Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit postoje praktických lékařů ve Slovinsku 

k předepisování generik. K tomuto účelu byla použita průřezová 

dotazníková metoda. Dotazníky byly náhodně zaslány 200 praktickým 

lékařům ve Slovinsku. Sběr dat probíhal na jaře 2002. Formulář byl složen 

z 21 otázek, které byly zaměřeny na znalosti praktiků o GS, dále o cenách 

originálních léčivých přípravků a generik a dále byly zkoumány jejich postoje 

vůči GS. Bylo přijato 117 odpovědí, což odpovídalo 15 % slovinských 

praktických lékařů. Výsledky ukázaly, že téměř 66 % těchto lékařů vyjádřilo, 

že vzrůstající ceny léčiv jsou vážným problémem pro národní zdravotnický 

rozpočet. Skoro 89 % lékařů si myslí, že generika mají stejný efekt jako 

originální LP. Jedna čtvrtina z nich by předepisovala generika více, kdyby 

byly provedeny další klinické zkoušky. 15 % se domnívá, že farmaceutický 

průmysl má velký dopad na způsob jejich preskripce. Z toho vyplývá, že 

slovinští praktičtí lékaři si jsou vědomi ceny u předepisovaných léčiv. Jsou 

také ochotni používat generika pokud jsou podstatně levnější než originální 

léčivé přípravky. Autoři studie v jejím závěru konstatují, že v porovnání 

s dalšími zeměmi má Slovinsko ve vztahu ke GS stále co zlepšovat. (18) 

� Finsko 

Finové kladou velký důraz na bezpečnost svých pacientů, při generické 

substituci ponechávají jen velmi málo na náhodě, vše je dopracováno do 

detailů tak, aby jak lékař, tak i lékárník a pacient dopředu věděli, jak bude 

při substituci v konkrétních případech postupováno. Generická substituce 

prováděná ve Finsku může být vzorem pro ostatní země, které tímto 

způsobem hodlají šetřit peníze vynakládané na léky. Důležité je, že GS je 

ve Finsku povolena od roku 1993 a lékárník ji provádí vždy, pokud ji lékař 

nezakáže. Pacient samozřejmě může se substitucí nesouhlasit, pak ale za 

lék doplácí vyšší částku.(2)(19) 



                                                                                                                                                      

 

19 

Na Oddělení sociální farmacie, Univerzity Kuopio ve Finsku, pod 

vedením R. Heikkilä, proběhla studie, jejímž cílem bylo zjistit názory 

a zkušenosti lékařů a pacientů na generickou substituci. Dále měla zjistit, 

z jakých důvodů pacienti přijímají nebo odmítají GS. Tento výzkum byl 

jeden z největších a měl ukázat výhody a nevýhody GS ve Finsku. 

Byly použity tři rozdílné studie, pomocí nichž byly zjišťovány názory 

lékařů a pacientů. V této části bude zmíněna studie, týkající se lékařů  

a názory pacientů budou rozebrány v další části práce. Studie byla založena 

na řízeném rozhovoru. 50 % lékařů tvořili praktičtí lékaři, zbytek specialisté 

(psychiatři, geriatři, internisté) Tyto skupiny lékařů, byly vybrány záměrně, 

protože předepisují generika nejvíce. Interview s lékaři prováděl jeden 

tazatel. Rozhovor byl nahráván, trval přibližně 20 minut. Ke studii bylo 

vybráno 50 lékařů. Z výsledků vyplývá, že více jak 86 % se myslí, že GS je 

dobré reformní opatření. 12 % se domnívá, že GS je neúspěšné řešení. 

Lékaři jsou toho názoru, že pacienti by se měli svých lékařů více ptát na 

bezpečnost, efektivitu a vedlejší účinky generik. Více než polovina lékařů si 

myslela, že GS není u určitých skupin léčiv bezpečná.  

Z této části studie jasně vyplývá, že zdravotníci jsou spokojeni 

s generickou substitucí. (20) 

Dosud zde byly zmiňovány evropské země a jejich zkušenosti s GS. 

Při rešerši byla dostupnost plných znění studií velmi nízká, ale i přesto se 

podařilo získat pro srovnání i několik prací, které popisují zkušenosti 

odborné veřejnosti mimo Evropu.  

� Malajsie 

K dispozici byla pilotní studie, která hodnotila zkušenosti s GS 

v lékárnách v Penangu. Tato studie byla provedena Katedrou klinické 

farmacie na Univerzitě Sains Malaysia. Byla zaměřena na komunikaci mezi 

lékárníky a pacienty ve spojitosti s GS. Byla použita průřezová popisná 

studie, která využívala specifické dotazníky, které byly distribuovány ve 40 

lékárnách v Penangu. 10 lékáren bylo na venkově a zbytek v městských 

částech. Formulář byl každé lékárně osobně předán pověřenou osobou, 

která provedla detailní seznámení s dotazníkem. Každý subjekt dostal svůj 
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unikátní kód k identifikaci. Sběr dat byl prováděn od února do dubna 2005. 

Celkový počet dotázaných byl 156. Tato studie byla limitována malou 

testovací skupinou a krátkou dobou.  

Ze 40 oslovených lékáren se účastnilo jen 34. Výsledky ukázaly, že 

47 % lékárníků provádí konzultace a nabízí GS pacientům. Většina pacientů 

(88 %) GS přijala. Po přijetí GS se ukázalo, že celkové náklady pacienta na 

léky mohou být sníženy až o 61 %. Z výsledků je dále zřejmé, že většina 

lékárníků nekonzultuje GS s lékaři a byl zvýrazněn fakt, že většina pacientů 

souhlasí s doporučeními lékárníka. (20) 

� Britská Kolumbie 

Tato studie byla provedena na Farmakoepidemiologickém  

a Farmakoekonomickém oddělení v nemocnici v Bostonu. Britská Kolumbie 

realizovala generickou substituci a Referenční lékový program, který měl 

redukovat výdaje na léčiva bez vlivu na zdravotní výsledky léčby pacienta.  

I několik let po realizaci je toto velmi kontroverzní téma mezi lékaři. Tato 

studie byla realizována pomocí rozeslaných dopisů, které měly za úkol 

informovat lékaře o projektu. Dopisy byly rozeslány ve dvou vlnách, vždy po 

500 kusech. 1-2 týdny po zaslání dopisu, byli lékaři telefonicky 

kontaktovaní. Rozhovor obsahoval obojí typ otázek, jak s otevřeným, tak 

uzavřeným koncem a trval asi 30 minut. Sběr dat proběhl od června 2002 

do června 2003. Byly analyzovány 3 okruhy: postoje vůči lékové politice, 

využití technologie a ceny léčiv. Výsledky ukázaly, že většina dotázaných 

praktických lékařů (210), ocenila ekonomickou a klinickou vhodnost GS. 

V Britské Kolumbii jsou lékaři GS nakloněni, jelikož je to možnost, jak ušetřit 

výdaje na LČ.(21) 

�  Jamajka 

V roce 1993 byla uvedena v praxi změna zákona, který umožňuje 

lékárníkům provádět generickou substituci. Lékaři jsou bohužel velmi 

skeptičtí, i když jim zákon umožňuje GS zakázat. Cílem tohoto šetření, které 

bylo provedeno Oddělením základních lékařských věd Jamajské univerzity, 

bylo přezkoumat postoje lékařů ke GS. Dotazník obdrželo 100 lékařů 
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různého zaměření. Úkolem bylo sebrat jejich demografické údaje  

a konkrétní názory na generika a GS.  

Celkem odpovědělo 60 % dotázaných, většina reagujících byli muži. 

49 % lékařů souhlasili s předepisováním generik, což naznačuje, že nižší 

cena těchto léčiv je významným faktorem pro snížení nákladů. Výsledky 

dokazují, že existují pochybnosti ze stran lékařů, které se týkají především 

bioekvivalence. Autoři se domnívají, že spíš než na samotnou GS, by měl 

být kladen důraz na zlepšení důvěry lékaře v terapeutickou rovnocennost 

generik. (22) 

 

2.2.2 Názory pacient ů na GS v jednotlivých zemích 

� Finsko 

Tato část navazuje na již zmiňovanou studii, která byla zaměřena jak 

na lékaře, tak i na pacienty. Zde jsou uvedeny výsledky, které se týkají 

pacientů. 

U pacientů byly užity dva anonymní dotazníky, které se skládaly 

z otázek s otevřeným koncem. Celkem bylo dotázáno 1 696 pacientů.  

Dotazník A byl rozdán v 15 lékárnách, 5 zeměpisných oblastí Finska. 

Dotazníky distribuovali lékárníci v lékárně. Vždy po výdeji léčiv byl každému 

pacientovi nabídnut formulář, který si odnesl domů, vyplněný jej pak zaslal 

poštou zpět. Dotazník se skládal z 12 otázek. 44 % se jich vrátilo. Průměrný 

věk respondentů byl 59 let a 71 % z nich byly ženy. Výsledky z dotazníku A 

ukázaly, že pouze 3 % pacientů si myslí, že reforma je neuspokojivá. 

Nejčastějším důvodem, který ukazoval na to, proč pacienti odmítají GS, byla 

důvěra ve svůj obvyklý LP (65 %). 43 % z nich se domnívá, že GS je 

efektivní. Nejčastějším důvodem byla finanční úspora. Podle výsledků je 

zřejmé, že důležitou roli hraje při používání generik doporučení samotného 

lékárníka.  

Dotazník B byl rozdán v 18 lékárnách, 6 zeměpisných oblastí Finska. 

