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gdzie opieka farmaceutyczna i farmaceutyczne 
usługi kognitywne są na etapie projektowania 
i wstępnej implementacji, stanowi najbardziej fun-
damentalny obszar jej działalności [3]. Apteka defi-
niowana jest również jako placówka ochrony zdro-
wia publicznego i z definicji powinna skupiać się nie 
tylko na potrzebach indywidualnego pacjenta, ale 
odrywać rolę w profilaktyce chorób i odpowiadać 
na potrzeby populacyjne [4]. Szeroko dyskutowana 
ostatnio możliwość wykonywania szczepień przez 
farmaceutów wpisuje się w ten paradygmat [5]. 
Apteki ogólnodostępne są zobowiązane do przecho-
wywania produktów leczniczych w odpowiednich 
warunkach i zaprzestania dystrybucji produktami 

Wstęp

Apteki ogólnodostępne stanowią najważniej-
szy z punktu widzenia pacjenta element systemu 
dystrybucji produktami leczniczymi w Polsce [1]. 
Wraz z rozwojem koncepcji opieki farmaceutycz-
nej jako zintegrowanego procesu ukierunkowanego 
na rozwiązanie problemów lekowych oraz jedno-
czesną identyfikację potrzeb lekowych pacjentów, 
apteki ogólnodostępne stały się również ważnym 
elementem aktywnej klinicznej opieki nad pacjen-
tem [2]. Niemniej jednak rola dystrybucyjna apteki 
pozostaje najważniejszym jej zadaniem w systemie 
ochrony zdrowia, a w krajach takich jak Polska, 
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wstrzymanymi lub wycofanymi z obrotu na podsta-
wie decyzji wojewódzkiego lub głównego inspek-
tora farmaceutycznego (Ustawa z 6 września 2001 r. 
Prawo farmaceutyczne wraz z późniejszymi zmia-
nami). W sytuacji wycofania bądź wstrzymania leku 
w obrocie personel apteki udziela pacjentom sto-
sowanej informacji, pełniąc tym samym ważną rolę 
edukacyjną. Farmaceuci zobowiązani są również 
do przekazywania właściwym urzędom informacji 
na temat działań niepożądanych. Opisane powy-
żej działania wpisują się w zadania apteki jako pla-
cówki ochrony zdrowia publicznego i są właściwe 
dla wielu systemów ochrony zdrowia [6, 7].

Wycofanie produktów leczniczych zawie-
rających walsartan odbiło się szerokim echem 
w polskich i światowych mediach [8, 9]. Obawy 

