
Świadomość społeczeństwa odnośnie zdrowego trybu życia, uprawiania sportu 
oraz prawidłowej diety stale rośnie. Czy nowe potrzeby klientów – potencjalnych 
pacjentów – zmienią strategię rozwoju producentów leków w najbliższej 
przyszłości? O wypowiedź na ten temat poprosiliśmy przedstawicieli firm 
farmaceutycznych podczas debaty na Konferencji Przemysł Farmaceutyczny 
2014, a ich zdanie poddaliśmy ocenie 200 siedzących na sali przedstawicieli 
branży (przy użyciu systemu głosowania).

Profilatyka  
czy leczenie?
Opracowanie: Patrycja Misterek, Przemysław Płonka

Bartłomiej Rodawski
dyrektor operacyjny w Grupie Adamed

Strategia rozwoju powinna być nadrzędnym planem realizacji wizji 
i misji firmy. W największym skrócie powinna odpowiadać na pytania: na 
jakich rynkach firma chce działać? jak szybko chce się rozwijać? jak będzie 
realizować swoje cele?

Analiza wizji i misji firm farmaceutycznych pokazuje, że w zdecydowanej 
większości producenci farmaceutyków chcą dostarczać leki, a zatem zajmować 
się głównie rozwojem substancji chemicznych służących do leczenia chorób. 
Firmy farmaceutyczne sięgają jednak coraz częściej także po suplementy 
diety, które służą zapobieganiu chorobom, włączając je do swojego portfolio. 
Czy jest to wystarczająca odpowiedź na zmiany, jakie zachodzą w otoczeniu 
społecznym, kulturowym i demograficznym? 

Dzisiaj klienci (potencjalni pacjenci) są znacznie bardziej świadomi – decydują 
się na prewencję, podążając w kierunku zdrowego trybu życia (aktywność fizycz-
na, dieta), samoleczenia (internet stanowi ogromne źródło wiedzy, choć często 
trudnej do zweryfikowania) czy też medycyny naturalnej. Znaczna część 
społeczeństwa zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest odpowiednia dia-
gnoza pierwszych symptomów niekorzystnych zmian w organizmie. Czy te 
społeczne i kulturowe tendencje mogą być szansą dostrzegalną przez firmy 
farmaceutyczne na rozwój w innych obszarach niż dostarczanie leków? Czy 
stanowią one zagrożenie, czy też mogą być ignorowane, bo ich wpływ na 
sektor producentów farmaceutyków jest niewielki?

Moderator
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Natalia Walas-Marcinek
prezes zarządu Curtis Health Caps Sp. z o.o.

W państwach rozwiniętych gospodarczo świadomość zdrowotna spo-
łeczeństwa sukcesywnie rośnie. Pacjenci mają szeroką wiedzę nie tylko na 
temat chorób, ale i całego ich otoczenia, wiedzą, jakie czynniki je powodują. 
Te informacje uzyskują między innymi na podstawie programów prozdro-
wotnych prowadzonych przez instytucje państwowe lub stowarzyszenia 
zajmujące się poszczególnymi jednostkami chorobowymi. 

Profilatyka jest już dziś dobrze rozwinięta – chodzi mi tutaj o su-
plementację witamin i składników mineralnych, produkty wzmacniające 
odporność, szczepionki, preparaty stosowane prewencyjnie u osób z mu-
tacjami genetycznymi sprzyjającymi nowotworom. Takiego stanu rzeczy 
producenci leków zignorować nie powinni.  

 

 
 
 
 Moim zdaniem firma, któ-
ra buduje swoją strategię pa-
trząc w przyszłość, musi to robić 
zgodnie z trendami rynku, a nie 
przeciwko niemu. Firma rozważna  
i jednocześnie odważna będzie 
lansowała zachowania prozdrowotne 
i  wchodziła na rynek z odpowiednim 
produktem o charakterze profilak-
tycznym. Konsumenci potrzebują rozwiązań kompleksowych. Pojawia się tu tylko 
pytanie: czy dany producent dostarczy je sam, czy też zajmie się tylko wybranym ob-
szarem powiązanym z jednostką chorobową, oddając inne pozostałym wytwórcom.