Stejně jako A byl distribuován lékárníky a pacienti jej mohli zpět zaslat do 

lékárny. Tento obsahoval 17 otázek. Návratnost dosáhla 47 %. V 63 % 
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odpověděly ženy, průměrný věk respondentů dosáhl 63 let. Pacienti, kteří 

přijali GS, se domnívají, že GS je dobrá metoda na snížení nákladů na 

léčivé přípravky. Pouze 1% pacientů nepovažuje GS za nespolehlivou. 

Hlavním důvodem pro případnou GS byla opět úspora nákladů, v čemž se 

oba dotazníky shodují.  

Tato studie ukazuje, že reformu související se zavedením GS lze 

považovat za úspěšnou.(20) 

� Francie 

Studie provedená Oddělením veřejného zdraví ve Francii, se 

zabývala názory pacientů jednak na GS a také, zda jsou informováni o 

tomto systému i od svých praktických lékařů. Průměrný věk dotázaných byl 

50 let. Studie byla provedena pomocí osobních dotazníků, které byly 

rozdány u praktických lékařů a ve dvou domovech pro seniory. Celkem bylo 

dotázáno 440 pacientů. 11 % uvedlo, že ví o rozdílu mezi originálním LP a 

generikem. 77 % obdrželo informace o generických přípravcích od svých 

praktických lékařů. Studie ukázala, že pacienti, kteří obdrželi informace od 

svého lékaře, následně přistoupili na nabízenou GS v lékárně s větší 

pravděpodobností. Pacienti v domovech důchodců GS odmítali častěji. 72 

% z nich uvedlo, že jsou spokojeni s prováděním GS. 57 % dotazovaných 

by uvítalo více informací. V závěru ze studie vyplývá, že většina pacientů je 

spokojena s generiky. Lékaři by měli využít své pozice a pacienty co nejlépe 

o této problematice informovat, protože znalost pacienta usnadní 

v budoucnosti provádět GS v lékárnách. Proto je třeba vyvinout větší úsilí a 

co nejvíce pacienty informovat.(23)  

� Německo 

V únoru roku 2002 vstoupil v platnost zákon, který dává lékárníkům 

za povinnost provést záměnu dražšího LP za levnější. Lékař má právo 

substituci zakázat. (2)(24) 

Na Univerzitě v Göttingenu se zabývali názorem pacientů na 

generika. Při šetření byla použita dotazníková metoda. Formulář obsahoval 

16 uzavřených otázek. Na úvod byli pacienti krátce seznámeni s pojmy GS, 
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generikum apod. Následující otázky se týkaly zkušeností pacientů 

s generiky a GS. Celkem bylo dotázáno 804 pacientů. Výsledky ukázaly, že 

téměř dvě třetiny pacientů někdy slyšeli o rozdílu mezi generikem a 

originálním LP. Jedna třetina z nich uvedla, že nebyla spokojena 

s informacemi, které jim poskytli jejich praktičtí lékaři. 37 % pacientů 

vyjádřilo skeptický postoj vůči generikům. Důvodem byla jejich nízká cena. 

Ve většině případů se ukázalo, že pacienti nebyli spokojeni s dostatkem 

informací o GS od svých lékařů. Praktičtí lékaři by měli o své pacienty 

důkladně pečovat a poskytovat jim dostatečné informace ohledně 

generik.(26) 

� Norsko 

Generická substituce byla zavedena v Norsku v roce 2001. Toto 

opatření znamená pro lékárny možnost nahradit předepsaný lék za 

generický ekvivalent. Místo názvu originálního LP může lékař na recept 

uvést pouze INN název. (26) 

V Norsku byla provedena studie, která se zaměřila na postoje 

pacientů ke generické substituci. Bylo provedeno již několik studií, které  

se věnovaly získávání názorů pacientů, kteří používají generické přípravky. 

3 823 receptů, které byly vydány v září 2003 ve Stokke lékárně v Norsku, 

byly zpětně přezkoumávány. Byla použita databáze pacientů, kteří užívají  

5-8 různých LP na páté úrovni ATC klasifikace. Celkem 404 pacientů, kteří 

splňovali kriteria, bylo obesláno dotazníkem, který analyzoval jejich postoje 

vůči GS. Formulář obsahoval 6 otázek, které byly zaměřeny na aspekty, 

jako jsou např. celková spokojenost, změny v účinku, vedlejší účinky, 

praktické využití GS, ochota užívat léky apod. Následně byla provedena 

analýza, která posuzovala faktory, jež ovlivňují ochotu pacientů nechat  

si zaměnit lék. Dále byla provedena analýza pacientů, kteří užívají generika 

ve vztahu k jejich věku, pohlaví atd. Návratnost dotazníků byla 73 %. 59 % 

dotázaných byly ženy, jejichž průměrný věk byl 66 let. Skoro 24 % pacientů 

uvedlo, že se o GS dozvědělo od svých lékařů, kdežto 53 % dotázaných  

se o substituci dozvědělo od lékárníka. Celých 27 % uvedlo, že by s GS 
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nikdy nesouhlasilo. A 15 % pacientů by neakceptovalo GS z důvodu 

ušetření peněz.  

Tato studie ukazuje, že každý třetí pacient nahlásil negativní 

zkušenosti nezávisle na množství užívaných léků. Nicméně 78 % 

dotázaných přijalo GS bez problémů a potvrdilo celkovou spokojenost. 

Tento průzkum ukázal více negativních zkušeností ve srovnání 

s obdobnými šetřeními ve Skandinávii. Rozhodnutí pacienta ve prospěch 

GS je z největší části ovlivněno dostatkem informací jak od lékaře, tak i od 

lékárníka. Ukázalo se, že tyto dva aspekty jsou nejdůležitější  

při rozhodování pacienta.(27) 

� Slovensko 

Generická substituce je společností vnímána jako metoda, která má 

za úkol ušetřit peníze pacientům. Na Slovensku byla provedena studie, 

zabývající se postoji a zkušenostmi pacientů s generickými přípravky, 

generickou asociací (GENAS) v Bratislavě. Cílem této studie bylo zhodnotit 

postoje pacientů ke generikům a GS a identifikovat faktory, které jsou 

spojené s rozdíly v názorech pacientů na generika. Bylo použito dva tisíce 

dotazníků, které byly rozdány pacientům prostřednictvím lékáren na území 

celého Slovenska. Téměř 89 % pacientů vyplnilo dotazník. Pouze 33 % 

dotázaných bylo podrobně informováno o léčivém přípravku, který užívají. 

61 % z nich uvedlo, že důvěřuje generikům. Většina z celého počtu 

dotázaných uvádí, že dává přednost lékům s nižší cenou. Ukázalo se,  

že dostatek informací o generikách může ovlivnit další rozvoj generické 

substituce na Slovensku.(28) 

� Španělsko 

V červnu roku 1999 byla ve Španělsku zavedena generická 

substituce, která se ale týká pouze úzké skupiny léků, které mají referenční 

úhradu. V roce 2002 stát vynaložil půl milionu EUR na rozsáhlou kampaň, 

ve které bylo podporováno předepisování generických léků. Zároveň byl 

občanům vysvětlen i systém referenčních úhrad.(2)(29) 
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Ve Španělsku byla provedena multicentrická studie, která se zajímala 

o to, jakou roli hraje míra informovanosti k postoji pacientů ke generické 

substituci. Tato studie byla provedena v Barceloně a trvala celkem 12 

měsíců.  

Na základě počítačového programu bylo náhodně (z celkového počtu 

27) vybráno osm zdravotnických zařízení. Každé zařízení se nacházelo 

v jiné části města. U každého pacienta byl zapsán věk, pohlaví, úroveň 

vzdělání a všechny další faktory, které mohli ovlivnit pacientovo rozhodnutí. 

Experimentální skupinou byli pacienti léčení s chronickými onemocněními. 

Ostatní pacienti byli zařazeni do kontrolní skupiny. Všichni pacienti byli 

patřičně informováni a poučeni o GS. Do experimentální skupiny  

byli zahrnuti jen pacienti užívající jeden, či více originálních léků vhodných 

pro substituci. Počet pacientů (vyjádřený v procentech), kteří po 

experimentu souhlasili s přestupem na generikum daného léku, byl hlavním 

cílem této studie. Pacienti byli tázáni tak, aby mohli odpovědět pouze ano 

nebo ne a v případě kladné odpovědi byli dále tázáni na spokojenost 

s originálním lékem, názory odborníků, strach z vedlejších účinků atd.  

V období mezi 1. březnem 1999 a 29. únorem 2000 byli všichni 

pacienti, kteří splnili podmínky experimentu, dále podrobeni rozhovoru 

s jedním ze čtyř externích vyškolených výzkumníků přímo v místě, kam byla 

pacientům obvykle doručována léčiva. V případě rozhovorů, při kterých 

došlo k nabídce generik, byli pacienti opět patřičně informováni. Pacienti  

se mohli dle vlastní vůle vrátit kdykoli zpět k originálním léčivům. 

Studie předpokládala, že víc než 50 % pacientů, kteří v rámci 

experimentu prošli vzdělávacím programem, přistoupí právě na generická 

léčiva. Předpokládalo se zároveň, že přijetí generik se bude v mnohem větší 

míře uplatňovat u experimentální skupiny než u kontrolní.    

