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Cele i metodologia badania 
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METODOLOGIA: kwestionariusz online (CAWI)

RESPONDENCI:       77 lekarzy diabetologów, z targetu A i B Sanofi (minimum 60% targetu A)

LOKALIZACJA: Rozkład pomiędzy miasta wojewódzkie i poza wojewódzkie wg rozkładu miejsc 
pracy lekarzy z targetu A i B.

CZAS REALIZACJI: październik/listopad 2017

CELE BADAWCZE • Badanie ilościowe, zrealizowane po etapie jakościowym projektu, którego celem było 

• Ilościowe określenie zmian w obecnym stosowaniu insulin doposiłkowych po wejściu nowego 

preparatu na rynek

• Ocena profilu nowego preparatu lispro przez diabetologów, określenie głównych grup docelowych

• Określenie najważniejszych czynników jakimi kierują się diabetolodzy w sytuacji wyboru insuliny 

doposiłkowej

• Różnice w postrzeganiu krótkodziałających insulin ludzkich oraz szybkodziałających analogów

• Zbadanie wizerunku preparatów z grupy szybkodziałających analogów insulin

METODOLOGIA

Podczas tego badania rynkowego nie zidentyfikowano żadnych niepożądanych działań lub innych informacji o bezpieczeństwie 
stosowania produktów Grupy Sanofi



WYBRANE WYNIKI BADANIA
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KRÓTKODZIAŁAJĄCE INSULINY 
LUDZKIE VS. SZYBKODZIAŁAJĄCE 
ANALOGI
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Powody wyboru krótkodziałających insulin ludzkich zamiast analogów 
szybkodziałających 

A5. Co przesądza o zastosowaniu u danego pacjenta krótkodziałającej insuliny ludzkiej, a nie szybkodziałającego analogu insuliny? Proszę spośród poniższych czynników wskazać 
maksymalnie DWA, które decydują o zastosowaniu krótkodziałającej insuliny ludzkiej u danego pacjenta, w kolejności od najczęściej występującego.
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Powody decydujące o wyborze KRÓTKODZIAŁAJĄCYCH INSULIN LUDZKICH, 
a nie SZYBKODZIAŁAJĄCYCH ANALOGÓW INSULINY 
Pokazano % lekarzy; n=77 lekarzy; maksymalnie 2 odpowiedzi z listy

51%
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8%

4%
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12%
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10%
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75%

27%

27%

25%

14%

10%
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Przystępny koszt terapii dla pacjenta

Spożywanie przez pacjenta 5 lub więcej posiłków, spożywanie przekąsek

Spożywanie przez pacjenta posiłków tzw. „tradycyjnych”, z dużym 
udziałem węglowodanów złożonych, tłuszczów

Prowadzenie regularnego trybu życia przez pacjenta, ze stałymi porami
posiłków

Preferencje pacjenta

Typ cukrzycy

Lepsza skuteczność wyrównania cukrzycy

Większe bezpieczeństwo stosowania u konkretnego pacjenta

Inne

Większe doświadczenie z preparatami krótkodziałających insulin
ludzkich

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 wymieniony 2 wymieniony Razem



Preferowane typy insulin doposiłkowych stosowanych przez lekarza 
w zależności od typu cukrzycy

A6. Które z insulin doposiłkowych najchętniej stosuje Pan/i u swoich pacjentów z typem 1 i typem 2 cukrzycy: krótkodziałające insuliny ludzkie czy szybkodziałające analogi insuliny?
Zacznijmy od pacjentów …
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Najchętniej stosowane przez lekarzy typy INSULIN DOPOSIŁKOWYCH w zależności od TYPU CUKRZYCY  pacjenta
Pokazano % lekarzy; n=77 lekarzy

3%

14%

12%

44%

83%

32%

3%

8%

pacjenci z cukrzycą typu 1

pacjenci z cukrzycą typu 2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zdecydowanie krótkodziałające insuliny ludzkie

