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Lekarze medycyny rodzinnej: Chmura słów Primacor oraz Lecalpin  

 
Obecne wydanie “PromoSense® – Newsletter Medycyna rodzinna i choroby wewnętrzne” prezentuje nową 
funkcjonalność systemu PromoSense® - “Chmura słów”. Chmura słów generowana jest w oparciu o kluczowy 
komunikat, który został zapamiętany przez lekarzy w wyniku wizyt promocyjnych typu face-to-face. Chmura słów jest 
atrakcyjną wizualizacją kluczowych słów użytych podczas wizyt promocyjnych przedstawicieli medycznych. Im 
częściej występuje dane słowo tym jest większe. Używamy tego nowego narzędzia aby zaprezentować promocję 
lerkanidypinowych blokerów kanału wapniowego: Primacor (Berlin-Chemie/Menarini) oraz Lecalpin (Actavis). 
Prezentowane dane dotyczą okresu ostatnich 12 miesięcy od czerwca 2016 do maja 2017. 

Medycyna rodzinna 
i Choroby wewnętrzne
„PromoSense® Newsletter” bazuje na danych zbieranych 
na bieżąco i przetwarzanych w sposób ciągły przez 
unikalny system PromoSense® spółki SelSense. 
System dostarcza wiedzę dotyczącą sposobów i efektów 
promowania leków wśród lekarzy w Polsce. 
 

Korzystając z PromoSense® on-line użytkownicy 

mają możliwość monitorowania dzień po dniu efektów wizyt 

promocyjnych przedstawicieli dotyczących produktów 

własnych oraz konkurencji.  

Chmura słów produktu Primacor wygenerowana w oparciu o raporty lekarzy medycyny rodzinnej 
prezentuje przekaz skupiający się na słowach: “wskazania”, “cena” oraz “obrzęków”. Obrzęki są znanym skutkiem 
ubocznym stosowania blokerów kanału wapniowego, temat ten wydaje się mieć duże znaczenie w komunikacji 
wśród lekarzy. Dla produktu Lecalpin trzema kluczowymi poruszanymi podczas promocji słowami są: 
“obrzęków”, “cena” oraz “leczeniu”. “Obrzęki” jest najczęściej występującym słowem w raportach lekarzy. Patrząc 
na pozostałe interesujące słowa znajdujące się w Chmurze słów leku Lecalpin widać słowo “mniej”. Analizując w 
systemie PromoSense® kluczowe informacje medyczne produktu Lecalpin zapamiętane przez lekarzy po wizycie 
promocyjnej widać, że komunikacja tego produktu zawiera wyrażenia: mniej skutków ubocznych/mniej 
obrzęków w porównaniu z innymi blokerami kanału wapniowego.  
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Nowe narzędzie analityczne Chmura słów systemu PromoSense® jest doskonałym rozwiązaniem do szybkiego i 
łatwego wglądu w kluczowe słowa użyte podczas promocji danego leku. Niniejsze wydanie dostarcza wiedzę 
dotyczącą przekazu medycznego w komunikacji produktów Primacor oraz Lecalpin. Pomimo tego, że produkty te 
zawierają tą samą substancję czynną, przekaz firm Berlin-Chemie/Menarini oraz Actavis skupia się na różnych 
tematach. Narzędzie analityczne Chmura słów pokazuje, że firma Berlin-Chemie/Menarini koncentruje się na opisie 
wskazań produktu, podczas gdy firma Actavis skupia się bardziej na przewadze produktu pod kątem jego profilu 
działań niepożądanych. 
Do bardziej szczegółowych informacji dotyczących promocji produktów farmaceutycznych wśród lekarzy 
medycyny rodzinnej oraz chorób wewnętrznych można mieć dostęp przy użyciu systemu PromoSense®. 
W przypadku zainteresowania systemem zapraszamy do kontaktu.  

PromoSense® W systemie PromoSense® zbierane są i przetwarzane informacje z różnych dobrze zdefiniowanych paneli lekarzy. Lekarze 
współpracują ze spółką SelSense w celu raportowania informacji o spotkaniach z przedstawicielami firm farmaceutycznych poświęconych 
przekazywaniu wiedzy na temat leków. Informacje zbierane są z wykorzystaniem standardowego, internetowego formularza. Panele podzielone są
na specjalizacje lekarskie. Lekarze współpracujący z PromoSense® pokrywają całe terytorium kraju. Minimalna liczba lekarzy raportujących w 
określonym panelu jest kalkulowana w taki sposób, żeby maksymalny błąd statystyczny nie przekraczał 10% przy poziomie ufności 95%. 
 
SelSense Spółka SelSense, bazując na własnym, autorskim, informatycznym systemie PromoSense®, dostarcza w czasie rzeczywistym wiedzy o 
działaniach promocyjnych firm farmaceutycznych wobec lekarzy. SelSense jest polską, niezależną, prywatną spółką z siedzibą we Wrocławiu. 
Prawa własności intelektualnej. Wszystkie materiały umieszczone w “PromoSense® Newsletter” są chronione prawami autorskimi i innymi 
przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Kopiowanie i rozpowszechnianie części lub całości materiału jest możliwe wyłącznie po 
wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody SelSense Sp. z o.o.  

Lekarze chorób wewnętrznych: Chmura słów Primacor oraz Lecalpin    
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Chmura słów leku Primacor stworzona w oparciu o kluczowy komunikat raprotowany przez lekarzy chorób 
wewnętrznych pokazuje, że dla obydwu grup lekarzy chmury wyglądają bardzo podobnie. Ponownie trzy 
najczęściej zapamietane słowa to: “wskazania”, “cena” oraz “obrzęków”. W porównaniu z Chmurą słów 
pochodzącą od lekarzy medycyny rodzinnej w Chmurze słów dla produktu Lecalpin od lekarzy chorób 
wewnetrznych znaleziono inne słowa. W tym ostatnim przypadku kluczowymi słowami są: “mniej”, 
“działań”,“niepożądanych” oraz “cena”. Analizując dane bardziej szczegółowo widać, że rozmowa promocyjna z 
Lecalpin wśród lekarzy chorób wewnętrznych nawiązuje do mniejszej ilości działań niepożądanych.   
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