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Badanie pokazało, że pacjenci mają tendencję do samole- 
czenia. Udzielanie porad związanych z samoleczeniem 
lekami OTC zadeklarowała bowiem większość farma-
ceutów (86%). Rzadko doradza w tym zakresie 12,4% 
badanych, zaś nigdy jedynie 1,3%. Jedna osoba odmówiła 
odpowiedzi na to pytanie.

Jak często udzielasz pacjentom porad
dotyczących samoleczenia lekami OTC?

Jak często udzielasz pacjentom porad dotyczących samoleczenia lekami OTC?
- krzyżowanie ze względu na płeć

W kwestii samoleczenia lekami OTC różnią się wypowiedzi 
farmaceutów mężczyzn i  kobiet. Wyraźnie więcej kobiet 
twierdzi, że porad związanych z  samoleczeniem lekami 
OTC udziela często – różnica wynosi tu aż 22,6%. Warto 
także podkreślić, że żadna farmaceutka nie odpowiedziała, 
że nigdy nie oferuje pacjentom porad w tym zakresie, 
podczas gdy takiej odpowiedzi udzieliło 7,2% farmaceutów.

63,4%
często

często
zawsze
rzadko
nigdy
nie dotyczy

63,4 %
22,6 %
12,4 %

1,3 %
0,3 %

Zgodnie z definicją WHO, samoleczenie to „używa- 
nie lekarstw przez konsumenta w leczeniu chorób 

lub objawów rozpoznanych samodzielnie. W praktyce 
określenie to zawiera również leczenie wzajemne przez 
członków rodzin lub przyjaciół, szczególnie, gdy leczone 
jest dziecko”. Samoleczenie OTC odnosi się do wykorzy-
stywania przez pacjentów w terapii leków dostępnych 
bez recepty, do których mają oni nieograniczony dostęp. 

Obecnie statystyczny Polak konsumuje średnio 
34 opakowania leków rocznie, a 35% populacji regularnie 
przyjmuje leki przepisane przez lekarza (średnio pięć 
tabletek dziennie) i  dwa preparaty kupowane bez
recepty. 
(Źródło danych: Samoleczenie wśród pacjentów Self-medication 
among patients, Sylwia Kałucka, Magdalena Antczak, Katarzyna 
Kapsiak, GERIATRIA 2016; 10: 248-254).

Źródło: badanie NIA i Fundacji Aflofarm „Farmaceuci i pacjenci 2019”. N = 380

Kobieta

Mężczyzna nigdy
nie dotyczy

rzadko

21,2 % 67,5 % 11,3 %

29,0 % 44,9 % 17,4 %

zawsze
często

1,4 %
7,2 %

Źródło: badanie NIA i Fundacji Aflofarm
„Farmaceuci i pacjenci 2019”.
N = 380
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Część V. Opieka farmaceutyczna

Ponad połowa pacjentów jest za wprowadzeniem 
do apteki opieki farmaceutycznej. Należy jednak 
podkreślić, iż niemal 40% badanych nie wie dokład-
nie, czym jest opieka farmaceutyczna i jaki mógłby 
być jej zakres. To pokazuje, że Polacy chcieliby móc 
liczyć na większą opiekę ze strony farmaceuty, 
ale sami nie wiedzą, na czym miałaby polegać.

Wraz z wiekiem spada wiedza respondentów 
odnośnie wprowadzenia do aptek opieki farma-
ceutycznej. W przypadku respondentów z prze- 
działu wiekowego od 18 do 29 lat odsetek wskazań 
w kategorii „nie wiem o co chodzi” wyniósł 26,0%, 
natomiast wśród respondentów w wieku 60 lat 
i więcej odsetek ten był już na poziomie 53,6%. 

Opieka farmaceutyczna to udokumen-
towany proces, w ramach którego 

farmaceuta we współpracy z pacjentem 
i lekarzem, niekiedy również z innymi 
pracownikami służby zdrowia, czuwa nad 
przebiegiem farmakoterapii. Przyjmuje się, 
że idea opieki farmaceutycznej powstała 
w połowie lat 70. XX wieku. Obecnie 
opieka farmaceutyczna z powodzeniem 
funkcjonuje w wielu krajach na całym świe-
cie. Jej wdrożenie w Polsce pozwoli na 
wzmocnienie roli farmaceutów w systemie 
opieki zdrowotnej i w sytuacji ogromnych 
wyzwań kadrowych stanowić będzie 
wsparcie dla systemu. Obecnie w Minis-
terstwie Zdrowia trwają prace nad wypra-
cowaniem i wdrożeniem modelu pilotażo-
wego opieki farmaceutycznej. W tym celu 
został powołany ministerialny zespół ds. 
pilotażu opieki farmaceutycznej, w skład 
którego wchodzą m.in. przedstawiciele 
Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Czy jesteś za wprowadzeniem
do aptek opieki farmaceutycznej?

