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Codzienny kontakt z ludźmi, chemia w „małym 

paluszku”, sporządzanie leków, praca w aptece- te 

wszystkie aspekty cechują zawód farmaceuty. 

Farmaceuta to zawód zaliczany do służby zdrowia, 

którego celem jest ochrona zdrowia publicznego. Jego 

przedstawiciele bardzo często są pierwszymi osobami, 

do których zgłaszają się pacjenci potrzebujący porady 

zdrowotnej. 

Zawód farmaceuta 

Farmaceuta pracuje w aptece. Bardzo często mylimy go z osobą, która jedynie stoi za ladą i 

sprzedaje leki wypisane na recepcie. Otóż nic bardziej mylnego. 

Zawód farmaceuty to naprawdę trudna praca, w której wykonuje się mnóstwo dodatkowych 

rzeczy. W zakresie ich obowiązków nie leży wyłącznie wydawanie recept, często dużo czasu 

poświęcają też na rozmowę z pacjentami, doradzają możliwe rozwiązania czy rozwiewają 

niejasności związane z terapią. Potrafią uspokoić pacjenta i przeprowadzić krok po kroku 

przez często skomplikowaną ścieżkę leczenia. 

Farmaceuci zajmują się wydawaniem pacjentom leków, 

analizowaniem, klasyfikacją leków, jak również ich 

przechowywaniem. Dodatkowym zadaniem jest 

umiejętność obsługi urządzeń 

stanowiących wyposażenie 

aptek i laboratoriów. Czekają 

na nich również prace techniczne i administracyjne. 

Zawód ten wymaga dużego zaangażowania i poświęcenia. 

Farmaceuci często podkreślają, że ich zawód to nie tylko zwykła 

praca, ale również styl życia i misja. 



Kluczowe w ich pracy są zdolności interpersonalne i 

umiejętności nawiązywania kontaktów z drugim człowiekiem.  

Ważna jest otwartość, umiejętność prowadzenia wywiadu i 

aktywnego słuchania. 

Przydatne jest także przyjazne nastawienie, które, co ważne, 

pomaga wzbudzić zaufanie pacjentów, ułatwiając im 

pokonanie nieśmiałości i podzielenie się informacjami na 

temat swoich problemów zdrowotnych. 

Pomocną cechą każdego farmaceuty jest także empatia, która 

pozwala wczuć się w sytuację danej osoby. 

 

Mówiąc o zawodzie farmaceuty nie 

można zapominać o asortymencie 

aptecznym; lekach, suplementach 

diety, witaminach , maściach,  

kremach.  

W obecnym czasie panuje moda na 

suplementację, która ma zapewnić nam zdrowie i piękny wygląd.  

 

Również dzieci zaczynają sięgać po produkty 

farmaceutyczne traktują je jak cukierki, czy 

element zabawy, Może to być niebezpieczne dla 

ich zdrowia i życia. Edukując dzieci, można 

zmienić podejście do leków całego 

społeczeństwa- przekonują twórcy programu 

„Lek bezpieczny oczami dziecka”.  

Program skierowany jest do najmłodszych uczniów szkół podstawowych i  ma na celu 

przekazanie im w prosty sposób zasad bezpiecznego stosowania leków oraz zapoznanie ich z 

zawodem farmaceuty.  

 

 

 

 

 

 

 



„ Witaminowe abecadło” 

Oczy, gardło, włosy, kości 

zdrowsze są, gdy A w nich gości. 

A w marchewce, pomidorze, 

w maśle, mleku też być może. 

B - bądź bystry, zwinny, żwawy 

do nauki i zabawy! 

W drożdżach, ziarnach i orzeszkach, 

w serach, jajkach B też mieszka. 

Naturalne witaminy 

lubią chłopcy i dziewczyny. 

Bo najlepsze witaminy 

to owoce i jarzyny. 

C - to coś na przeziębienie 

i na lepsze ran gojenie. 

C: porzeczka i cytryna, 

świeży owoc i jarzyna! 

Zęby, kości lepiej rosną, 

kiedy D dostaną wiosną. 

Zjesz ją z rybą, jajkiem, mlekiem. 

Na krzywicę D jest lekiem. 

Naturalne witaminy 

lubią chłopcy i dziewczyny. 

Mleko, mięso, jajka, sery, 

w słońcu marsze i spacery.  

 

Stanisław Kraszewski 
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