Polish patients use Google as a source of information on medication 
recalls on the example of drugs containing valsartan – a Google Trends 
analysis · Background: In addition to community pharmacies, the 
Internet has become an important source of information about medicines 
for patients, including medication recalls on the example of drugs 
containing valsartan.
Aim: The aim of the study was to verify a hypothesis that the frequency 
of specific Google searches in Polish increased during the periods of large 
scale valsartan recalls form the market which occurred between July 1st, 
2018 and September 22nd 2019. Such increase would indicate that Google 
search engine is used by patients as a tool to seek information about 
withdrawn and recalled drugs.
Material and methods: Google Trends was used to obtain data on the 
relative frequency of searches of specific phrases connected to the 
topic. Four two-week periods, when valsartan formulations were being 
withdrawn from the Polish market, were identified and Poisson test was 
used to analyze the relative frequencies between those specified periods 
and the rest of the analysed timespan. All analyses were performed in R 
3.5.3. P-values less than 0.05 were considered statistically significant. The 
results are reported with 95% CI.
Results: The relative frequency of searches including the phrase 
“walsartan wycofany” (eng. valsartran recalled) during the periods of 
the drug recalls was λ1 = 1,69 [1,56–1,83] while outside those periods 
it equalled λ2 = 0,52 [0,48–0,56]. For the second analysed phrase – 
“dyrektywa fałszywkowa” (ang. Falsified Medicine Directives) the values 
were λ1 = 6,33 [6,07–6,58] and λ2 = 3,15 [3,06–3,25], respectively. In both 
cases the difference was statistically significant with p < 0,001.
Conclusions: During the periods of withdrawal and recall from the market 
of specific formulations containing valsartan and significant increase in 
the frequency of Google queries connected to the topic was registered. It 
may indicate that Google search engine, and more generally the Internet, 
is a significant source of information for Polish patients during periods in 
which medicinal products are being recalled. To fully appreciate the scope 
and the nature of the phenomenon, further quantitative and qualitative 
research is needed.
Keywords: valsartan, Google Trends, community pharmacy, drugs recall.
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klinicystów skupiły się na możliwej utracie zaufania 
do zaproponowanego leczenia przez pacjentów oraz 
na implikacjach klinicznych związanych z nagłym 
odstawieniem leków hipotensyjnych. Ponadto, 
szeroko dyskutowano nad związkiem między sto-
sowaniem produktów leczniczych zawierających 
„zanieczyszczony” walsartan a rzeczywistym ryzy-
kiem wystąpienia choroby nowotworowej w przy-
szłości [8, 9]. Stąd nie może dziwić fakt poszu-
kiwania przez pacjentów informacji na temat 
wycofanych produktów leczniczych, a na dalszym 
etapie poszukiwania aptek, w których dostępne 
byłyby nieliczne niewycofane produkty lecznicze 
zawierające walsartan. Cennym, choć mało wia-
rygodnym źródłem informacji na temat wyco-
fanych i wstrzymanych produktów leczniczych, 
może być Internet i jego zasoby. Z punktu widze-
nia refleksji naukowej warto podkreślić, że infor-
macje zawarte w Internecie cechuje różny stopień 
wiarygodności oraz trudność przekazu [10]. Inny 
charakter ma informacja przygotowana dla przed-
stawicieli zawodów medycznych – posiada wiary-
godny charakter, ale pozostaje mało użyteczna dla 
osób bez formalnego wykształcenia medycznego, 
z uwagi na cechy rejestru naukowego (m.in. zasto-
sowaną terminologię medyczną) i czasem ograni-
czony dostęp (konieczność rejestracji). Informa-
cje zawarte w doniesieniach medialnych cechuje 
różny stopień wiarygodności przekazu [11]. Za naj-
mniej wiarygodne uznaje się informacje przekazy-
wane na forach internetowych, do których inter-
nauci mają szeroki, niemal nieograniczony dostęp. 
Posty internautów mogą być jednak przedmiotem 
refleksji naukowej i dać wgląd w opinie pacjentów 
na temat leczenia i leków [12, 13].

Analiza tendencji wyszukiwania stanowi istotne 
narzędzie, umożliwiające uzyskanie dostępu do 
zachowań internautów, które jest szeroko wyko-
rzystywane w analizie konkurencji w ramach 
badań marketingowych [14]. Narzędzie Google 
Trends umożliwia badanie zapytań kierowanych 
do wyszukiwarki Google. Narzędzia umożliwia-
jące analizę tendencji były szeroko wykorzysty-
wane w naukach o zdrowiu i medycynie, szczegól-
nie epidemiologii. Badania oparte o to narzędzie są 
cennym uzupełnieniem innych doniesień nauko-
wych, niemniej jednak nie są pozbawione ograni-
czeń, m.in. cechuje ja mała powtarzalność i wia-
rygodność, głównie z powodu niezbyt dokładnie 
opisanej metodologii [15].

Niniejsze badanie jest przykładem analiza ten-
dencji z wykorzystaniem narzędzia Google Trends. 
Celem badania było zweryfikowanie hipotezy 
badawczej mówiącej o tym, że częstość wyszuki-
wania fraz związanych z wycofaniem produktów 
leczniczych, zawierających walsartan („walsartan 
wycofany”, „dyrektywa fałszywkowa”), w okresie 
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masowego wycofywania walsartanu jest większa 
niż w pozostałych okresach analizowanego prze-
działu czasowego (od 1 lipca 2018 r. do 22 września 
2019 r.), a w konsekwencji wykazanie, że narzędzie 
Google Trends jest wykorzystywane przez pacjen-
tów jako źródło informacji na temat wstrzymanych 
i wycofanych produktów leczniczych.