Tomasz Nemeth
prezes zarządu Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

W ostatnich 12 latach rynek leków bardzo się zmienił. Nastąpił rozwój 
gospodarczy, internet stał się jednym z głównych źródeł poszukiwania infor-
macji. Leki OTC to segment, który na pewno należy obserwować. Wydaje 
mi się jednak, że sprawy nie idą w najlepszym kierunku. Ostatnio, żeby 
zmniejszyć kolejki do lekarzy, wiele leków przeszło ze statusu Rx na OTC. 
Kontrola nad tymi produktami chyba zaczyna być coraz mniejsza. Z tego 
względu należy się spodziewać, że w przyszłości tempo switchów na OTC 
spadnie, a wiele leków wróci na listę Rx.  

 
 
 
 Z wieloma stwierdzeniami do-
tyczącymi profilaktyki zdrowotnej 
się zgadzam. Uważam jednak, że 
zmiany świadomości konsumen-
tów nie zachodzą tak szybko, 
aby konieczna była modyfikacja 
strategii firm farmaceutycznych 
zajmujących się leczeniem.

Magdalena Kozłowska
kierownik produkcji Celon Pharma S.A.

Na pewno na początku należy się zastanowić, jak wygląda dzisiejsze społe-
czeństwo. Źródłem informacji na ten temat są raporty WHO, sondaże oraz różnego 
rodzaju badania. Wynika z nich wszystkich, że Europejczycy się starzeją – w 2010 
roku 15% społeczeństwa stanowiły osoby powyżej 65 roku życia. W 2050 roku 
takich osób będzie już ponad 25%. Wydłuża się średnia długość życia – przeciętny 
Europejczyk żyje 76 lat. W 2050 roku będzie to o 5 lat dłużej. 

W Europie 80% zgonów powoduje 6 chorób niezakaźnych. Są to choroby 
naczyniowe mózgu, choroby związane z układem krwionośnym, depresja, rak 
płuc… Wzrasta również zachorowalność na nowotwory – od połowy lat 80. o 32%.

 Patrząc na te dane, WHO oraz ministerstwa zdrowia poszczególnych państw 
wprowadzają  programy profilaktyczne – wzrost świadomości społeczeństwa jest 
m.in. ich skutkiem. Czy jednak te zmiany społeczne zachodzą tak szybko, jak 
byśmy sobie tego życzyli? 

W  sondażach Europarlamentu wykazano, że w 2013 r. zaledwie 41% 
Europejczyków zadeklarowało, że uprawia sport przynajmniej raz w tygodniu. 
W Polsce ta liczba jest dużo niższa, bo wynosi zaledwie 28%. Na przestrzeni  
 

 
 
 
ostatnich 4 lat, kiedy prowadzono 
poprzednie tego typu badania, 
wartość ta wzrosła w Polsce o 3%. 
Nie jest więc aż tak kolorowo, jakby 
się nam wydawało.

Badano również dietę Pola-
ków. W  tym przypadku wzrost 
świadomości jest duży, ale w dal-
szym ciągu spożywamy zbyt dużo 
tłuszczów zwierzęcych, brakuje w naszej diecie związków mineralnych. Na 
szczęście w wystarczającej ilości jemy warzywa i owoce. 

Firmy farmaceutyczne działające w takim otoczeniu muszą odpowiedzieć 
sobie same na pytanie, który kierunek wybiorą. Według mnie zarówno pro-
filaktyka jak i leczenie mają przyszłość, natomiast każda firma we własnym 
zakresie, analizując swoje możliwości, musi obrać odpowiednią strategię 
dalszego rozwoju.

Wyniki głosowania: 53,6% TAK      46,4% NIE

Czy nowe potrzeby klientów zmienią strategię rozwoju producentów leków w najbliższej przyszłości?
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