Raczej krótkodziałające insuliny ludzkie

Raczej szybkodziałające analogi insuliny

Zdecydowanie szybkodziałające analogi insuliny

Nie mam preferencji

95%

76%



Powody wyboru szybkodziałających analogów insuliny 
w zależności od typu cukrzycy pacjenta

A7a. Jakie są powody dla których w przypadku pacjentów z typem 1 cukrzycy wskazała Pan/i odpowiedź 
A7b. Jakie są powody dla których w przypadku pacjentów z typem 2 cukrzycy wskazała Pan/i odpowiedź 
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Powody preferencji SZYBKODZIAŁAJĄCYCH ANALOGÓW INSULINY, 
a nie krótkodziałających insulin ludzkich 
u pacjentów z CUKRZYCĄ TYPU 1
Pokazano % lekarzy; n=73 lekarzy preferujących stosowanie szybkodziałających 
analogów insuliny. Zaprezentowano dane>2% 

Powody preferencji SZYBKODZIAŁAJĄCYCH ANALOGÓW INSULINY,  
a nie krótkodziałających insulin ludzkich 
u pacjentów z CUKRZYCĄ TYPU 2
Pokazano % lekarzy; n=59 lekarzy preferujących stosowanie szybkodziałających 
analogów insuliny. Zaprezentowano dane>2% 

Odpowiedzi spontaniczne Odpowiedzi spontaniczne

34%

25%

23%

23%

21%

19%

18%

18%

15%

15%

15%

12%

5%

4%

4%

3%

Mniej hipoglikiemii / niższe ryzyko hipoglikemii

Skuteczność / lepsze wyrównanie cukrzycy

Możliwość podawania bezpośrednio przed / razem…

Łatwość dopasowania terapii do trybu życia pacjenta

Szybkość działania / szybki początek działania

Profil działania leku

Wygoda stosowania

Krótszy czas działania

Aktywny tryb życia pacjenta

Nieregularny tryb życia pacjenta

Młody wiek pacjenta

Bezpieczeństwo terapii

Zmniejszenie liczby posiłków

Łatwość modyfikacji dawki

Brak / mały wpływ na masę ciała

Możliwość stosowania w pompie insulinowej

0% 20% 40% 60%
41%

20%
19%
19%

17%
15%

14%
14%

12%
10%

8%
8%

7%
5%
5%
5%

3%
3%
3%
3%
3%
3%

Mniej hipoglikiemii / niższe ryzyko hipoglikemii

Możliwość podawania insuliny bezpośrednio przed…

Wygoda stosowania

Skuteczność / lepsze wyrównanie cukrzycy

Szybkość działania / szybki początek działania

Łatwość dopasowania terapii do trybu życia pacjenta

Bezpieczeństwo terapii

Cena preparatu / koszt terapii

Zmniejszenie liczby posiłków

Krótszy czas działania

Profil działania leku

Brak / mały wpływ na masę ciała

Aktywny tryb życia pacjenta

Nieregularny tryb życia pacjenta

Regularny tryb życia pacjenta

Osoby starsze

Compliance / lepsza współpraca z pacjentem

Łatwość modyfikacji dawki

Preferencje pacjenta

Młody wiek pacjenta

Uzupełnienie leczenia podstawowego

Trudno powiedzieć

0% 20% 40% 60%

Możliwość podawania insuliny bezpośrednio przed 
/ razem z posiłkiem

Możliwość podawania insuliny bezpośrednio przed / razem 
z posiłkiem



Powody wyboru krótkodziałających insulin ludzkich 
w zależności od typu cukrzycy pacjenta

A7a. Jakie są powody dla których w przypadku pacjentów z typem 1 cukrzycy wskazała Pan/i odpowiedź
A7b. Jakie są powody dla których w przypadku pacjentów z typem 2 cukrzycy wskazała Pan/i odpowiedź 
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Powody preferencji KRÓTKODZIAŁAJĄCYCH INSULIN LUDZKICH, 
a nie szybkodziałających analogów insuliny u pacjentów 
z CUKRZYCĄ TYPU 1
Pokazano liczbę wskazań; n=2 lekarzy preferujących stosowanie krótkodziających 
insulin ludzkich. 

