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Podobnie jak w roku ubiegłym święto to przypada w czasie bardzo 

trudnym. Mimo zamrożenia gospodarki apteki jako niezbędne były i są 

cały czas otwarte. Farmaceuci stali i stoją na pierwszej linii frontu walki 

z pandemią wraz z innymi pracownikami służb medycznych.  

Farmaceuta to zawód z tradycjami, wymagający ogromnej wiedzy. 

To od niego zależy, czy pacjent dostanie właściwy lek na swoje 

problemy zdrowotne. 

To tu trzeba mieć wiedzę, cierpliwość dla chorych, często 

zestresowanych ludzi i siłę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kto może zostać farmaceutą? 

Jakie predyspozycje mieć należy? 

Zawód farmaceuty to jeden z tych, do których wykonywania 

niezbędne są studia, i to pięcioletnie. Innym zawodem jest technik 

farmaceutyczny, na którego trzeba się uczyć krócej, ale też ma 

ograniczone kompetencje. 

By zostać farmaceutą należy mieć tytuł magistra farmacji i odbyty 

staż w którejś z aptek, firm farmaceutycznych lub laboratoriów. Jest to 

zawód niezwykle odpowiedzialny i trudny, toteż wybierają go osoby 

bardzo zdeterminowane, kochające chemię, pracę laboranta i marzące 

o stałej, stabilnej i prestiżowej posadzie. 

To zawód, który wymaga pewnych predyspozycji zdrowotnych, 

na przykład braku alergii skórnych, należy też posiadać książeczkę do 

celów sanitarno-epidemiologicznych. 

 

Wbrew pozorom farmaceuta to nie tylko pani w okienku w aptece, 

która wydaje nam leki, choć to też praca wymagająca, wbrew pozorom. 

Aptekarz to ktoś pomiędzy sprzedawcą, a lekarzem. Musi doradzić 

pacjentowi, a więc znać absolutnie wszystkie właściwości danego leku, 

jego skład, a przy tym wpływ na organizm, by móc odpowiednio polecić go 

pacjentowi. 



Farmaceuci ponadto pracują też w firmach produkujących leki, 

w laboratoriach i hurtowniach farmaceutycznych. Zakres ich miejsc pracy 

jest więc ograniczony, ale samych aptek w każdym mieście znajdzie się 

kilkadziesiąt. Farmaceuta musi być wysokiej klasy profesjonalistą, umieć 

rozmawiać z klientem rzeczowo i fachowo, być cierpliwy. Zwykle będzie 

miał do czynienia z ludźmi starszymi i schorowanymi, należy to wziąć pod 

uwagę. 

Czy udało mi się zachęcić kogoś do wyboru tej ścieżki 

zawodowej? 

To kwestia każdej i każdego z was. Trzeba mieć chęci, wiedzę 

i zdrowie. 

 

Do następnego razu, 

Ewa Nowikow  