Metodyka

W celu udzielenia odpowiedzi na postawione 
pytania badawcze, przeprowadzono analizy sta-
tystyczne przy użyciu oprogramowania R 3.5.3. 
Z jego wykorzystaniem przeprowadzono badanie 
z wykorzystaniem testu Poissona. Za próg istotno-
ści uznano α = 0,05. Do analiz wybrano dwie frazy 
wyszukiwania: „walsartan wycofany” oraz „dyrek-
tywa fałszywkowa”. Frazy te zostały wybrane przez 
zespół badawczy intencjonalnie, na podstawie ana-
lizy literatury, analizy zapytań skierowanych do 
wyszukiwarki Google oraz doświadczenia klinicz-
nego, w tym rozmów z pacjentami podczas pracy 
w aptekach ogólnodostępnych. Prześledzono czę-
stość ich wyszukiwania w okresie od 1 lipca 2018 r. 
do 22 września 2019 r. Początek zaproponowa-
nego okresu (1 lipca 2018 r.) wiąże się z rozpo-
częciem wstrzymań i wycofań produktów leczni-
czych zawierających walsartan z polskiego rynku. 
W badanym okresie wyróżniono przedziały cza-
sowe, w których nastąpiło masowe wycofy-
wanie walsartanu z rynku: 1–14 lipca 2018 r., 
14–30 listopada 2018 r., 14–30 grudnia 2018 r. 
oraz 1–14 czerwca 2019 r. (na podstawie donie-
sień medialnych i decyzji odpowiednich instytucji). 
Porównano je z pozostałymi tygodniami w badanym 
okresie. Badanie zostało oparte na danych kierowa-
nych do wyszukiwarki Google z terenu Polski. Ana-
liza statystyczna została zlecona firmie zewnętrznej.

Wyniki

W przypadku frazy „walsartan wycofany” 
zaobserwowano częstość wyszukiwania w okre-
sie wycofywania walsartanu na poziomie λ1 = 1,69 

(1,56–1,83), zaś w pozostałym okresie λ2 = 0,52 
(0,48–0,56). Różnica pomiędzy obiema warto-
ściami okazała się istotna statystycznie: p < 0,001. 
Stosunek częstości λ1/λ2 = 3,25 (2,62–3,03). 
Oznacza to, że w okresie wycofywania walsar-
tanu z rynku ponad trzy razy częściej wyszukiwano 
frazę „walsartan wycofany” niż w pozostałym cza-
sie. W przypadku frazy „dyrektywa fałszywkowa” 
zaobserwowano częstość wyszukiwania w okresie 
wycofywania walsartanu na poziomie λ1 = 6,33 
(6,07–6,58), zaś w pozostałym okresie λ2 = 3,15 
(3,06–3,25). Różnica pomiędzy obiema warto-
ściami okazała się istotna statystycznie: p < 0,001. 
Stosunek częstości λ1/λ2 = 2,01 (1,82–2,22). 
Oznacza to, że w okresie wycofywania walsar-
tanu z rynku ponad dwa razy częściej wyszuki-
wano frazę „dyrektywa fałszywkowa” niż w pozo-
stałym czasie.

Rycina 2. Wyniki analizy dla frazy „dyrektywa fałszywkowa”.
Figure 2.Results of the analysis of the term The Falsified Medicines Directive'.

Rycina 3. Częstość wyszukiwania fraz „walsartan wycofany” 
oraz „dyrektywa fałszywkowa” w okresie wycofywania walsartanu 
w porównaniu z pozostałym czasem.
Figure 3.  The frequency of queries of the terms valsartan recall  
and The Falsified Medicines Directive during the period in which recall  
of valsartan-containing products occurred, compared with the frequency 
of the above-mentioned queries during the rest of analyzed time.
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Dyskusja