Źródło: badanie NIA i Fundacji Aflofarm
„Farmaceuci i pacjenci 2019”.
N = 1067

52,2%
tak

tak
nie wiem o co chodzi
nie

52,2 %
39,4 %

8,4 %

Co pacjenci wiedzą o opiece farmaceutycznej?
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52,2 %

Źródło: badanie NIA i Fundacji Aflofarm
„Farmaceuci i pacjenci 2019”.

N = 1067

18 do 19 lat

30 do 39 lat

40 do 49 lat

50 do 59 lat

60 i więcej lat

tak
nie
nie wiem o co chodzi

65,1% 8,8% 26,0%

30,5%

37,7%

44,3%

53,6%

63,8%

51,5% 10,8%

5,6%

45,9%

38,4%

9,8%

8,0%

Czy jesteś za wprowadzeniem do aptek opieki farmaceutycznej?
Krzyżowanie ze względu na wiek
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Czy uważasz, że pacjenci wiedzą,
co to jest opieka farmaceutyczna?

często
rzadko
zawsze
nigdy
nie dotyczy

44,7 %
34,7 %

7,4 %
7,1 %
6,1 %

raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć 
raczej tak
zdecydowanie tak

43,2 %
41,1 %
11,1 %
3,7 %
1,1 %

43,2%
raczej nie

Jak się okazuje, opieka farmaceutyczna, według 
deklaracji farmaceutów, jest tymczasem już teraz, 
częstym przedmiotem aktywności zawodowej dla 
prawie połowy z nich (44,7%) – mimo, że nie została 
jeszcze wprowadzona jako rozwiązanie systemowe.

Rzadko usługi z tego zakresu świadczy 34,7% 
badanych farmaceutów. 6,1% farmaceutów 
odmówiło udzielenia odpowiedzi na to pytanie lub 
uznało, że pytanie ich nie dotyczy (w gronie tym 
mogą być na przykład właściciele aptek, którzy 
wprawdzie są farmaceutami, ale nie pracują 
bezpośrednio z pacjentem). 

Źródło: badanie NIA i Fundacji Aflofarm
„Farmaceuci i pacjenci 2019”.
N = 380

Jak często udzielasz pacjentom 
porad/usług mieszczących się
w zakresie opieki farmaceutycznej?

Źródło: badanie NIA i Fundacji Aflofarm
„Farmaceuci i pacjenci 2019”.
N = 380

44,7%
często
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rzadko
nie dotyczy
często
nigdy
zawsze

40,5 %
23,9 %
19,7 %
13,9 %

1,8 %

Oczekiwany zakres opieki farmaceutycznej – z perspektywy pacjenta

Pacjenci zostali zapytani o to, jakich usług oczeki-
waliby w ramach opieki farmaceutycznej.

Zdecydowanie największą popularnością cieszyłoby 
się doradztwo z zakresu farmakologii. Pomoc farma-
ceuty przy wyborze tańszych leków chciałoby uzyskać 

aż 90,8% badanych. Podobny odsetek pacjentów 
(90,3%) chciałby otrzymać poradę w zakresie 
wyboru leków bez recepty. Na porady w zakresie 
drobnych problemów zdrowotnych liczyłoby 84,1% 
pacjentów.
 

Jaką pomoc chciałbyś uzyskać ze strony farmaceuty?

Badania dodatkowe w aptece

Farmaceuci, mając możliwość określenia, jak często 
świadczą dodatkowe usługi w aptece, najczęściej 
wskazywali na pomiar ciśnienia krwi. Często robi to 
dwóch na pięciu farmaceutów, a rzadko – 32,9%.

Badania poziomu glukozy we krwi są rzadkim obsza-
rem aktywności 40,5% farmaceutów, a  wcale nie 
zajmuje się tym 13,9% z nich. Często badanie to prze-
prowadza 19,7% farmaceutów.

