
Vnímanie biologickej liečby
Prieskum vnímania a znalosti biologickej 
liečby medzi lekármi
Znalosť biologickej liečby – lekári mimo centier
Tretina oslovených lekárov deklaruje, že pozná biologickú liečbu veľmi dobre. Najväčší podiel lekárov má však skôr 
povrchnú znalosť o tomto type liečby. O biologickej liečbe majú dvojnásobne viac informácií špecialisti ako vše-
obecní lekári. Až tri štvrtiny všeobecných lekárov priznávajú, že o liečbe počuli, ale veľa o nej nevedia.
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Počuli ste už o biologickej liečbe?

            Všetci lekári                                           Všeobecní lekári                                                  Špecialisti

Áno, počul/a som a poznám ju veľmi dobre
Áno, počul/a som o nej, ale veľa o nej neviem

Áno, ale poznám ju len podľa názvu
Nie, nikdy som o nej nepočul/a

Informovanosť lekárov o biologickej liečbe - lekári mimo centier
Takmer polovica všeobecných lekárov nemá dostatok informácií o biologickej liečbe a radi by sa dozvedeli viac. 
Spomedzi špecialistov by viac ako tri štvrtiny chceli o biologickej liečbe vedieť viac.

Keď sa zamyslíte nad všetkým, čo ste počuli alebo čítali o téme biologickej liečby, ako kvalitne sa cítite 
byť informovaný/á v tejto téme?

    Všeobecní lekári                                                                        Špecialisti

mÁm dostatok informácií, ale 
rád/a by som sa dozvedel/a viac
mÁm dostatok informácií, 
viac nepotrebujem
NemÁm dostatok informácií,  
rád/a by som sa dozvedel/a viac
NemÁm dostatok informácií, 
viac ale nepotrebujem

82% lekárov 
chce vedieť 

viac

82% lekárov 
chce vedieť 

viac

mÁm dostatok informácií, ale 
rád/a by som sa dozvedel/a viac
mÁm dostatok informácií, 
viac nepotrebujem
NemÁm dostatok informácií,  
rád/a by som sa dozvedel/a viac
NemÁm dostatok informácií,  
viac ale nepotrebujem



Dokáže zbrzdiť porenia

Je novým trendomchorení

Dokáže zastabiliienta

Doodeniam/zmenrganizme

Dokážerenia

Je mimoriadne účinná

Nemám skúsegickou liečbou

Je poslednou vychochorení

Nedôverujem biolčbe
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    Všeobecní lekári                                                                        Špecialisti

Vnímanie biologickej liečby
Všeobecní lekári aj špecialisti vo veľkej miere súhlasia s preddefinovanými výhodami biologickej liečby. Výraznejší rozdiel 
je vo vnímaní jej mimoriadnej účinnosti, o ktorej sú viac presvedčení GPs.

Podľa toho, čo o biologickej liečbe viete, súhlasíte s nasledovnými výrokmi?

Lekári mimo centier
                                                                                                                               Všeobecní lekári  Špecialisti

Dokáže zbrzdiť progres ochorenia

Je novým trendom v liečbe ťažkých ochorení

Dokáže zastabilizovať pacienta

Dokáže predchádzať nezvratným poškodeniam/ zmenám v organizme

Dokáže radikálne znížiť prejavy ochorenia

Je mimoriadne účinná

Nemám skúsenosti s biologickou liečbou

Je poslednou voľbou pri liečbe vážnych ochorení

Nedôverujem biologickej liečbe

Silné a slabé stránky biologickej liečby – lekári z centier
Všeobecní lekári aj špecialisti vo veľkej miere súhlasia s preddefinovanými výhodami biologickej liečby. Výraznejší rozdiel 
je vo vnímaní jej mimoriadnej účinnosti, o ktorej sú viac presvedčení GPs.

Biologická liečba dokáže zastabilizovať chorobu, dokáže 
zbrzdiť jej prejavy.

Nádej na lepšiu budúcnosť, že si môžu pacienti užívať ži-
vot a psychika pacientov majú veľký vplyv na zvládnutie 
ochorenia.

Pri niektorých preparátoch je liečba dostupná infúziami.

Zníženie prejavov ochorenia.

Proces schvaľovania je zdĺhavý a náročný, je potrebnej 
veľa byrokracie, aby dospeli k pozitívnej odozve od po-
isťovne.