Vzdělávacímu programu se podrobilo celkem 4620 osob (45 % 

mužů) ve věkovém rozmezí 18 – 99 let. Všichni pacienti souhlasili 

s experimentem. Na GS přistoupilo 4570 osob (98.9 %). Důvody odmítnutí  

u zbývajících 50 pacientů se týkaly především ovlivnění jiným lékařem než 

odborníkem (výzkumníkem) a dobré zkušenosti a spokojenost s originálním 
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léčivem. Tato osvěta pacientů v uvedených osmi centrech vedla ke snížení 

výdajů za léčiva o 11,4 % na ročních výdajích (56 000 EUR). 

Individuální vzdělávací program u pacientů s opakujícími se recepty 

vedl ve výsledku k většímu používání generik. Tento postup se ukázal jako 

úspěšná a možná strategie k provádění generické substituce. (31) 

� USA 

Americká společnost Express Scripts, založena v roce 1992 ve  

St. Louis, se stará o to, aby lékařské předpisy uplatněné v kterékoli z 57 000 

lékáren v USA nebo v Kanadě, byly uhrazeny ve správné výši správným 

pojišťovacím fondem. Celkem 14 milionů klientů této společnosti má  

ve svém pojistném plánu podmínku, že v případě předpisu léků bude právě 

generikum lékem první volby. Podpora předepisování generických léků  

je součástí lékové politiky v řadě států USA.  

V období mezi únorem a dubnem 2007 byl v USA analyzován 

náhodný vzorek 2 500 pojištěnců u vybrané pojišťovny. Všichni účastníci 

studie museli být starší osmnácti let (starší než 95 let byli však ze studie 

vyloučeni) a museli mít v období od 1. ledna do 31. května vystavený 

alespoň jeden recept. Každému účastníkovi bylo zasláno předběžné 

písemné seznámení s problematikou spolu s dotazníkem a jednodolarovou 

odměnou jako motivačním prvkem. Účastníci, kteří hned napoprvé 

nereagovali, byli obesláni ještě dvakrát. 

Téměř dvěma třetinám respondentů nečinil žádný problém zeptat  

se svého lékaře na možnost nahradit generika za stávající originální léčiva  

a 60 % respondentům nevadilo se zeptat i svého farmaceuta. Téměř 60 % 

souhlasilo s tvrzením:,,Nevadí mi, když mi farmaceut změní můj LP  

za generikum“. Naopak 30,5 % se proti tomuto ostře ohradilo. 33,5 %  

se dotázalo svého lékárníka na generika. Pouze 19 % odpovědělo, že jejich 

lékař s nimi hovoří o GS. 

I přesto, že téměř všechny státy již přijaly zákony o generické 

substituci, vyžaduje zhruba čtvrtina z nich substituci prováděnou pouze 

lékařem. Ostatní jsou tolerantnější a nechávají výběr na pacientovi  
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a lékárníkovi. Preference pacientů mohou vést k častější generické 

substituci. To je důležitý mechanismus ve snižování cen léčiv. 

Limitem této studie bylo, že byli dotazování jen pacienti, kteří měli 

pojištění. (32) 

2.3 Generická substituce v ČR 

V této části bude nastíněn pohled zdravotníků a pacientů  

na generickou substituci v České Republice. Při vyhledávání informací  

na toto téma bylo nejčastěji použito prohlížeče www.google.com, kde  

se zadávala různá klíčová slova. Např. generikum, generická substituce, 

názory pacientů na generickou substituci. Výsledků bylo velmi málo. Tento 

prohlížeč byl zvolen pro nedostatek informačních zdrojů v databázi 

pubmed.com. Snahou bylo vytvořit ucelený souhrn z dostupných zdrojů.  

2.3.1 Názory odborné ve řejnosti na GS v ČR 

V dubnu a v květnu bylo uspořádáno deset seminářů pro lékaře 

v největších českých městech, které byly zaměřeny na zdravotnickou 

legislativu, vč. tématu provádění GS. V rámci seminářů proběhlo 

dotazníkové šetření, ze kterého jsou uvedeny následující poznatky. 

Semináře navštívilo celkem 619 lékařů. Největší skupinu tvořili 

praktičtí lékaři pro dospělé 52 %. Podle výsledků se postoj lékařů ke GS 

nedá jednoznačně vyjádřit, mezi lékaři se vyskytly různé názory. Většina 

z nich (55 %) nevnímá zavedení GS jako změnu, čtvrtina si myslí, že jde  

o změnu k horšímu a necelá pětina se domnívá, že jde o změnu k lepšímu.  

I když postoj lékařů ke GS není nijak vyhraněný a většina nepozoruje 

žádnou změnu, 60 % lékařů má obavy, ze ztráty kontroly nad léčbou 

spojené s generickou substitucí. 10 % si dokonce myslí, že kontrolu nad GS 

ztrácí. Zbývajících 30 % lékařů se neobává ztráty kontroly v důsledku GS. 

Většina lékařů hodnotí své vztahy s lékárnou jako dobré. I přes dobré 

vztahy nechtějí lékaři sdílet zdravotní dokumentaci pacientů s lékárníky.  

22 % respondentů by o tom uvažovalo, kdyby vědělo, že se zvýší kvalita 

léčby. Necelých 40 % je striktně proti sdílení zdravotnické dokumentace. 

(33) 
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Na II. Jarní interaktivní konferenci Společnosti všeobecného 

lékařství, která se uskutečnila 4 - 6. 4. 2008 v Praze, byla generická 

substituce jedním z hlavních témat. Pomocí interaktivního hlasování bylo 

položeno několik otázek, které se týkaly GS. Většina souhlasila s tvrzením, 

že generická záměna v lékárně zbaví lékaře nutnosti sledovat aktuální ceny 

a doplatky u desítek léků. 60 % spíše souhlasila s výrokem, kde se tvrdí,  

že farmaceut je dostatečně erudovaný k posouzení vhodnosti záměny.  

58 % lékařů se domnívá, že GS přinese zvýšení angažovanosti pacienta  

na vlastní léčbě. Téměř 70 % se domnívá, že GS přinese snížení celkových 

nákladů vynakládaných na léky. Zajímavé bylo zjištění, že většina lékařů 

vnímá GS jako omezení jejich pravomocí při rozhodování o léčbě. (34) 

 

2.3.2 Názory pacient ů na GS v ČR 

K této části bohužel nebylo uvedeno dostatek validních materiálů, 

jelikož se v ČR doposud neuskutečnil rozsáhlejší výzkum, který by  

se zabýval názory pacientů na generickou substituci. Jedním z mála 

dostupných zdrojů bylo dotazníkové šetření společnosti Factum Invenio. 

Postoje ke generické substituci byly společností Factum Invenio sbírány  

v rámci pravidelného šetření Factum Omnibus. Dotazování proběhlo  

ve dnech 4. – 14. 5. 2008 na reprezentativním vzorku 952 občanů ČR  

ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem. Podrobné výsledky šetření 

shrnuje volně prodejná zpráva. 

Průzkum ukázal, že i když lékárníci příliš aktivně generickou 

substituci nenabízejí, lidé na takové nabídky reagují velmi pozitivně. 

Nabídku GS odmítl pouze každý desátý pacient. Lékárníkovu nabídku  

na generickou substituci přijalo vždy 42 % z těch, kterým byla doporučena. 

Necelá polovina se rozhodovala podle toho, jaký lék měla předepsaný. 

Někdy návrh farmaceuta přijala, jindy odmítla. Je tedy zřejmé, že pacienti 

lékárníkům důvěřují. (36) 
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3 METODICKÁ ČÁST 

Praktická část této diplomové práce byla založena na prospektivním 

dotazníkovém šetření a zahrnovala: přípravu dotazníku, vlastní vyplňování 

dotazníků s pacienty v lékárnách a následné vyhodnocování získaných dat.  

Šetření bylo prováděno v lékárnách ČR (základem aktuální databáze 

lékáren Státního ústavu pro kontrolu léčiv). Dle počtu realizovaných receptů 

byly lékárny rozděleny na veřejné (skupiny 1-7) a nemocniční (skupina 8), 

údaje byly získány z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. 

Veřejné lékárny byly rozděleny do 7 skupin dle počtu obyvatel obce, ve 

které se lékárna nachází. Dále byl určen ekvivalentní počet pacientů 

(respondentů), který koresponduje s počtem lékáren v každé skupině (dle 

údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR). V každé skupině 

byly vybrány 2 - 3 lékárny a v nich proběhlo dotazníkové šetření. Sběru dat 

předcházela validace dotazníku (20 respondentů). 

 

Rozdělení respondentů dle místa sběru 

1. skupina (do 5000 obyvatel) – 442 lékáren tj. 20% - 90 pacient ů 

(Nové Hrady=30 pacientů, Velké Hamry=30, Velké Bílovice=30) 

2. skupina  (5000-9 999 obyvatel) – 287 lékáren tj. 13% – 59 

pacient ů (Choceň=20 pacientů, Tanvald=20, Nový Bydžov=19) 

3. skupina (10 000-19 999 obyvatel) – 288 lékáren tj. 13% – 59 

pacient ů (Vysoké Mýto=20 pacientů, Litomyšl=20, Mariánské Lázně=19) 

4. skupina  (20 00-49 999 obyvatel) – 333 lékáren tj. 15% – 68 

pacient ů (Mladá Boleslav=23 pacientů, Kolín=23, Znojmo=22) 

5. skupina  (50 000-99 999 obyvatel) – 316 lékáren tj. 14% – 63 

pacient ů (Hradec Králové=21 pacientů, Opava=21, Pardubice=21) 

6. skupina  (100 000-999 999 obyvatel) - 256 lékáren tj. 12% – 53 

pacient ů (Brno=18 pacientů, Ostrava=18, Olomouc=17) 

7. skupina (nad 1 000 000 obyvatel) – 286 lékáren tj. 13% – 59 

pacient ů (Praha Holešovice=30 pacientů, Pankrác=29)  

8. skupina  – nemocniční lékárny – 50 pacient ů (Lékárna FN Motol, 

Praha= 30 pacientů, Ústavní lékárna Litomyšlské nemocnice =20) 
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3.1 Příprava dotazník ů 

Dotazník (viz. Příloha) byl sestaven ve spolupráci s Katedrou klinické 

farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. 

