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Tytuł rozprawy: ooAnaliza i ocena czynników indywidualnych i środowiskowych

rwiązanych z podejmowaniem samoleczeniazuĘciem leków OTC oraz stosowaniem

§uplementów diety" , \

Praca wykonana w ZaMńzie Promocji Zdrowiai Prewencji Chorób PrzewleĘch

Narodowego Ins§rtutu Zdrońa Publicznego - Pństwowego ZakJadu Higieny.

Zachowańa zdrowotne stanowią integralną częśó stylu Ęcia jednostek, grup

społecmych i społeczności Coruz popularniejszym trendem, wynikającym z większej

świadomości pacjentów, którzy chcą podejmowaó niezaleźne decyzje doĘczące własnego

zdrowia, jest samoleczenie. Ogólnie można stwierdzić, że samoleczenie jest świadomym

podejmowaniem decyzji kaZdego człowieka w celu utrzymańa i poprawy stanu własnego

zdrowia oraz dbańa o zdrowie innych. Jednakżę pojęcie te ma znaczrlię 
,szersze 

zttalczenie i

do tej pory nie zostało jednoznacntie zdefiniowane. Mianem tym Ót<reSla się kategorie

zawartę w języku angielskim w sformułowaniach: self-care (samoopieka, dbanie o samego

siebie), jak i self-medication (samoordynacja leków). Samoopieka (self-care) odnosi się do

szerokiego zakresu dziŃń podejmowanychprzez ludzi w celu utrzymania własnego zdrowia

w dobĄ kondycji lub poprawy jego stanu. Do takich działń możemy zaliczyóprześrzeganie

zasad higieny, właściwej diety, zachowywanie prozdrowotnego stylu Ącia. realizację potłzeb

społecznych i psychologiczrych oraz unikanie"rriepotrzebnego ryzyka.Zgodńe z deftnicją

Światowej Orgańzacji Zdrowia ptzez samoleczenie (self-medication) rozumiemy ułwanię

lekarstw przez konsumenta w leczeniu chorób lub objawów tozpomlanych samodzielnie. W

praktyce określenie to za,wieta również leczenie wzajemne przęz cżonków rodzin lub

przyjacióŁ, szczegÓ|nie gdy leczone jest dziecko. Samoleczenie "dbtyczy stosowania

samodzielnie przez pacjentów leków dostępnych bezrccepĘ, rwanych lekami OTC (over the

counter), w stosunku do których odnoszą się definicje leku sprecyzowane w aktualnie
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obowiązującym ustawodawstwie, jak i środki będące suplementami die§, naturalne produkty

roślinne, zioła, kosmeĘki czy materiały medyczne.

Samoleczenie jest zjawiskiem społecznym, ksztahowanym przęz kulturę, poltĘkę

zdrowotną pństwą własne doświadczenia pacjentów i dostęp do rzetelnej wiedzy. Ronł'ój i

skala zjawiska samoleczenia znajdują odzwierciedlenie w wartości rynku. Szacuję się, iZ

rynek leków bez recep§ stanowi jedną crvłarĄ wartości rynku farmaceutycznęgo w Polsce.

Cytując za DoktorantĘ całkowita wartość ryŃu apteczrrego liczona w cenach detalicznych w

roku 2018 wynosiła około 34 mld z},, w Ęm rynku sprzedaĘ leków i produktów dostępnych

bez recepiy aż 16 mld ń.Na|eĘ podkreślić, że przewiduje się dalszy i systema§czry wzrost

wartości rynku sprzedaĘ odręczrej w Polsce.

Z jednej strony zjawisko samoleczenia z uryciem leków OTC wydaje się poządane,

ponieważ odciĘa system opieki zdrowotnej otaz oszczędza czas pacjentów, z dragiejjednak

strony niesie ze sobą zagrożenia dla zdrowia publicmego. Efektem włLgvenia dodatkowych

leków, ziół, suplementów die§ do leczeńa ustalonego przez lękarza może być osłńienie

skuteczności leczeńa konwencjonalnego, odraczartie decyĄi o zrrrianie Ieczenia

konwencjonalnego, niepożądarle reakcje łączonych terapii (m.in. osłabienie wchłaniania

substancji czytlnych, dublowanie dawki, interakcje podnoszące ryzyko uszkodzenia zdrowych

organów lub układów itp.), ignorowanie wiedzy medycmej (zalecń lekarza),. Często

skutkiem procesu samoleczenia jest zbyt długie, niekorzystne, odkładnie decyĄi o wirycie u

lekarza, w tym odkładanie wykonania odpowiednich badń diagnostycznych.

