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Úvod: Generická substituce je jedním z nástrojů lékové politiky v mnoha zemích. Její zavedení má 

přinést značné úspory nejen zdravotním systémům, ale i pacientům.  

Cíl: Cílem této práce bylo analyzovat postoje, názory a zkušenosti pacientů týkající se generických 

léčivých přípravků a generické substituce. 

Metodika: Sběr dat probíhal v ordinaci praktického lékaře v Praze v období od 18. 11. 2015 do 21. 11. 

2016. Všichni respondenti, kteří v tomto období navštívili lékaře, byli požádáni o spolupráci. 

Dotazníkového šetření se mohli zúčastnit ti, kteří splnili vstupní kritéria. Dotazník se skládal z 36 

otázek, které lze rozdělit do 5 tématických okruhů (vlastní onemocnění a léčba, socio-demografické 

charakteristiky, obecné povědomí o generické substituci a generických léčivých přípravcích, vlastní 

zkušenosti s danou tématikou, postoje respondentů). Dotazník byl pilotován. Získaná data byla 

přepsána do elektronické podoby a zpracována podle deskriptivní statistiky. Vyhodnocovány byly 

pouze dotazníky, ve kterých bylo zodpovězeno na více než 75 % otázek. 

Výsledky: V čekárně praktického lékaře bylo osloveno 545 respondentů, z toho 400 z nich se rozhodlo 

spolupracovat. Vstupní kritéria splnilo 222 respondentů (100 %). Šetření se zúčastnilo 149 (67,1 %) 

žen a 73 (32,9 %) mužů, jejichž průměrný věk byl 53,4 let. 31,1 % respondentů dokázalo vybrat 

nejvhodnější definici generické substituce. Nejčastějšími zdroji informací o generické substituci byly 

sdělovací prostředky (25,1 %) a lékárna (24 %). Na většinu základních charakteristik o generické 

substituci a generických léčivých přípravcích nedokázali respondenti odpovědět. Cena zaměněného 

léčivého přípravku byla vnímána jako hlavní pozitivum generické substituce. 

Závěr: Obecné povědomí o dané tématice měli spíše respondenti se zkušeností se záměnou léčivého 

přípravku v posledním roce. U ostatních respondentů byly základní znalosti generické substituce 

a generických léčivých přípravků nižší. V budoucnu by bylo vhodné se zaměřit na edukaci a na posílení 

aktivnějšího přístupu respondentů k dotazování se na generickou substituci. 
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