Otázky uvedené v dotazníku jsou zaměřeny na tyto 4 hlavní oblasti: 

• demografické údaje respondentů (věk; pohlaví; vzdělání; velikost 

obce, kde žijete; ekonomická aktivita; celkový hrubý příjem a počet 

členů domácnosti; informace o navštěvované lékárně a počtu 

užívaných léčiv), 

• důvěra v lékaře a lékárníka, 

• osobní zkušenosti s generickou substitucí, 

• povědomí pacienta o jeho právech v systému generické substituce. 

Otázky byly sestavovány tak, aby byly srozumitelné i laické 

veřejnosti. Grafickou úpravou jsme se snažili docílit toho, aby členění 

dotazníků bylo jasné a přehledné. S ohledem na snadnost vyplňování  

a také co možná nejmenší časovou náročnost byla dávána přednost 

uzavřeným otázkám s možností výběru z několika nabízených opovědí. 

3.2 Vyplňování dotazník ů 

Sběr dat probíhal v období leden - květen 2009. Byl prováděn formou 

rozhovorů s pacienty. Otázky rozhovor vedli a odpovědi zaznamenávali  

2 proškolení 2 tazatelé (diplomantka + další studentka tehdy ve 4. ročníku 

Farmaceutické fakulty UK.)  Vyplňování dotazníků probíhalo v lékárnách, 

většinou na nejklidnějším možném místě.  

Osloveni byli pacienti, kteří navštívili lékárnu v daný okamžik. 

Následovalo poučení, za jakým cílem se dotazníkový průzkum provádí  

a k jakému účelu získané informace poslouží. Čeho se budou otázky týkat  

a kolik času přibližně zabere jejich vyplnění. Pacientovi bylo zdůrazněno, že 

dotazník je anonymní. Pokud pacient souhlasil, následovalo vyplnění 

dotazníku. 

Po celou dobu rozhovoru, měl pacient formulář dotazníku před sebou. 

Otázky a nabízené odpovědi byly pacientům čteny a případně vysvětlovány, 

pokud se pacient sám na něco zeptal nebo bylo z jeho reakcí patrné,  
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že některé otázce neporozuměl. Pacient většinou odpovídal jednoslovně.  

U otázek č. 11, 12 musel pacient na škále od 1 – 100 % ohodnotit důvěru  

v lékárníka a lékaře.  

3.3 Vyhodnocování dotazník ů 

Všechny dotazníky byly zařazeny do hodnocení. Statistická analýza 

zahrnovala deskriptivní statistiku. U vybraných proměnných byly ve 

spolupráci se statistikem a pomocí statistického software SPSS testovány 

korelace a závislosti (Kendall Tau test, Mann-Whitney U test). Vedle 

statistického software byl při analýze využit MS Excel (hodnotící databáze  

a deskriptivní statistika). 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V této části jsou uvedeny grafické poznatky z dotazníků a jednotlivé tabulky 

s daty, které nám ukazují názory jednotlivých respondentů. U těchto grafů  

a tabulek nejsou uvedeny zdroje, aby zde nedocházelo ke zbytečnému 

prodlužování otázky. Všechny zdroje byly zpracovány v Excelu a vycházejí 

z dotazníků. Viz. Příloha 10.1 

4.1 Demografická část 

4.1.1 Pohlaví 

Muž 

Žena 

� Grafické znázorn ění 

1. Pohlaví   

MUŽ 170 33,93% 

ŽENA 331 66,07% 

Tabulka 4-1: Tabulka odpovědi respondentů na otázku č. 1 

Pohlaví

34%

66%

MUŽ 
ŽENA

 
Obrázek 4-1: Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 1 

Vyhodnocení 

Z Tabulky č. 1 vyplývá, že dotazníkového šetření se zúčastnilo 501 

osob, z toho 170 mužů (33 %) a 331 žen (66 %). 
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4.1.2 Rok narození 

� Grafické znázorn ění 

2. Rok narození   

1920-1930 24 4,79% 

1931-1940 52 10,38% 

1941-1950 91 18,16% 

1951-1960 98 19,56% 

1961-1970 72 14,37% 

1971-1980 81 16,17% 

1981-1991 83 16,57% 

Tabulka 4-2:  Tabulka odpovědi respondentů podle data narození 

Rok narození

0

20

40

60

80

100

120

1920-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1991

Rok narození

P
oč

et
 r

es
po

nd
en

tů

 
Obrázek 4-2: Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 2 

Vyhodnocení 

Z grafu a tabulky je zřejmé, že byli dotazováni pacienti, kteří se 

narodili v letech 1920-1991. Nejvíce zastoupené rozmezí bylo 1951-1960 

(19 %). Což znamená 49-58 let v roce 2009. Průměrný věk pacientů byl 57 

let.  Pacienti byli vybíráni náhodně. 
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4.1.3 Vzdělání 

Základní 

Vyučen 

Středoškolské 

Vysokoškolské 

� Grafické znázorn ění 

3. Vzdělání   

Základní 44 8,78% 

Vyučen 94 18,76% 

SŠ 254 50,70% 

VŠ 105 20,96% 

Neuvedeno 4 0,80% 

Tabulka 4-3:  Procentuální zastoupení odpovědí na ot. Č. 3 podle data narození. 

 
Obrázek 4-3:  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 3 

Vyhodnocení 

Z následujícího grafu vyplývá, že více jak polovina respondentů  

(50 %) měla alespoň středoškolské vzdělání.  
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4.1.4 Ekonomicky aktivní 

Ano 

Ne 

� Grafické znázorn ění 

4. Ekonomicky aktivní    

Ano 309 61,68% 

Ne 191 38,12% 

Neuvedeno 1 0,20% 

Tabulka 4-4:  Procentuální zastoupení odpovědí na ot. č. 4 podle ekonomické 

aktivity. 

Ekonomicky aktivní ?

62%

38%

0%

 ANO
NE
Neuvedeno

 

Obrázek 4-4:  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 4 

Vyhodnocení: 

Většina dotazovaných, tzn. 309 (61 %) respondentů byla ekonomicky 

aktivní. Na tomto podkladě nelze přímo usuzovat finanční situaci 

respondentů. 
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4.1.5 Hrubý p říjem domácnosti za m ěsíc 

do 15 000 Kč 

15 000 – 25 000 Kč 

25 001- 35 000 Kč 

nad 35 000 Kč 

� Grafické znázorn ění  

5.  Hrubý p říjem domácnosti za m ěsíc   

Neuvedeno 2 0,40% 

do 15 000 114 22,75% 

15 000-25 000 174 34,66% 

25 001-35 000 120 23,95% 

nad 35 000 91 18,16% 

 

Tabulka 4-5:  Procentuální zastoupení odpovědí dle hrubého příjmu za měsíc 

 
Obrázek 4-5:  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 5 

Vyhodnocení 

Z tabulky a grafu vyplývá, že 174 (34 %) respondentů, měla hrubý 

příjem domácnosti v rozmezí 15 000-25 000 Kč. 
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4.1.6 Počet členů v domácnosti 

� Celková skladba odpov ědí 

Neuvedeno 1 0,20% 

Jeden 96 19,16% 

Dva členové 201 40,12% 

Tři členové 93 18,56% 

Čtyři členové 93 18,56% 

Pět členů 13 2,59% 

Šest členů 4 0,80% 

Tabulka 4-6:  Procentuální zastoupení odpovědí dle počtu členů v domácnosti. 

 
Obrázek 4-6:  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 6 

Vyhodnocení 

Z průzkumu vyplývá, že 201 (40 %) respondentů, žije v domácnosti 

ve dvou.  
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4.1.7 Velikost obce, kde žijete? 

do 5000; 5 000- 9 999; 10 000- 19 999; 20 000- 49 999 

50 001- 99 999; 100 000- 999 999; 1 000 000 a více obyvatel 

�  Grafické znázorn ění 

7. Velikost obce, kde žijete     

do 5000 90 17,96% 

5000- 9 999 59 11,78% 

10 000- 19 999 79 15,77% 

20 000- 49 999 68 13,57% 

50 000-99 999 63 12,57% 

100 000-999 999 53 10,58% 

1 000 000 a více 89 17,76% 

 

Tabulka 4-7:  Procentuální zastoupení odpovědí podle velikosti obce 

 
Obrázek 4-7 : Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 7 

Vyhodnocení 

Z uvedeného vyplývá, že nejvíce oslovených pacientů (17 %) bylo 

v obcích do 5000 obyvatel. 
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4.1.8 Jaký typ lékárny navšt ěvujete? 

Veřejná 

Nemocniční 

� Grafické znázorn ění 

8. Typ lékárny   

Veřejná 443 88,42% 

Nemocniční 56 11,18% 

Neuvedeno 2 0,40% 

Tabulka 4-8:  Procentuální zastoupení odpovědí podle typu lékárny 
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Obrázek 4-8: Grafické znázornění odpovědí na otázku č.8 

Vyhodnocení 

Z tabulky a grafu vyplývá, že z 88 % pacienti navštěvují obvykle 

veřejné lékárny. 
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4.1.9 Navšt ěvujete jednu lékárnu? 