W aruiązku z povłyższym podjęcie w/w tematu pracy doktorskiej Wzez panią mgr

Marię Piotrowicz wydaje się być szczególnie istotne i w pełni uzasadnione. Autorka w swojej

pracy podjęła się zadańa oceny powszechności występowania zjawis\: samoleczenia oraz

powodów jego stosowania, określenia czynników indywidualnych i środowiskowych

(społecznych i instytucjonalnych) wykazujących rwiryek z zakupem prodŃtów

ptzeznaczonych do samoclz,ielnego leczenia (leków OTC i suplementów die§), w tym

przedstawienie profilu pacjenta, czyli zbioru cech opisujących osobę, która często kupuje

takie produkĘ.

Przedstawiona do oceny rozprawa naŃowa obejmuje 166 stron. Układ pracy jest

łpowy dla prac doktorskich . Ptaca zańera n ńzdziałów, wśród których majdująsię: wĘp
(24 strony) , założeńa i cel pracy (1 strona), materiał i metody (l5 stron), }vyniki (20 stron),
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dyskusja (20 stron), podsumowanie wyników (3 strony), wnioski i rekomendacje (3 strony),

spis rycin (2 strony), spis tabel i zestawień (2 strony), aneks obejmujący 7 załącmików (35

stron). i
Doktorantka zastosowała zarówno badania obserwacyjne, jak i sondażowe. Badania

uzyskĄ akceptację Komisji Bioetycznej przy NIZP-PZH (opinia 5l20l3 z dńa 30.01.2014

r). Badania obserwacyjne przeprowadzone zostaĘ w trzech aptekach ogólnodostęnych z

terenu miasta liczącego powyżej 500 mieszkńców, na grupie 828 
3acjentów. 

Badania

prowadzone były przęz 5 dni w tygodniu z uwzględnieniem sobót i niedziel. Szczegółowy

schemat przebiegu badania Doktoranka przedstawiła w Tabeli 2 (części,,Materiał i Metody",

strona 36). Zastosowanie celowego doboru aptek (tj. o róznym us§ńuowaniu w obrębie

duZego miasta) umożliwiło objęcie obserwacją nóżńcowanej populacji. Informacje zbierane

byĘ ptzy użyciu autorskiego arkusza obserwacji (zńączńk l) oraz notatek sporządzonych

według ustalonego schematu i zawierujących,informacje uą,skane od właścicieli aptek,

aptekarry otaz z rozpoznaria okolicy. Uzyskany materiał opracowano w sposób ilościowy i
jakościowy. Dużą wartością prowadzonych obserwacji był fakt osobistego kontaktu

Doktoranki z respondentami. Przeprowadzona obserwacjabyła: bezpośrednia, jednoosobowa

oraz jav,lna (badani wiedzieli, że są przedmiotem zainteresowania gbserwatora). Warto

również podkreślió, że narzędziabńawcze opracowane zostaĘ przez panią Marię Piotrowicz

z uwzględnieniem badń pilotażowych, które pozwoliĘ na dopracownanie planu

postępowania badawczego i zastosowanych metcid badawczych. W prrypadku bńń
sondażowych grupę badaną stanowiło 800. studentów wydziałów nauk o zdrowiu o,raz

pokrewnych, studiów stacjonarnych i nie stacjonamych z terenu wojewódźwa

mazowieckiego, w wieku 19-60 lat (średnia wieku 30 lat + 11). Ograniczeniem badania

sondażoWego było zavłężeńe (stronniczośó wyb8ru) grupy bńawczej do studentów vlydziŃu

nauk o zdrowiu otaz znacmla przęwaga kobiet (86%) w odniesieniu do mężczyzn (I4%).

Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety opracowany na podstawie

ptryjętego modelu uwarunkowń zakupu (i uĘcia) produktów przeznaczonych do

samoleczenia. Spośród rozpowszechnionych 800 kwęstionariusry, Dottorantka ottzymŃa

zvwot 760 ankiet (wskaznik zwrofu -95%). Do analiz statysĘcznych zakwaliftkowńa747

ankiet (wskaźnik efeĘwności - 93%). Co naleĘ podkreślió, również w tlm przypadku,

badanie właściwe zostało poprzedzone badaniem pilotżowym. Doktorantka analizowńa
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uryskane wyniki badń pod kątem następujących zmiennych: IicĄ i charakterystyki

społeczro-demograficznej grupy respondentów, częstości samoleczenia, kompetencji

respondentów (z uwzględnieniem: wiedry o ryzyku, wiedzy o reklamie, częstotliwości

czytania ulotek produktów, przekonania o skuteczności, źródłach informacji o preparatach),

dolegliwości i potrzeb zdrowotnych, interpersonalnego oraz ins§rtucjonalnego (systemowego)

wpbwu społeczneg o oraz profilu konsumenta.

Uzyskane wyniki badń Doktorantka przedstawiła w sposób czytelny i staranny, w

części Wyniki, w tabelach 9-I7 orazna rycinach|t3-Zg.Na podstawie badń obserwacyjnych,

prowadzonych w aptekach ogólnodostępnych, Autorka vrrykazńa, żę liczba pacjentów

kupujących produĘ do samoleczenia stanońŁa 73Yo badanych respondentów. Pacjentami

kupującymi produkty do samoleczenia byĘ w większości kobie§ (690/ą), osoby młode i w

średnim wieku (83%) oraz osoby przychodzące do apteki bez osoby towarryszącej (88%).

Tylko w około 10%o badarrych przypadków zalvłużono wyrazrre sygnały, że aptekaru mtń

pacjenta. Pacjenci nĄczęściĄ kupowali konkretne produkty, podając ich nazwy handlowe

(71%). Pacjenci stosowali w/w preparaĘ przede wszystkim w mviązku z występującymi

dolegliwościami ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, układu pokarmowego czy

układu l<rĘenia, a w drugiej kolejności w celu wznocnienia kondycji psychofizycznej

organizmu, zwiększenia odporności, poprawyt pamięci, koncentracji i snu. Tylko 17%

badanych respondentów kupowało prepara§ na przeziębienie, gorączkę i ból gardła czł
kaszel. Biorąc pod uwagę, wyniki badń sondażow}ch, Doktorantka vłykazńa, żę uż 9!Yo

respondentów kupowała produk§ do samoleczenia w ciągu ostalnich 12 miesięcy

poptzedzających badanie: ponad jedna trzecia (36%) kupowała tego rodzaju produĘ kilka

raz! w roku, prawie co trzeci badany co 2-3 miesiące, a co czwarĘ raz w miesiącu lub

częściej. Ponad 407o respondentów nie brało pod uwagę możliwości niekorzystnego łvpływu

stosowanych środków na zdrowie. Badani studenci najczęściej deklarowali zakup preparatów

na ból gardła, kaszel, katar (70Yo), przeziębienie lub grypę (69%), ból głowy (57%) oraz

potrzebę wzmocnienia organizmu czy odpomości (40%). Produkty do samoleczenia

najczęściej kupowarro w aptece (97%). Doktprantka vłykazała, że respondenci podczas

porady zasięganej u aptekarzabardzo rzńko zvwacali uwagę na: przeciwwskazania (16%);

dzińańa niepożądane (efekty uboczre) (1l%), interakcje z lekami (13%), interakcje z

pożywieniem (7%) stosowanych preparatów. Zal<tęs porady aptekarza był bardzo
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ograniczony i dotyczył głownie rekomendowania produktu oraz dostarczeńa informacji o

jego uzyciu. Większość respondentów jako bodziec do zakupu wskazała cenę preParatu.

Anattrując ottzymane wyniki badań pani Maria Piotrowicz rvłróctła szczególną

uwagę na istotną sta§sĘcznie zależność między częstotliwośó zakupu produktów OTC, a ich

promocją i reklamą w mediach. Najczęściej wykorzys§wanym na;;rynku leków OTC

narzędziem komunikacji marketingowej jest reklama emitowana w telewizji i Prasie.