 

Źródło: badanie NIA i Fundacji Aflofarm „Farmaceuci i pacjenci 2019”. N = 1067

porady w drobnych 
problemach ze zdrowiem

zdecydowanie
tak

41,1%

60,3%

57,0% 33,3%

30,5%

43,0% 6,9% 7,0%

2,7%

3,1% 1,1%

1,2%

1,9%

24,1% 33,8% 14,2% 21,2% 6,7%

5,3%

5,5%

18,8% 27,7% 21,5% 8,2%23,8%

zdecydowanie
nie

raczej
tak

trudno
powiedzieć

raczej
nie

pomiar ciśnienia krwi,
cholesterolu czy poziomu

cukru

wybór tańszych
leków

dobór leków
bez recepty

przegląd domowej
apteczki

Jak często świadczysz pacjentom usługi
w zakresie pomiaru poziomu glukozy krwi? 

40,5%
rzadko

Źródło: badanie NIA i Fundacji Aflofarm
„Farmaceuci i pacjenci 2019”.
N = 380
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często
rzadko
nie dotyczy
nigdy
zawsze

40,0 %
32,9 %
12,4 %
10,5 %
4,2 %

Jak często świadczysz pacjentom usługi 
w zakresie pomiaru ciśnienia krwi?

40%
często

Jak często świadczysz pacjentom usługi
w zakresie przeglądu domowej apteczki?

44,7%
rzadko

rzadko
nigdy
często
nie dotyczy
zawsze

44,7 %
34,2 %
12,4 %
7,6 %
1,1 %

Źródło: badanie NIA i Fundacji Aflofarm
„Farmaceuci i pacjenci 2019”.
N = 380

Źródło: badanie NIA i Fundacji Aflofarm
„Farmaceuci i pacjenci 2019”.
N = 380

Niewielka grupa farmaceutów (12,4%) często wykonuje 
przeglądy apteczki domowej pacjentów. Zdecydowanie 
więcej z nich (44,7%) przyznaje, że robi to rzadko, a aż 
34,2% - że nigdy.
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Respondenci według województw

30-39 lat
40-49 lat
50-59 lat
60 i więcej lat
18-29 lat

29,5 %
22,9 %
21,3%

15,5 %
10,8 %

Płeć

81,8%
kobieta

kobieta
mężczyzna

81,8 %
18,2 %

Wiek

Informacje o próbach badawczych

Farmaceuci

W badaniu ankietowym udział wzięło 380
farmaceutów. 

29,5%
30-39 lat

Miejsce pracy

apteka indywidualna
apteka sieciowa

67,1 %
32,9 %

67,1%
apteka

indywidualna
36
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18

30

25
10

11

7

8 11

14

36

29
25

45

57
mazowieckie

7
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wyższe
średnie
zasadnicze 
policealne
podstawowe

37,1 %
36,3 %
13,7 %
8,2 %
4,8 %

wieś
miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców
miasto do 20 tys. mieszkańców
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców
miasto od 200 do 500 tys. mieszkańców
miasto od 100 do 200 tys. mieszkańców

39,8 %
18,9 %
13,0 %
11,4 %
8,5 %
8,2 %

Pacjenci

W badaniu udział wzięło 1067 respondentów.

Płeć

52,3%
kobieta

kobieta
mężczyzna

52,3 %
47,7 %

Wiek

27,1%
60 i więcej lat

60 i więcej 
18-29 lat
30-39 lat
50-59 lat
40-49 lat

27,1 %
20,1 %

20,0 %
17,2 %
15,7 %

Miejsce zamieszkania Wykształcenie

37,1%
wyższe

39,8%
wieś
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Nota Metodologiczna
od agencji badawczej
Biostat

Badanie przeprowadzono metodą CATI (Computer 
Assisted Telephone Interviews). Proces badawczy 
polegał na przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej 
z respondentem, wspomaganej komputerowo, 
podczas której wypełniana jest ankieta.

Wywiady przeprowadzili wykwalifikowani teleankie- 
terzy we własnym studiu do realizacji badań tele- 
fonicznych CATI, mieszczącym się w siedzibie firmy 
w Rybniku. Procedura zbierania danych i jakość 
prowadzonych wywiadów nadzorowane były przez 
koordynatora i  kierownika projektu. Podczas bada-
nia koordynatorzy badań telefonicznych mogą 
bezpośrednio objąć kontrolą pracę ankieterów, 
a tym samym przeciwdziałać ryzyku spadku jakości 
realizowanych badań.

Studio jest wyposażone w system klimatyzacji, 
a każde stanowisko posiada dostęp do laptopa 
z autorską platformą CATI-System. Aby praca 
ankieterów była niezakłócona, dbamy o optymalny 
poziom wyciszenia w pomieszczeniu.

Do zgromadzenia danych posłużono się narzędziem 
badawczym w  formie kwestionariusza wywiadu 
telefonicznego.

Badanie zrealizowano w styczniu 2019 r. 
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