Ano 

Ano, většinou 

Ne 

Nevím 

� Grafické znázorn ění 

9. Navšt ěvujete jednu lékárnu?   

Ano 107 21,36% 

Ano většinou 145 28,94% 

Ne 247 49,30% 

Nevím 0 0,00% 

Neuvedeno 2 0,40% 

Tabulka 4-9: Procentuální zastoupení odpovědí na ot.č. 9 
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Obrázek 4-9:  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 9 

Vyhodnocení 

Z uvedeného grafu je zřejmé, že pacienti z téměř 50 % navštěvují 

jednu lékárnu, což může souviset s důvěrou v lékárníka. 
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4.2 Všeobecná část 

4.2.1 Útrata za doplatky 

Kolik jste za poslední rok utratil za doplatky a vo lně prodejné LP 

(odhad)? 

�  Grafické znázorn ění 

Tabulka 4-10: Procentuální zastoupení odpovědí dle roční útraty za doplatky 
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Obrázek 4-10:  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 10 

Vyhodnocení 

 Výsledky ukazují, že téměř ¾ respondentů zaplatili za rok na 

doplatcích a za volně prodejné léčivé přípravky v lékárně méně než  

5000 Kč. 

10. Kolik jste za poslední rok utratil na doplatcíc h?   

1- 4 999 383 76,45% 

5 000- 9 999 85 16,97% 

10 000- 14 999 26 5,19% 

15 000- 19 999 3 0,60% 

20 000- 25 000 4 0,80% 
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4.2.2 Důvěřujete lékárníkovi?  

Ohodno ťte na stupnici od 0-100% 

�  Grafické znázorn ění 

11. Důvěřujete lékárníkovi?   

0-19 2 0,40% 

20-39 4 0,80% 

40-59 26 5,19% 

60-79 58 11,58% 

80-100 411 82,04% 

Tabulka 4-11:  Důvěr v lékárníka v procentech 

Na kolik % věříte lékárníkovi?
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Obrázek 4-11:  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 11 

Vyhodnocení 

 Téměř 82 % pacientů má velkou důvěru v lékárníka mezi 80-100 %.  
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4.2.3 Důvěřujete léka ři?  

Ohodno ťte na stupnici od 0-100 % 

�  Grafické znázorn ění 

12. Důvěřujete léka ři?   

0-19 3 0,60% 

20-39 8 1,60% 

40-59 31 6,19% 

60-79 68 13,57% 

80-100 391 78,04% 

Tabulka 4-12: Důvěra v lékaře v procentech 

Na kolik % důvěřujete lékaři?
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Obrázek 4-12:  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 12 

Vyhodnocení 

Více než ¾  % pacientů důvěřují lékaři mezi 80-100 %. 
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4.2.4 Množství lé čiv  

Kolik r ůzných lé čiv na Rp jste za rok 2008 užíval? 

Akutní léčba 

Trvalá léčba 

� Grafické znázorn ění 

13. Kolik r ůzných L Č na Rp. jste za rok 2008 užíval?   

Akutní    

0 185 36,93% 

1-3 280 55,89% 

4-7 31 6,19% 

8-12 5 1,00% 

Trvalá    

0 145 28,94% 

1-3 253 50,50% 

4-7 84 16,77% 

8-12 17 3,39% 

13-15 2 0,40% 

Tabulka 4-13: Množství užitých léčiv na akutní a trvalou léčbu v procentech 
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Obrázek 4-13:  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 13 
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Vyhodnocení 

V případě akutní léčby, pacienti užívají z 55 % 1-3 léky. Podobně je 

tomu i u chronické léčby, kde téměř z 51% užívají opět 1-3 léky.  

4.2.5 Absence léku v lékárn ě 

Stalo se Vám n ěkdy, že Váš p ředepsaný lék v lékárn ě neměli?  

Ano 

Ne 

� Grafické znázorn ění 

14. Stalo se vám n ěkdy, že Váš lék v lékárn ě neměli? 

Neuvedeno 5 1,00% 

NE  136 27,15% 

ANO 360 71,86% 

   

Ano, objednali do druhého dne 264 73,33% 

Ano, náhrada 60 16,67% 

Ano, poslali mě do jiné lékárny 33 9,17% 

Ano, neuvedeno 3 0,83% 

Tabulka 4-14:  Procentuální zastoupení názorů pacientů na otázku č.14 
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Obrázek 4-14:  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 14 
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Obrázek 4-15:  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 14  

 

Vyhodnocení 

Podle prováděného průzkumu bylo zjištěno, že  360 (71 %) 

dotazovaným se stalo, že jejich požadovaný lék v lékárně neměli. U 73 % 

respondentů této skupiny byl lék doobjednáván do druhého dne. 
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4.2.6 Víte o možnosti generické substituce v lékárn ě? 

ANO 

NE 

� Grafické znázorn ění 

15. Víte o možnosti GS?   

Ano 109 21,76% 

Ne 392 78,24% 

Tabulka 4-15: Procentuální zastoupení odpovědí na otázku č. 15 

Víte o možnosti GS? 

22%

78%

ANO
NE

 
Obrázek 4-16:  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 15 

 

Vyhodnocení 

U otázky č. 15 z tabulky a grafu vyplývá, že skoro 80 % respondentů 

o GS nevědělo. 
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4.2.7 Odkud jste se o této možnosti dozv ěděl? 

Lékař; Lékárník; Sdělovací prostředky; Známí; Jiná 

�  Grafické znázorn ění 

 

Tabulka 4-16: Procentuální zastoupení odpovědí na otázku č. 16 
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Obrázek 4-17:  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 16 

 

Vyhodnocení 

Podle výše uvedeného je zřejmé, že nejvíce pacientů, tj. 244,  

(48 %) se dozvědělo o GS pomocí našich dotazníků. Dále se ukázalo, že 

z 27 % byli pacienti informování o GS v lékárně. 

16. Odkud jste se o této možnosti 
dozv ěděl?     
Lékař 8 1,60% 
Lékárník 138 27,54% 
Sdělovací prostředky 64 12,77% 
Známí 18 3,59% 
Jiná- zaměstnání 12 2,40% 
Jiná-rodina 6 1,20% 
Jiná- škola 11 2,20% 
Jiná- od Vás, pomocí dotazníků 244 48,70% 
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4.2.8 Žádost o lék bez doplatku 

V případě, že Vám léka ř předepisuje lék, žádáte jej o lék bez doplatku 

nebo alespo ň o lék s doplatkem co nejnižším? 

Ano, obvykle; Jen u některých léků; Ne; Nevím 

�  Grafické znázorn ění 

17. V případě, že Vám léka ř předepisuje léky, žádáte je o léky bez 
doplatku?     

Ano, obvykle  85 16,97% 

Jen u některých léků  60 11,98% 

NE  341 68,06% 

Nevím  7 1,40% 

Neuvedeno 8 1,60% 

 

Tabulka 4-17:  Procentuální zastoupení odpovědí na otázku č. 17 

Žádáte o léky bez doplatku?
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Obrázek 4-18:  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 17 

Vyhodnocení 

341 dotazovaných, což je 68 %, uvedlo, že svého lékaře o léky bez 

doplatku nežádá.  
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4.2.9 Byla Vám v lékárn ě někdy nabídnuta možnost GS? 

Ano, téměř vždy 

Ano, alespoň jednou 

Ne 

Nevím 

� Grafické znázorn ění 

18. Byla Vám v lékárn ě nabídnuta GS?   

Ano, téměř vždy 51 10,18% 

Ano, alespoň jednou  198 39,52% 

Ne  237 47,31% 

Nevím  14 2,79% 

Neuvedeno 1 0,20% 

Tabulka 4-18:  Procentuální zastoupení odpovědí na otázku č. 18 
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Obrázek 4-19:  Grafické znázornění odpovědí na otázku č.18 

Vyhodnocení 

Z výše uvedeného grafu a tabulky vyplývá, že téměř v polovině 

případů byla GS nabídnuta. 
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4.2.10 Souhlasil jste s touto nabídkou? 

Ano, téměř vždy 

Ano, alespoň jednou 

Ne 

Nevím (nevzpomínám si) 

� Grafické znázorn ění 

19.Souhlasil jste s touto nabídkou?   

Ano, téměř vždy  62 12,38% 

Ano, alespoň jednou  145 28,94% 

Ne  41 8,18% 

Nevím 1 0,20% 

Neuvedeno  252 50,30% 

 

Tabulka 4-19: Procentuální zastoupení odpovědí na otázku č. 19 

Souhlasil jste s touto nabídkou?
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Obrázek 4-20:  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 19 

Vyhodnocení 

Z uvedeného vyplývá, že pokud byla pacientovi GS nabídnuta, tak ji ve 

většině případů přijal. 
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4.2.11 Žádal jste vy osobn ě někdy lékárníka o GS? 

Ano, často 

Ano, zřídka 

Ne 

Nevím 

� Grafické znázorn ění 

20. Žádal jste vy osobn ě lékárníka o GS?   

Ano, často  10 2,00% 

Ano, zřídka  26 5,19% 

Ne 456 91,02% 

Nevím 9 1,80% 
             Tabulka 4-20:  Procentuální zastoupení odpovědí na otázku č. 20 
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Obrázek 4-21:  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 20 

Vyhodnocení 

Z průzkumu je zřejmé, že 456 dotazovaných, což je 91 % nežádala 

lékárníka o GS. Což může být způsobeno neinformovaností pacientů. 
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4.2.12 Vyhov ěl Vám lékárník? 