Jednocześnie, częste zakupy łączyŁy się z brakiem wiedzy o ryzyku zNwryarrym z

samoleczeniem. Co naleĘ podkreślió, Doktorantka vłykazŃa, iż pacjenci nie mają

świadomoś ci ryzyka rwiązanego ze stosowaniem środków do samoleczenia. Pacjenci nie

przawirylją maczeńa i nie potrafią odróznió kategorię produktów do samoleczenia (leków

OTC, suplemerrtów diety, wyrobów medycmych i innych).

W niniejszej pracy Doktorantka podjęłatsię próby opracowania profilu konsumenta,

czyli wyodrębnienia zbioru cech osoby, która często kupuje środki do samoleczeńa.

Doktorantka wykazńa, że częsĘ zakup prodqktów do samoleczeńama zńązek zarówno z

czynnikami indywidualnymi (kompetencjami i dolegliwościami/potrzebąmi konsumenta), jak

i czynnikami środowiskolvymi (wpłwami społecznymi interpersonalnYmi i

instytucj onalnymi/sy stemowymi).

Z obowiązku recenzenta muszę przedstawić kilka uchybień i słabych" Punktów

przedstawionej do oceny dysertacji. W mojej ocenie słabszym punktem pracy jest

zastosowane piśmiennictwo. Anatizując wykorrystane w pracy pozycje z piŚmiennictwa (2Ż8

pozycji) stwierdzam, że Ęlko 73 prac (w tym odsłony stron www) zostało opublikowanYch w

ciągu ostatnich 5. lat. Piśmiennictwo zawiera drębne błędy edytorskie i wymaga uzupełnienia

danych w kilku pozycjach. IJwńarrt, że znaczne podniesienie wartoŚci uą'skanych danYch

stanowiłby dfuższy czas obserwacji. Dodatkowo bardzo cenne byłoby uzuPełnienie

zaprezentowanych danych o informacje pozyskane z apteWpunktów aptecnrych z obszatów

wiejskich i mniejszych miejscowości. W mojej opinii informacja dotyLŁąca charakterysĘki

pacjentów biorących ldziŃ w badaniu powinna być zmieszczona w częŚci ,,Materiał i

Metody" (Autorka umieściła w/w dane w części Wyniki (Rycina 13 strona 48; RYcina 17

strona 56)).

podsumowanie
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Podsumowuj ąc uwńalnrt, iż zńożenia i cel pracy zostaĘ w pełni nealizowane, a

uzYskane wyniki mogą posłuzyć jako cenne ngrzędzie do podnoszenia standardów opieki

zdrowotnej i tworzenia w tym celu odpowiednich programów zdrowotnych i edukacyj nych. Z

Punktu ńdzenia poliĘki zdrowotnej pństwa mogą mieć istotne znaczenia w zakresie

zaruądzańa ryzykiem i korzyściami w obszarze rozvviązń związarrych z samoleczeniem.

Uzyskane dane dotyczące posttzegania roli apteki i aptekarzaw opiece'Źdrowotnej stanowią

szczególną cenną wartoŚÓ w Świetle nowej ustawy o zawodzie farmaceuty. Szczególnie

naleĘ rvlróciĆ uwagę na brak ńedzy pacjentów z zakłesu ryzyka stosowania produktów do

samoleczenia, ich edukację w w/w zakresie, w tym szerokiego wprowadzenia tej tematyki do

Ęcia Pńlicznego za pośrednictwem mediów i innych kanałów komunikacji społecznej.

Uważart, że określenie zrrriennych profilu konsumenta możę mieć szerokie zastosowanie

PrakĘczne. Realizacja badń wymagała od Doktorantki szczególnego nakładu pracy i
Pełnego zaangażowańa. Z przekonaniem ,t*i..l"u- , iż recenzowana przezmnie dysertacja

sPełnia ustawowe i nlłyczajowe wymagania stawiane ro?prawom doktorskim. W nńqp,kl z

PowYŻszYm, z'ł,Iracam się z proŚbą do Rady Naukowej Narodowego Ins§rtutu Zdrowia
Publiczrrego - Pństwowego Za&aduHigieny o dopuszczenie Pani maglter Marii Piotrowicz
dO dalsąrch etapów przewodu doktorskiego.
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