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Úvod: Generická substituce (GS) vešla v platnost v lednu 2008. Následovala obrovská vlna 

nedůvěry zdravotníků a pacientů. Diskutovalo se o bezpečnosti generické substituce a jejím 

přínosu pro společnost. Většina diskuzí však byla založena na nepodložených informacích. 

Cíl práce: Tato práce si kladla za cíl shromáždit a analyzovat názory, znalosti a zkušenosti 

lékárníků týkající se problematiky generické substituce a generických léčiv. 

Metodika: Jednalo se o prospektivní průřezovou observační studii, data byla získána pomocí 

dotazníkového šetření. Sběr probíhal v období od listopadu 2008 do dubna 2009. Osloveno bylo 

7665 členů České lékárnické komory. Získaná data byla hodnocena pomocí deskriptivní 

statistiky, dále byly použity i vybrané parametrické i neparametrické testy.  

Výsledky: Odpovědi byly získány od 615 lékárníků. Návratnost dosáhla 8 %. Celkově 

odpovědělo více žen (76 %), průměrný věk respondentů byl 38 let. Demografická 

charakteristika respondentů koresponduje s údaji Ústavu zdravotnických informací a statistiky z 

roku 2008. Více než 55 % lékárníků bylo v rámci pregraduálního studia seznámeno s 

problematikou generických a originálních léčivých přípravků (LP). 77 % respondentů vnímá GS 

jako pozitivní nástroj lékové politiky.  Téměř ¾ respondentů uvedli, že generické LP jsou ve 

srovnání s originálními LP terapeuticky ekvivalentní. 80 % respondentů nesouhlasí s tvrzením, 

že by byly generické LP ve srovnání s originálními LP méně účinné a 70 % nesouhlasí s 

tvrzením, že by generické LP byly méně kvalitní. Největším negativem GS je podle respondentů 

možné riziko zdvojení dávek. Největší pozitivum naopak vnímají v úspoře finančních prostředků 

pro pacienty. Pouze 11,5 % lékárníků znalo všechny legislativní podmínky GS. Souhlas s GS 

koreluje se znalostmi legislativních podmínek týkajících se GS. 

Závěr: Byly získány reprezentativní výsledky, které lze extrapolovat na celou skupinu českých 

lékárníků. Většina farmaceutů souhlasí s GS a považuje generická léčiva za bezpečná.  