Ano, vždy 

V některých případech, v některých odmítnul 

Ne 

Nevím 

� Grafické znázorn ění  
21. Vyhov ěl Vám lékárník?   
Ano, vždy 31 6,19% 
V některých ano, někdy ne  2 0,40% 
Ne 0 0,00% 
Nevím 3 0,60% 
Neuvedeno 465 92,81% 

 

Tabulka 4-21:  Procentuální zastoupení odpov ědí na otázku č. 21 
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Obrázek 4-22:  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 21 

Vyhodnocení 

Z grafů a tabulky vyplývá, že pokud pacient požádal lékárníka o GS, 

ten mu ve většině případů vyhověl. 
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4.2.13 Považujete GS v lékárn ě za bezpečnou? 

Ano, lékárník je odborník přes léčiva 

Ne, o terapii rozhoduje pouze lékař 

Nevím 

�  Grafické znázorn ění 

22. Považujete GS v lékárn ě za bezpečnou?   

Ano, lékárník je odborník 336 67,07% 

Ne, o terapii rozhoduje lékař 78 15,57% 

Nevím 84 16,77% 

Neuvedeno 3 0,60% 

Tabulka 4-22:  Procentuální zastoupení odpovědí na otázku č. 22 
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Obrázek 4-23:  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 22 

Vyhodnocení 

Z tabulky a grafu vyplývá, že 336 dotázaných si myslí, že lékárník je 

odborník a může tak rozhodnout o případné substituci. 
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4.2.14 Lékárníkem poskytnuté informace 

Poskytnul Vám lékárník dostatek informací k nabízen é nebo 

provedené GS? 

Ano 

Ne 

Nedokážu posoudit 

�  Grafické znázorn ění 

23. Poskytnul Vám lékárník dostatek info o GS?    

Ano  184 36,73% 

Ne 8 1,60% 

Nedokážu posoudit  57 11,38% 

Neuvedeno 252 50,30% 

Tabulka 4-23:  Procentuální zastoupení odpovědí na otázku č. 23 

Poskytnul Vám lékárník dostatek info o GS?

0

50

100

150

200

250

300

Ano Ne Nedokážu posoudit Neuvedeno

Reakce respondentů

P
oč

et
 k

or
es

po
nd

en
tů

 
Obrázek 4-24:  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 23 

Vyhodnocení 

Z výsledků je zřejmé, že lékárníci poskytli téměř v 47 % dostatek 

informací o GS. 
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4.2.15 Souhlas lékárníka? 

Domníváte se, že lékárník musí mít Váš souhlas, chc e-li provést 

jakoukoli zám ěnu, náhradu nebo GS? 

Ano; vždy, Ano, ale pouze u některých léčiv; Ne, nikdy;  Nevím 

�  Grafické znázorn ění 

24. Domníváte se, že lékárník musí mít Váš souhlas?    

Ano, vždy 434 86,63% 

Ano, u některých LČ 22 4,39% 

Ne, nikdy 13 2,59% 

Nevím 31 6,19% 

Neuvedeno 1 0,20% 

Tabulka 4-24:  Procentuální zastoupení odpovědí na otázku č. 24 

Musí mít lékárník pacientův souhlas k provedení GS?
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Obrázek 4-25:  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 24 

Vyhodnocení 

434 dotázaných pacientů se správně domnívá, že lékárník musí mít 

souhlas pacienta při prováděné GS. 
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4.2.16 Souhlas léka ře? 

Domníváte se, že lékárník musí mít souhlas Vašeho lékaře, chce-li provést 

jakoukoli náhradu nebo GS? 

Ano, vždy; Ano, ale pouze u některých léčiv; Ne, nikdy; Nevím 

� Grafické znázorn ění 

25. Domníváte se, že lékárník musí mít souhlas Vaše ho léka ře při 
provád ěné GS?  

Ano, vždy 103 20,56% 

Ano, ale pouze u některých LČ 127 25,35% 

Ne, nikdy 195 38,92% 

Nevím 75 14,97% 

Neuvedeno 1 0,20% 

� Tabulka 4-25 : Procentuální zastoupení odpovědí na otázku č. 25 

Musí mít lékárník souhlas od lékaře při GS?
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Obrázek 4-26:  Grafické znázornění odpovědí na otázku č.25 

Vyhodnocení 

195 (38 %) dotazovaných správně zodpovědělo, že lékárník při GS 

nepotřebuje souhlas lékaře. Pacienti se poměrně často domnívali,  

že lékárník potřebuje souhlas u některých LČ (25 %). 
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4.2.17 Může lékař GS zakázat? 

Ano a zaznamená to na recept 

Ano, vzkáže to po pacientovi 

Ne 

Nevím 

�  Grafické znázorn ění 

26. Může lékař GS zakázat?   

Ano, na recept 299 59,68% 

Ano, vzkáže to po pacientovi 17 3,39% 

Ne 44 8,78% 

Nevím 140 27,94% 

Neuvedeno 1 0,20% 

Tabulka 4-26:  Procentuální zastoupení odpovědí na otázku č. 26 
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Obrázek 4-27:  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 26 

Vyhodnocení 

Téměř 60 % dotázaných se správně domnívá, že lékař může zakázat 

GS zaznamenáním na recept. 
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4.2.18 Zakázal Vám osobn ě někdy léka ř GS? 

Ano 

Ne 

Nevím 

�  Grafické znázorn ění 

27. Zakázal Vám osobn ě někdy léka ř GS?   

Ano 15 2,99% 

Ne 469 93,61% 

Nevím 16 3,19% 

Neuvedeno 1 0,20% 

Tabulka 4-27:  Procentuální zastoupení odpovědí na otázku č. 27 
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Obrázek 4-28:  Grafické znázornění odpovědí na otázku č.27 

Vyhodnocení 

Téměř v 94 % lékař pacientům GS nezakázal.  
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4.2.19 Proč souhlasíte s GS v lékárn ě? 

� Grafické znázorn ění   

N = 377 (denominátor) 

28. Proč souhlasíte s GS v lékárn ě?   

Ušetření peněz 43 11,41% 

Stejná účinná látka 58 15,38% 

Důvěra v lékárníka 82 21,75% 

Ušetření času 71 18,83% 

Proč ne, pro dobro pacientů 34 9,02% 

Spokojenost pacienta 28 7,43% 

Ano, ale po konzultaci s lékařem 32 8,49% 

Mám volbu výběru 18 4,77% 

Neuvedeno 11 2,92% 

Tabulka 4-28:  Procentuální zastoupení odpovědí na otázku č. 28 
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Obrázek 4-29:  Grafické znázornění odpovědí na otázku č.28 

Vyhodnocení 

Z výše uvedeného vyplývá, že pacienti souhlasí v lékárně s GS, 

protože důvěřují lékárníkovi, což nám potvrzují i odpovědi u otázky  

č. 11. 19 % pacientů oceňuje ušetření času a 15 % souhlasí, protože LP 

mají stejnou účinnou látku. 
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4.2.20 Proč nesouhlasíte s GS v lékárn ě?  

�  Grafické znázorn ění  

           N = 94 (denominátor) 
29. Proč nesouhlasíte s GS v lékárn ě?   
Věřím lékaři 37 39,36% 
Nevěřím lékárníkovi 9 9,57% 
Není to vhodné  15 15,96% 
Není to stejná účinná látka 3 3,19% 
Jsem zvyklá na svůj lék, nechci změnu 23 24,47% 
Špatná zkušenost 4 4,26% 
Jiné 3 3,19% 
Neuvedeno 30 31,91% 

 

Tabulka 4-29:  Procentuální zastoupení odpovědí na otázku č. 29 
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Obrázek 4-30:  Grafické znázornění odpovědí na otázku č.29 

 

Vyhodnocení 

Z odpovědí je jasné, že skoro  40 % důvěřuje jen lékaři, což koreluje 

s otázkou č. 12 a téměř 25 % pacientů nechce měnit své léky.  
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4.2.21 Máte s GS nějaké konkrétní zkušenosti? 

Pozitivní  

Negativní 

Nemám 

� Grafické znázorn ění 

30.Máte s GS nějaké konkrétní zkušenost?     

Pozitivní 161 32,14% 

Negativní 19 3,79% 

Negativní i pozitivní 12 2,40% 
Neuvedeno 309 61,68% 

 

Tabulka 4-30:  Procentuální zastoupení odpovědí na otázku č. 30 

Máte se GS nějaké konkrétní zkušenosti?
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Obrázek 4-31:  Grafické znázornění odpovědí na otázku č.30 

 

Vyhodnocení 

Téměř 32 % pacientů má zkušenost s GS. U některých pacientů se 

po změně LP vyskytly nežádoucí účinky (např. vysoký krevní tlak, brnění 

rukou, vyrážka nebo zvýšení počtu záchvatů u epilepsie). Ani v jednom 

z případů však nebyla asociace nikým nezávisle potvrzena. 
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4.3 Testování závislosti vybraných prom ěnných 

Respondenti ekonomicky neaktivní (p=0,001), s nižšími příjmy 

(p<0,001) a užívající více léčiv na akutní (p=0,005) i chronické obtíže 

(p=0,027) požadují statisticky významně častěji lék bez doplatku nebo 

s doplatkem co nejnižším již při jeho předepisování lékařem. (otázka č. 17) 

GS je častěji nabízena ženám (p=0,003), starším pacientům 

(p=0,017) a pacientům užívajícím více léčiv v rámci akutní, resp. chronické 

terapie (p=0,005, resp. p<0,001). (otázka č. 18) 

Vyšší znalosti o podmínkách GS se vyskytli u ekonomicky aktivních 

respondentů, pacientů z obcí s větším počtem obyvatel a respondentů 

s vyšším vzděláním (p<0,05).  
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5 DISKUZE 

Generická substituce byla zavedena do naší legislativy jako nástroj 

snižující náklady pacientů, popřípadě i zdravotních pojišťoven na 

farmakoterapii.  

