
CYKL ŻYCIA LEKU  
– OD POMYSŁU DO WDROŻENIA



PUNKTY KLUCZOWE PROCESU

• Wynalezienie substancji
• Patent
• Badania Przed- kliniczne
• Badania Kliniczne
• Produkcja (skala micro)
• Ustalenie nazwy handlowej i jej zastrzeżenie 
• Rejestracja leku (Marketing Authorisation)
• Ochrona danych rejestracyjnych (Data exclusivity)
• Wprowadzenie do obrotu
• Refundacja
• Monitoring bezpieczeństwa (PhV)
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WYKRES CYKLU ŻYCIA 

WZROST DOJRZAŁOŚĆ EROZJA
LEX

NIN

WPROWADZENIE

‣ new products (NCE)

‣ line extensions (LEX)

‣ new indications (NIN)

NCE

czas

wielkość sprzedaży



FAZY CYKLU ŻYCIA PRODUKTU 

1. Wprowadzenie (Introduction)

2. Wzrost (Growth)

3. Dojrzałość*: Rozkwit + Nasycenie 
(Maturity)

4. Schyłek/Erozja ( (Decline)



Czynnik krytyczny przy szybkim wprowadzaniu produktu na rynek to:

‣ dobra znajomość rynku i rozumienie oczekiwań

‣ właściwe pozycjonowanie

‣ szybka penetracja targetowych klientów, brak konkurenta

‣ dostępność produktu (dystrybucja) - niewielka jeszcze

‣ wysoka jakość produktu  i wysoka jakość świadczonych usług

‣ bezpieczeństwo stosowania

‣ edukacja (lekarze, pacjenci, społeczeństwo)

‣ mała sprzedaż, duże koszty, 

‣ konurencja

FAZA 1 – WPROWADZENIE:



FAZA 2 – WZROST:
‣ Tempo wzrostu sprzedaży jest wyższe niż dynamika branży

‣ Krzywa zysków osiąga najwyższy poziom

‣ Ponoszone duże wydatki na promocję i edukację

‣ Akceptacja produktu przez klienta

‣ Nowe aktywności konkurencji (erozja cenowa) - spadek cen

‣ Poszerzanie kanałów dystrybucji - większa dostępność (ale i 
większe koszty)

Faza wzrostu jest krytyczna z punktu widzenia przetrwania 

produktu na rynku i długości jego życia.

60% produktów nie przechodzi przez wszystkie fazy.







FAZA 3 – DOJRZAŁOŚĆ ( ROZKWIT +NASYCENIE):
‣ W tej fazie tempo wzrostu sprzedaży jest coraz wolniejsze i w 

pewnym momencie sprzedaż osiąga punkt maksymalny i od 
tej pory spada.

‣ Towarzyszy w tej fazie spadek zysków (innowatorzy 
poszukują innych nowości), erozja cenowa, znudzenie 
produktem

‣ Jeśli produkt odnosi sukces to konkurenci będą naśladować 
tych innowatorów, czyli będą odbierać klientów. 

‣ Stała grupa klientów - zaufanie do leku

‣ Nowe wskazania, ulepszanie produktu

‣ 3 Faza trwa dłużej niż pozostałe fazy. Większość produktów 
na rynku znajduje się w fazie dojrzałości.

‣ W fazie dojrzałości cena musi być umożliwiająca utrzymanie 
udziału na rynku.

‣ Celem producentów jest wprowadzenie produktów do 3 Fazy



FAZA 4 – EROZJA/ SCHYŁEK:

‣ Spadek sprzedaży

‣ Spadek zysku, erozje cenowe, odpływ klientów

‣ Wzrost kosztów jednostkowych w wyniku ograniczenia 
produkcji

‣ Zyski powoli przekształcają się w straty, co prowadzi do 
wycofania produktu z rynku

Szybkość erozji zależy od:

‣ atrakcyjność rynku

‣ ochrony patentowej i prawnej

‣ bariery technologicznej (niska/wysoka)



CYKL ŻYCIA LEKU  
CIEKAWOSTKI

‣ Od identyfikacji związku chemicznego, wykazującego właściwości lecznicze, do jego 
zarejestrowania jako lek i wprowadzenia na rynek upływa średnio 12-15 lat.

‣ Program badawczo-rozwojowy dla jednego leku wymaga 700 874 godzin pracy, 
wykonania 6587 eksperymentów i zatrudnienia 423 badaczy.

‣ Badania przedkliniczne z testami w laboratorium na zwierzętach trwają od 5 do 8 lat.

‣ Szacuje się, że na wprowadzenie jednego nowego leku statystycznie potrzebne są 
nakłady rzędu 1 – 1,5 mld dolarów. Pierwszy etap selekcji cząsteczki pochłania tylko 
ok. 5% budżetu, 25% - pierwsze fazy badań klinicznych i przedklinicznych, aż 70% 
nakładów dotyczy końcowej fazy badań klinicznych.

‣ Wdrożenia i rejestracja nowych leków w skali globalnej wynosi około 20 leków 
rocznie.

‣ W przypadku innowacyjnych leków opracowanie, badania przedkliniczne, kliniczne     
i procesy rejestracyjne zwykle trwają dłużej niż sama sprzedaż do momentu 
zakończenia ochrony patentowej.



PODSUMOWANIE
‣ Wprowadzenie na rynek – sprzedaż niska, wysokie nakłady 

na promocję i edukację odbiorców oraz na dystrybucję.
‣ Wzrost sprzedaży – zaakceptowanie produktu, wzrost 

sprzedaży i zysku.
‣ Dojrzałość - nasycenie produktem, zahamowanie wzrostu 

sprzedaży i przychodu. 
‣ Schyłek/Erozja – spadek sprzedaży i produkcji, produkt albo 

jest wycofywany z rynku albo podejmowane są działania 
by go na nim utrzymać: kampanie reklamowe, promocje 
cenowe, upusty, rabaty, szukanie nowych kanałów 
dystrybucji, ew. modyfikacja produktu