Powody preferencji KRÓTKODZIAŁAJĄCYCH INSULIN LUDZKICH, 
a nie szybkodziałających analogów insuliny u pacjentów 
z CUKRZYCĄ TYPU 2
Pokazano liczbę wskazań; n=12 lekarzy preferujących stosowanie 
krótkodziających insulin ludzkich.

Odpowiedzi spontaniczne Odpowiedzi spontaniczne

Uwaga mała baza: n=2

Skuteczność / lepsze wyrównanie cukrzycy 1

Cena preparatu / koszt terapii 1

Łatwość dopasowania terapii do trybu życia 
pacjenta

1

Uwaga mała baza: n=12

Cena preparatu / koszt terapii 7

Regularny tryb życia pacjenta 5

Osoby starsze
5

Nawyki żywieniowe / dieta 5

Dobre doświadczenie lekarza ze 
stosowaniem

2

Mniej hipoglikemii / niższe ryzyko 
hipoglikemii

1

Skuteczność / lepsze wyrównanie cukrzycy 1

Łatwość modyfikacji dawki 1

Brak / mały wpływ na masę ciała 1

Dłuższy czas działania 1

Trudno powiedzieć 1



Porównanie typów insulin doposiłkowych

A8. Proszę teraz dokonać oceny dwóch typów insulin doposiłkowych, porównując krótkodziałające insuliny ludzkie oraz szybkodziałające analogi insuliny ludzkiej w wybranych kategoriach. Proszę 
posłużyć się oceną na skali od 1 do 7, gdzie im ocena bliższa 1 oznacza to, że w danej kategorii wyżej ocenia Pan/i krótkodziałające insuliny ludzkie, a im ocena bliższa 7 oznacza to, że w danej 
kategorii wyżej ocenia Pan/i analogi insuliny ludzkiej. Ocena 4 (środek skali) oznacza jednakową ocenę w danej kategorii dla obu typów insulin doposiłkowych
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Ocena cech KRÓTKODZIAŁAJĄCYCH INSULIN LUDZKICH w porównaniu do cech SZYBKODZIAŁAJĄCYCH ANALOGÓW INSULINY
Preparaty oceniano na skali od 1 – wyższa ocena krótkodziałających insulin ludzkich  do 7 – wyższa ocena szybkodziałających analogów insuliny
Pokazano % lekarzy oraz średnią ocenę; n=77 lekarzy
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14%
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9%

6%

21%

25%

25%

14%

13%

18%

13%

14%

10%

6%

13%

10%

8%

9%

23%

21%

27%

26%

25%

30%
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29%

31%

14%

26%

30%
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27%

29%

21%

34%

52%

48%

34%

45%

44%

48%

13%

45%

52%

56%

52%

1 2 3 4 5 6 7

Odpowiedni czas działania

Ogólne lepsze wyrównanie cukrzycy

Bezpieczeństwo stosowania

Mniejsze ryzyko hipoglikemii

Mniejsze ryzyko hipoglikemii nocnej

Lepsze wyniki glikemii po posiłkowej

Odzwierciedlenie naturalnego wydzielania insuliny

Wygoda stosowania dla pacjenta

Przystępny koszt terapii dla pacjenta

Dopasowanie do rytmu życia pacjenta

Doświadczenie (Pana/i doktor/a) w stosowaniu preparatów

Komfort stosowania

Elastyczność pory przyjęcia leku (szerokie okno podania)

Większa swoboda w zakresie pór przyjmowanych posiłków

Większa swoboda w zakresie liczby przyjmowanych 
posiłków

średnia

5,48

5,26

5,81

6,19

6,05

5,78

5,95

6,03

1,78

6,16

4,68

6,00

6,25

6,30

6,13

krótkodziałające insuliny ludzkie (oceny 1-3) szybkodziałające analogi insuliny (oceny 5-7)