Cílem mé diplomové práce bylo získat a analyzovat vědomosti, 

názory a zkušenosti pacientů s generickými LP a GS. 

Potřebná data byla získaná pomocí dotazníkového šetření. Dotazník 

s pacientem vyplňoval proškolený tazatel. Vyplnění dotazníku probíhalo 

v lékárnách, kde byli náhodně oslovováni pacienti. Výběr lékáren je 

podrobněji popsán v metodické části. To, že pacienti byli oslovováni 

v lékárnách, mohlo do studie vnášet „bias“. Například u otázky důvěry 

v lékárníka mohli pacienti odpovídat pozitivněji, než by tomu tak bylo mimo 

prostředí lékárny. Pokud by probíhal v budoucnu obdobný průzkum, 

doporučila bych oddělení tohoto výzkumu od lékárny, nejlépe úplně od 

zdravotnického zařízení.  

V před zahájením projektu bylo získat dotazníky od 500 respondentů. 

Sběr takového množství dotazníků byl časově velmi náročný, vyplnění 

jednoho dotazníku trvalo v průměru 7 minut, ale umožnilo nám získat 

reprezentativní výsledky. Do hodnocení byly zařazeny všechny získané 

dotazníky. 

Přestože se úroveň vzdělání respondentů projevovala už při 

vyplňování dotazníku, v konečné analýze se ukázalo, že tento demografický 

údaj nebyl u většiny otázek statisticky významným parametrem. 

Dostatečná informovanost pacientů a pochopení problematiky, je 

nejdůležitějším bodem pro správné fungování GS. K takovému závěru se 

přiklání např. Německo, kde byla provedena studie, z jejichž závěrů 

vyplynulo, že správná komunikace a způsob podání informací pacientovi, je 

velmi důležitý. (26) 

Již ze zvolené metodiky vyplývá, že většina respondentů navštěvuje 

lékárny veřejného typu a pochází z obcí s menším počtem obyvatel. 50 % 

respondentů uvedlo, že navštěvuje obvykle jednu lékárnu. Toto údaj sice 

nebyl studií primárně zjišťován, přesto jej můžeme považovat za minimálně 
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pozitivní a nadějný do budoucna. K tomu, aby mohl lékárník plně uplatnit 

svoje znalosti a dovednosti směrem k pacientovi a poskytovat opravdu 

kvalitní farmaceutickou péči, je nezbytná dobrá znalost pacientů. Pomoci 

tomu může výrazně vedle vzájemné důvěry zejména stav, pokud bude 

pacient navštěvovat svoji lékárnu a bude mít „svého lékárníka“. Lékárník 

poté může využívat např. i potenciál tzv. lékových záznamů pacienta. Už 

vzhledem k tomu, že dosud selhávají snahy o sdílení údajů z anamnézy 

pacienta všemi zdravotníky („centrální databáze“), jedná se podle našeho 

názoru o cenné zjištění. 

Při vyplňování první části dotazníku (demografických údajů) se 

ukázaly pro respondenty dvě otázky komplikovanější. První se týkala jejich 

hrubého příjmu jejich domácnosti a druhá financí utracených na doplatcích 

za poslední rok. U první byl problém s nedostatečným soukromím pacientů. 

V lékárně bylo často málo prostoru, proto bylo některé respondenty 

nepříjemné uvádět výši příjmu domácnosti. Proto jsme při této otázce, 

odpovědi nečetli a nechali jsme pacienta, aby sám ukázal na danou částku. 

Touto formou jsme zjistili, že téměř 35 % má hrubý domácí příjem okolo 

20 000 Kč. 

Druhou komplikovanější otázkou bylo uvědomění si skutečné výše 

nákladů za doplatky a volně prodejné přípravky. Otázka byla náročná 

zejména pro starší pacienty. Velmi často si nedokázali spočítat, kolik za rok 

přibližně utratí. Nejednou nám tvrdili 50 Kč bez ohledu na to, že před deseti 

minutami zaplatili 200 Kč na doplatcích. V takových případech bylo 

zapotřebí značné trpělivosti. Tato otázka nám jasně ukázala, jak hodně 

pacienti utrácí na doplatcích za své léky a jak důležitá jsou reformní 

opatření.  

Otázky č. 11 a 12 se týkaly důvěry v lékárníka a lékaře. Velmi 

příjemným zjištěním pro nás bylo, že téměř 82 % pacientů má velkou 

důvěru v lékárníka mezi 80-100%. Je možné, že pacienti v domnění 

potenciálních výhod v lékárně odpovídali pozitivně, jelikož zde často nebyl 

dostatek soukromí a prostoru a lékárníci tak mohli zaslechnout odpověď. 

Stejně tak tyto pozitivní reakce mohou souviset s tím, že většina pacientů 

navštěvuje jednu lékárnu v menším městě a dochází tak k osobnějšímu  
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a důvěrnějšímu vztahu mezi pacientem a lékárníkem. Dotazovaní pacienti 

často dodávali, že věří svému lékárníkovi, což potvrzuje naše výsledky u 

otázek demografického typu. Více než 75 % pacientů důvěřuje lékaři mezi 

80- 100 %. Často si pacienti stěžovali, že lékárník je ovlivněn dealery a 

předepisuje nejvíce to, z čeho on má profit.   

Otázka č. 13 a 14 se zabývala, kolik pacienti užívají různých léčiv  

na recept. Odpovědi byly rozděleny na akutní a trvalou léčbu. Jak se 

ukázalo, pacienti v obou případech ve více jak 50 % užívají 1- 3 léky. 

Po demografických otázkách, následovaly ty, které byly zaměřeny na 

generickou substituci a konkrétní zkušenosti pacientů s ní. Nejdříve byly 

pacienti dotazování, zda se jim někdy stalo, že jejich lék v lékárně neměli- 

otázka č. 14.  Skoro v 72 % měli tuto zkušenost, pokud pacient odpověděl 

ano, měl uvést, jaké řešení mu bylo nabídnuto. 70 % těmto pacientům 

lékárníci daný lék doobjednali, aniž by provedli případnou náhradu LP  

(60 případů).  

Tyto výsledky nám jasně ukazují, že lékárníci raději objednají léky 

nebo pacienta pošlou do jiné lékárny. Tento problém může být způsoben 

nedostatkem času při expedování anebo celkovou politikou lékárny. 

Současně toto zjištění může ukazovat na malou odvahu lékárníků řešit 

aktuální problémy, které mohou souviset i nedostatečnou odborností 

samotných lékárníků. Pro úplnost je třeba uvést, že existují skupiny 

pacientů, které mohou být ohroženi, jestliže by jim byl zaměněn jejich 

obvyklý léčivý přípravek za jiný. Jedná se např. o epileptiky, astmatiky, 

velmi staré pacienty, pacienty užívající léčiva s úzkým terapeutickým 

spektrem (teofylin, warfarin, digoxin, antiarytmika, imunosupresiva) nebo 

některé lékové formy (inhalátory prášku, transdermální přípravky nebo 

systémy s řízeným uvolňováním apod.). Omezení se samozřejmě týká  

i náhrad v rámci generické substituce.8) 

U otázky č. 15 jsme se pacientů ptali, zda vědí o možnosti GS. 

Většina, tj. téměř 78 %, nám odpověděla, že ne. Přestože někteří pacienti 

znali GS, nedokázali na přímou otázku přesně odpovědět. V tomto případě, 

jim byla srozumitelně vysvětlena podstata generické substituce, někteří 

pacienti tento nástroj znali a to se promítlo do odpovědí na další otázky. 
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Následující otázka navazovala na předchozí a to, odkud se pacienti od této 

možnosti dozvěděli - č. 16. U lékařů pravděpodobně chybí větší motivace, 

proto je škoda i pro samotný lékárnický stav, že se na větší informovanosti 

pacientů nepodílí významnější měrou i lékárny. 

Otázka č. 17 zjišťovala, zda pacienti žádají lékaře o léky bez 

doplatku. Jak se ukázalo, tak dvě třetiny pacientů neměly o tuto možnost 

zájem, toto může souviset s tím, že pacienti nejsou dostatečně informování 

o těchto možnostech, jak od lékaře, tak i od lékárníka. Dle očekávání mají o 

levnější léčiva zájem starší pacienti, dále pacienti s více užívanými léčivy a 

ekonomicky neaktivní respondenti.  

Téměř 50 % dotazovaných byla GS v lékárně nabídnuta, pokud se 

tak stalo, většina pacientů s touto nabídkou souhlasila. Sami od sebe ale o 

GS nežádají, takto odpovědělo skoro 91 % respondentů. Pokud ale přeci 

jen pacient zažádal o GS, lékárník mu téměř vždy vyhověl a poskytl 

dostatek informací.  

Povzbudivé je to, že pacienti shledávají ve více jak 65 % GS za 

bezpečnou, což může souviset s důvěrou v lékárníka. 