Badanie wykazało, że w okresach wycofywania 
i wstrzymywania produktów leczniczych zawiera-
jących walsartan, częściej dokonywano wyszuki-
wania frazy „walsartan wycofany” w porównaniu 
do częstości wyszukiwania wyżej wymienionej frazy 
w pozostałym okresie analizowanego przedziału 
czasu. Pośrednio oznacza to, że Internet (dokładniej 
wyszukiwarka Google) stanowiło źródło informa-
cji dla pacjentów na temat wycofanych i wstrzyma-
nych w obrocie produktów leczniczych zawierają-
cych walsartan. Z definicji sfałszowanym produktem 
leczniczym jest lek, który z wyłączeniem produktu 
leczniczego, wyprodukowanego z niezamierzoną 
wadą jakościową, został fałszywie przedstawiony 
w zakresie m.in. tożsamości produktu, pochodze-
nia oraz historii dystrybucji (Ustawa z 6 września 
2001 r. Prawo farmaceutyczne wraz z późniejszymi 
zmianami). Zatem w analizowanym przypadku 
nie możemy mówić o podejrzeniu wprowadze-
nia do lecznictwa leków sfałszowanych, raczej zaś 
o lekach z niezamierzoną wadą jakościową. Wycofa-
nie i wstrzymanie produktów leczniczych zawiera-
jących walsartan związane było z zanieczyszczeniem 
substancji aktywnej N-nitrozodietyloaminą, związ-
kiem chemicznym o potencjalnym działaniu kan-
cerogennym, hepatotoksycznym i drażniącym ślu-
zówkę układu pokarmowego [16]. Przeprowadzone 
badanie ma również liczne ograniczenia. Wyni-
kają one z ograniczeń samego narzędzia, których 
obszerne omówienie wykracza poza ramy niniejszej 
pracy, wartym przywołania jest jednak opóźniona 
aktualizacja danych. Aktualizacja danych w tym 
przypadku nie stanowi istotnego zagrożenia z uwagi 
na dystans czasowy. Ponadto, nie możemy okre-
ślić cech osób wpisujących do wyszukiwarki Google 
analizowane frazy; mogą być wśród nich pacjenci jak 
również osoby profesjonalnie związane z systemem 
ochrony zdrowia. Wreszcie, choć zaobserwowano 
pewien związek między wycofywaniem/wstrzyma-
niem produktów leczniczych zawierających walsar-
tan a częstością wyszukiwania frazy „dyrektywa fał-
szywkowa” – to natura tej relacji jest nieznana i jej 
określenie wykracza dalece poza możliwości zasto-
sowanej metodyki. Wartym podkreślania jest fakt, 
że niniejsze badanie jest elementem wieloetapowego 
procesu badawczego, mającym na celu zbadanie per-
spektywy pacjentów na zjawisko fałszowania leków 
i proces wycofywania/wstrzymywania produktów 
leczniczych w obrocie, ze szczególnym wpływem 
obu zjawisk na stopień przestrzegania zaleceń tera-
peutycznych przez pacjentów. Proces badawczy jest 
zatem oparty na triangulacji metod badawczych.

Google Trends jest narzędziem przydat-
nym w epidemiologii, pozwalającym przewi-
dzieć zaostrzenie objawów choroby, co widać na 