26%

8%

6%
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57%
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6%

48%
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9%
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39%

40%
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12%
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91%

52%

13%

51%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zdecydowanie INSULINĘ KRÓTKODZIAŁAJĄCĄ

Raczej INSULINĘ KRÓTKODZIAŁAJĄCĄ

Oba typy insuliny doposiłkowych będą równie odpowiednie

Raczej SZYBKODZIAŁAJĄCY ANALOG

Zdecydowanie SZYBKODZIAŁAJĄCY ANALOG

Pacjent starszy, emeryt, w gorszej sytuacji finansowej

Pacjent młodszy, aktywny zawodowo

Pacjent prowadzący ustabilizowany tryb życia i regularny tryb dnia ze 
stałymi porami posiłków

Pacjent mało aktywny, nie przestrzegający diety, otyły

Spożywający posiłki z dużym udziałem węglowodanów złożonych, tłuszczy

Młody, aktywny, szczupły pacjent, uprawiający sport

Pacjent nieprzestrzegający regularnych pór posiłków, zjadający mniej niż 5 
posiłków dziennie

Pacjent niesamodzielny, z uwagi na wiek wymagający opieki osób trzecich

Z nadwagą, u którego istotna jest redukcja liczby i kaloryczności posiłków

Dobór preparatu insuliny doposiłkowej do profilu pacjenta z cukrzycą

A13. Poniżej przestawiono krótkie opisy pacjentów z cukrzycą, u których jest wskazanie do zastosowania INSULINY DOPOSIŁKOWEJ.
Proszę w przypadku każdego z nich określić jaki typ preparatu wybrał/a by Pan/i dla danego pacjenta: INSULINĘ KRÓTKODZIAŁAJĄCĄ czy SZYBKODZIAŁAJĄCY ANALOG?
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Dobór preparatu INSULINY DOPOSIŁKOWEJ do profilu pacjenta z cukrzycą
Pokazano % lekarzy; n=77 lekarzy



Problemy związane ze stosowaniem krótkodziałających insulin 
ludzkich  

A14. Z jakimi problemami najczęściej spotyka się Pan/i w przypadku pacjentów stosujących 
INSULINĘ KRÓTKODZIAŁAJĄCĄ?
A15. Jak Pan/i szacuje, jaki odsetek pacjentów, którym zalecił/a Pan/i stosowanie INSULINY 
KTRÓTKODZIAŁAJĄCEJ ma problem z przestrzeganiem zasad przyjmowania tego preparatu, 
odnośnie regularności posiłków i odpowiedniego czasu podania insuliny przed posiłkiem?
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Problemy związane ze stosowaniem KRÓTKODZIAŁAJĄCYCH 
INSULIN LUDZKICH 
Pokazano % lekarzy; n=77 lekarzy

56%
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19%

19%

14%
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9%

8%
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6%

5%

1%

1%

Epizody hipoglikemii

Nieprzestrzeganie odstępu między iniekcją a
posiłkiem

Brak przestrzegania czasu podania insuliny

Przyrost masy ciała / otyłość

Brak przestrzegania pory posiłków

Zbyt długi czas działania insuliny / opóźnione
działania

Nieprzestrzeganie diety

Epizody hiperglikemii

Dojadanie między posiłkami

Niedostateczne wyrównanie glikemii

Trudności w szacowaniu dawki

Brak aktywności fizycznej

Inne

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Odsetek pacjentów mających zdaniem lekarzy problem 
z przestrzeganiem zasad przyjmowania KRÓTKODZIAŁAJĄCYCH 
INSULIN LUDZKICH, odnośnie regularności posiłków 
i odpowiedniego czasu podania insuliny przed posiłkiem
Pokazano średni % pacjentów; n=77 lekarzy

51%

0% 20% 40% 60% 80% 100%Odpowiedzi spontaniczne
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