Nyní následovaly otázky, které zjišťovaly, jaké je povědomí pacienta 

o jeho právech v systému GS. Pacienti měli na výběr z několika možností, 

jejich odpověď byla zaznamenána a případně sdělena správná. 86 % se 

správně domnívá, že lékárník musí mít souhlas pacienta. Téměř 39 % si 

správně myslí, že lékárník nepotřebuje souhlas lékaře. Více jak polovině se 

podařilo dobře vyhodnotit, že lékař může GS zakázat označením na 

receptu. Otázkou č. 27 jsme zjistili, že ve více jak 90 % dotázaných GS 

nebyla zakázána. 

Otázky č. 28- 30 byly zaměřeny na jejich názor a mohli se slovně 

vyjádřit, zda souhlasí nebo nesouhlasí s GS v lékárnách. Velmi pozitivně 

vyšlo, že pacienti souhlasí s GS. 377 respondentů zvolila tuto odpověď, což 

je skoro 75 %. Někteří pacienti uvedli, že po provedené GS pocítili větší 

počet nežádoucích účinků. Častá byla alergická reakce, jako je např. 

vyrážka. Někteří si též stěžovali na zvýšený krevní tlak nebo na zvýšený 

počet epileptických záchvatů pří záměně antiepileptik. Asociace mezi těmito 

nežádoucími účinky a podáním léčiva nebyla nikým nezávisle ověřena.  
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Zajímavé vyhodnocení přinesla firma Factum Invenio. Jejich průzkum 

ukázal, že i když lékárníci příliš aktivně generickou substituci nenabízejí, 

lidé na takové nabídky reagují velmi pozitivně. Návrh důsledně odmítl pouze 

každý desátý. Lékárníkovu nabídku na generickou substituci přijalo vždy 42 

% z těch, kterým byla doporučena. Necelá polovina se rozhodovala podle 

toho, jaký lék měla předepsaný – někdy návrh farmaceuta přijala, jindy 

odmítla. Je tedy zřejmé, že pacienti magistrům a magistrám v lékárnách 

důvěřují.  

K velmi podobným výsledkům jsme dospěli i my, jediným rozdílem se 

ukázala žádost pacienta o lék bez doplatku u lékaře. V našem případě 68 % 

pacientů o to nežádá. Je možné, že pacienti se za svoji odpověď styděli.   

Limitem naší studie bylo místo realizace dotazníkové šetření, přesto 

naše výsledky přináší zajímavé a reprodukovatelné závěry. Většímu 

používání GS a generických léčiv brání např. vedle stávajících legislativních 

podmínek nebo nejasného systému stanovování cen a úhrad i fakt, že 

laická veřejnost není o změnách včas odpovídajícím způsobem 

informována. Nedostatečná informovanost nejen u laické veřejnosti je 

pravděpodobně jednou z bariér GS a používání generik v České republice. 

Většina respondentů důvěřuje lékárníkovi, souhlasí s konceptem GS a 

lékárníka považuje za garanta bezpečnosti. Tento fakt by měl povzbudit i 

všechny pracovníky lékáren. 
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ZÁVĚR 

Dalo by se říci, že ve většině vyspělých zemí je generická substituce 

běžnou praxí, která má za úkol snížit náklady spojené s výdaji na léčiva. 

Například ve Finsku mají s GS velmi dobré zkušenosti, hlavně co se týče 

ušetření nákladů na léčiva. Ovšem je třeba si uvědomit, že když dva dělají 

totéž, není to totéž. Státy se liší systémem úhrad. Ovšem je zřejmé, že díky 

GS by mohly poklesnout doplatky za léky, jelikož lékaři se tak dobře 

neorientují v cenách léků jako lékárníci. Je proto důležité i nadále sledovat 

podobnými šetřeními užívání generické substituce, která může výrazně 

ušetřit pacientovi peníze, na tomto faktu se shoduje většina států 

s generickou substitucí v praxi. 

Ukázalo se, že nedostatečná informovanost, a to nejen na straně 

pacientů, je jedním z klíčových faktorů bránících většímu používání GS 

v praxi. Tento výsledek je společný i s ostatními zeměmi, kde je GS 

zavedena.  

Na závěr můžeme říci, že podle dostupných údajů pacienti vnímají 

lékárníka jako garanta bezpečnosti GS. Přestože výsledky ukazují,  

že většina pacientů souhlasí s GS v lékárně, nelze vzhledem k poměrně 

malé početnosti respondentů a zmíněným limitům tohoto šetření výsledky 

zobecňovat. Je třeba provést další šetření, která by tyto výsledky potvrdila a 

mohla poukázat na další skutečnosti týkající se generické substituce 

v České Republice. 
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6 SEZNAM ZKRATEK 

� LP- léčivý přípravek 

 

� GS- generická substituce 

 

� LL- léčivá látka 

 

� SÚKL- Státní ústav pro kontrolu léčiv 

 

� SPC- souhrn údajů o léčivém přípravku 

 

� EMA- Evropská léková agentura 

 

� INN- International nonproprietary name 

 

� WHO- Světová zdravotnická organizace 

 

� AIFA- Italská léková agentura 

 

� GENAS- Asociace zahraničních výrobců generických léků 
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10 PŘÍLOHY 

10.1 Dotazník 

 

1. Pohlaví   muž   žena 

2. Rok narození …………….. 

3. Vzdělání     základní  vyučen   SŠ   VŠ 

4. Ekonomicky aktivní ano  ne 

5. Hrubý příjem domácnosti za měsíc 

 do 15000 Kč   15000 – 25000 Kč   25001 – 35000 Kč 

 nad 35000 

6. Počet členů vaší domácnosti ………… 

7. Velikost obce, kde žijete (Váš lékař?)  

 do 5 000   5 000 – 9 999  10000 – 19999  
20 000 – 49 999  

 50 001 – 99 999  100 000 – 999 999  1 000 000 a více 

obyvatel 

8. Typ lékárny 

 veřejná    nemocniční  

9. Navštěvujete jednu lékárnu? 

  ano    ano, většinou   ne     

nevím 

10. Kolik jste za poslední rok utratil za doplatky a volně prodejné LP 

v lékárně (odhad)? 

………….. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

11. Důvěřujete lékárníkovi? Ohodnoťte na stupnici od 0 – 100 % 

(stupnice od 0 - 100 %) 

Proč…………………………………………………………………………

………………...……………………………………………………………………

…………………………… 
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12. Důvěřujete lékaři? Ohodnoťte na stupnici od 0 – 100 % 

(stupnice od 0 - 100 %) 

Proč…………………………………………………………………………

………………...……………………………………………………………………

…………………………… 

13. Kolik různých léčiv na Rp. jste za rok 2008 užíval? 

 

Akutní 

léčba……………...………………………………………………………………...

…………. 

 

Trvalá 

léčba……..…………………………………………………………………………

………… 

 

14. Stalo se Vám někdy, že Váš předepsaný lek v lékárně neměli, pokud 

ano, jaká řešení Vám byla nabídnuta. 

 

ano……………………………………………………………………………………

…… 

 ne 

 

15. Víte o možnosti GS (záměna)? 

 ano    ne 

 

16. Odkud jste se o této možnosti dozvěděl? 

 lékař  lékárník   sdělovací prostředky   známí    

jiná_________ 

 

17. V případě, že Vám lékař předepisuje lék, žádáte jej o lék bez doplatku 

nebo 

alespoň o lék s doplatkem co nejnižším? 

  ano, obvykle   jen u některých léků   ne    nevím 
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18. Byla Vám v lékárně nabídnuta možnost GS (záměny)? 

 ano, téměř vždy   ano, alespoň jednou    ne   

nevím (nevzpomínám si) 

 

19. Souhlasil jste s touto nabídkou? 

ano, téměř vždy ano, alespoň jednou ne  nevím 

(nevzpomínám si) 

 

20. Žádal jste vy osobně někdy lékárníka o GS (záměnu)? 

 ano, často   ano, zřídka    ne 

  nevím 

 

21. Vyhověl Vám lékárník? 

 ano, vždy    v některých případech vyhověl, 

v některých odmítnul (proč?) ne  

 nevím 

 

22. Považujete GS v lékárně za bezpečnou? 

 ano, lékárník je odborník přes léčiva    ne, o terapii 

rozhoduje pouze lékař 

 nevím 

 

23. Poskytnul Vám lékárník dostatek informací k nabízené nebo provedené 

GS? 

 ano   ne     nedokážu posoudit 

 

24. Domníváte se, že lékárník musí mít Váš souhlas, chce-li provést 

jakoukoli záměnu, náhradu nebo GS? 

 ano, vždy  ano, ale pouze u některých léčiv   ne, nikdy   

nevím 
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25. Domníváte se, že lékárník musí mít souhlas vašeho lékaře, chce-li 

provést jakoukoli náhradu nebo GS? 

 ano, vždy    ano, ale pouze u některých léčiv  

ne, nikdy    nevím 

  

26. Může lékař GS zakázat 

 ano a zaznamená to na recept  ano, vzkáže to po 

pacientovi  ne   nevím 

 

27. Zakázal vám osobně někdy lékař GS   

 ano      ne      

nevím 

Pokud ano, byl Vám vysvětlen 

důvod…...................................................................................... 

 

28. Proč souhlasíte s GS v lékárně? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………..... 

 

29. Proč nesouhlasíte s GS v lékárně? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………..... 

30. Máte s GS nějaké konkrétní zkušenosti? (například se osypal) 

 

pozitivní………………………...……………………………………………………

……… 

 

negativní…………………..…………………………………………………………

……… 

 nemám 