przykładzie alergicznego nieżytu nosa, gdzie obiek-
tywne objawy somatyczne korelowały bardziej 
z częstością wyszukiwania fraz związanych z cho-
robą niż stężenie pyłków [17]. W niedawno opu-
blikowanym badaniu potwierdzono również zwią-
zek między medialnymi doniesieniami na temat 
operacji plastycznych a częstością wyszukiwania 
fraz związanych z chirurgią plastyczną. W przy-
wołanym badaniu wykazano również sezonowość 
związaną z chirurgią plastyczną nosa. Oprócz pozy-
tywnego wpływu na wzrost świadomości pacjen-
tów na temat zagrożeń związanych z chirurgią pla-
styczną, Google Trends może zostać wykorzystany 
jako narzędzie marketingowe przez chirurgów pla-
styków, co niesie za sobą implikacje natury deon-
tologicznej [18]. Google Trends okazał się rów-
nież, w umiarkowany sposób, przydatny w ocenie 
ryzyka i cykliczności występowania chorób zakaź-
nych [19]. W oparciu o to narzędzie trwają próby 
stworzenia modeli, które umożliwiłyby przewi-
dzenie ryzykownych zachowań oraz śmierci zwią-
zanej z nadużywaniem alkoholu, stosowaniem nar-
kotyków oraz zachowań samobójczych. Do tej pory 
modele te nie są skuteczne w predykcji indywidu-
alnych zachowań, ale potrafią przewidzieć tenden-
cje na poziomie regionalnym, co może być wyko-
rzystane w projektowaniu interwencji kryzysowych 
[20]. Podobny sceptycyzm odnośnie możliwości 
predykcji indywidualnych zachowań pokazało 
badanie przeprowadzone przez Tran i wsp., w któ-
rym choć obserwowano pewne tendencje, to jed-
nak uchwycenie istotnych statystycznie zależności 
korelujących z danymi epidemiologicznymi okazało 
się wysoce utrudnione [21]. Narzędzie wykorzysty-
wano również w analizie danych dotyczących zdro-
wia jamy ustnej [22], w tym związanych bezpośred-
nio z bólem zęba [23], oraz nowoczesnego leczenia 
przeciwzakrzepowego, gdzie frazy dotyczące daw-
niej stosowanej warfaryny zostały wyparte przez 
frazy dotyczące nowoczesnego leczenia przeciw-
zakrzepowego, tj. doustnych leków przeciwkrze-
pliwych niebędących antagonistami witaminy K 
(m.in. rywaroksabanu) [24]. Dane z Google Trends 
pokazują też, że wzrasta zainteresowanie internau-
tów badaniami przesiewowymi w kierunku raka 
piersi, jelita grubego oraz prostaty [25]. Zastosowa-
nie Google Trends nie ogranicza się jedynie do analiz 
natury epidemiologicznej. Phelan i wsp. wykazali, 
że za pomocą narzędzia można dokonać predykcji 
zachowań studentów uczących się zagadnień anato-
micznych, tym samym prowadzić może to do stwo-
rzenia bardziej skutecznych pomocy online dla stu-
dentów wydziałów lekarskich [26].

Z badań wyłania się przydatne narzędzie, które 
ma szerokie zastosowanie w naukach o zdrowiu 
oraz medycynie. Istotne jest jednak rozumienie 
ograniczeń jego zastosowania oraz świadomość, że 
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odpowiedź na wiele pytań mieści się poza zastoso-
waną metodologią. Omówienie wszystkich ogra-
niczeń narzędzia wykracza poza ramy niniejszego 
artykułu. Warto podkreślić jednak, że analiza ten-
dencji „nie jest oparta na wszystkich żądaniach 
wpisanych do wyszukiwarki, ale na losowej pró-
bie. Z zasady wprowadza to tylko niewielki stopień 
błędu w przypadku typowych i często wyszukiwa-
nych haseł, natomiast dla wyszukiwań mniej popu-
larnych może dawać bardziej zmienne wyniki, które 
jednak nie powinny wpływać istotnie na obserwo-
wane trendy, wnioski i tym samym na przydat-
ność narzędzia” [27, 28]. Narzędzie to jest szcze-
gólnie przydatne, gdy w celu uzyskania odpowiedzi 
na pytanie badawcze zastosujemy koncepcję trian-
gulacji, która polega na łączeniu różnych podejść 
i technik (w tym zarówno podejścia ilościowego, jak 
i jakościowego) do przeprowadzenia wyższej jako-
ści badań i poszerzenia wiedzy i spojrzenia na kon-
kretne zagadnienie badawcze.

Wnioski

W okresach wycofywania i wstrzymania w obro-
cie produktów leczniczych zawierających walsartan 
zaobserwowano istotnie częstsze wyszukiwanie fraz 
„walsartan wycofany” oraz „dyrektywa fałszyw-
kowa” w porównaniu do pozostałego okresu w ana-
lizowanym przedziale czasowym. Może to świad-
czyć o tym, że wyszukiwarka Google (Internet) 
są źródłem informacji o wycofanych i wstrzyma-
nych lekach dla pacjentów w Polsce. Dalsze bada-
nia, oparte zarówno na podejściu jakościowym i ilo-
ściowym, są potrzebne aby poszerzyć wiedzę na to 
konkretne zagadnienie badawcze.
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