Z pohľadu lekárov je to náročné tiež pre pacienta, ktorý 
musí chodiť na opakované vyšetrenia

Prísne indikačné kritériá - pri niektorých diagnózach sa 
musí najskôr zdravotný stav pacienta zhoršiť.

Situácie v praxi v súvislosti s biologickou liečbou – lekári mimo centier
Špecialisti sa len zriedkavo stretávajú s tým, že by pacienti prišli s odporúčaním na biologickú liečbu od všeobecného lekára.

Situácie v praxi – všeobecní lekári                                                        často                       zriedka                             nikdy

Situácie v praxi – špecialisti

Pokiaľ sa pacient pýta na biologickú liečbu, ochotne sa s ním  
o tejto téme porozprávam.

Pokiaľ usúdim, že diagnóza resp. zdravotný stav pacienta je 
vhodný na biologickú liečbu, otvorím s ním túto možnosť liečby.

Pokiaľ sa pacient pýta na biologickú liečbu, ochotne sa s ním  
o tejto téme porozprávam.

Pokiaľ usúdim, že diagnóza pacienta je vhodný na biologickú 
liečbu, otvorím s ním túto možnosť liečby.

Ako často sa vo Vašej lekárskej praxi stretávate s nasledujúcimi situáciami?
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Dôvody neodporúčania biologickej liečby – lekári mimo centier
Všeobecní lekári aj špecialisti vo veľkej miere súhlasia s preddefinovanými výhodami biologickej liečby. Výraznejší rozdiel 
je vo vnímaní jej mimoriadnej účinnosti, o ktorej sú viac presvedčení GPs.

Z akých dôvodov by ste neodporúčali biologickú liečbu?

má prísne nastavené indikačné podmienky

má veľa nežiaducich účinkov

nemám o nej dostatok informácií

nemám pacientov, pre ktorých by to bola vhodná forma liečby

nepoznáme jej dlhodobé účinky

je drahá

patrí až medzi posledné možnosti liečby

vyžaduje si náročný a zdĺhavý proces schvaľovania

je dostatok možností klasickej liečby

nie je na trhu dostatočne dlho

má prísne nastavené indikačné podmienky

má veľa nežiaducich účinkov

nemám o nej dostatok informácií

ak si ju pacient neželá

u polymorbidných pacientov
nemám pacientov, pre ktorých by to bola 
vhodná forma liečby
je dostatok možností klasickej liečby

ak nemá zmysel/ak je zbytočná

ak majú pacienti vysoký vek

pri onkologických/ nádorových ochoreniach

Všeobecní lekári Špecialisti

Reakcie pacientov na odporúčanie liečby – lekári mimo centier
Z pohľadu všeobecných lekárov reagujú pacienti na odporúčanie biologickej liečby pozitívnejšie, špecialisti sú v hodnote-
ní opatrnejší. S negatívnymi reakciami pacientov sa lekári stretávajú v minimálnej miere.

Ako zvyčajne reagujú pacienti na odporúčanie biologickej liečby?

Špecialisti

reagujú zväčša pozitívne
reagujú zväčša neutrálne
reagujú zväčša negatívne

neviem

reagujú zväčša pozitívne
reagujú zväčša neutrálne
reagujú zväčša negatívne

neviem

Všeobecní lekári
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Aké sú obavy pacientov z biologickej liečby? Z pohľadu lekárov mimo centier
Pacienti sa najčastejšie obávajú nežiaducich vedľajších účinkov biologickej liečby. Strach môže vyplývať aj z neistoty  
a z nedostatku informovanosti. Špecialisti majú viac skúseností s pacientmi, ktorí sa obávajú neúčinnosti liečby.

Aké sú najčastejšie obavy pacientov z biologickej liečby?

                    Všeobecní lekári

nežiaduce/ vedľajšie účinky

neistota/ nevedia, do čoho idú/ sú…

nemajú obavy

obava z toho, že to nepomôže/ že…

zníženie-poškodenie…

poškodenie/ infekcie/ alergie/…

nemám poznatky/ skúsenosti

dĺžka liečby

onkologická hrozba/ spôsobuje to…

vzdialenosť/ ďaleké dochádzanie

riziko smrti/ skrátenie života

iné

neviem

Špecialisti

Lucia Hanušová
project executive

Agentúra 2muse s.r.o.
Bratislava


