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Przeprowadzanie badania klinicznego wiąże się najczęściej 
z pracą zespołową. Osoba, na której głównie spoczywa 
ciężar odpowiedzialności – badacz – zaprasza do współ-

pracy zespół badawczy, gdzie możemy zazwyczaj spotkać oso-
by z wykształceniem medycznym lub biologicznym.
 Absolwenci farmacji, którzy zdecydowali się pracować w za-
wodzie mają duże możliwości wyboru ścieżki kariery. Farmaceu-
ci, którzy pracują w szpitalach publicznych w aptece mogą też 
wchodzić do zespołów badawczych, jeżeli tylko w szpitalu pro-
wadzone są badania kliniczne. Rosnąca liczba niepublicznych 
ośrodków medycznych zajmujących się badaniami również co-
raz częściej daje szansę rozwoju w tym obszarze. Takie ośrodki, 
mimo że najczęściej nie posiadają własnych aptek, dają możli-
wość aktywnego udziału w procesie badania magistrom farma-
cji. Farmaceuta jest coraz częściej pożądanym i cenionym człon-
kiem zespołu badawczego w takich ośrodkach. Dzieje się tak 
ze względu na wiedzę, umiejętności i świadomość, jak należy 
postępować z lekami i badanymi produktami. Badacze mogą 
w znacznie większym stopniu polegać na przygotowaniu zawo-
dowym farmaceuty w sprawach dotyczących produktów stoso-
wanych w badaniu, w porównaniu do innych członków zespołu.

Z kim kojarzy się standardowo słowo 
,,farmaceuta’’?
Pierwsza myśl, która się nasuwa, to osoba pracująca w aptece 
i wydająca leki. Jest to oczywiście poprawne skojarzenie, jednak 
wykonywanie zawodu farmaceuty jest czymś więcej niż praca 
na ekspedycji w aptece. Ukończenie farmacji daje dużo możli-
wości. Studia są interdyscyplinarne, łączą elementy medycyny, 
chemii, biologii, fizyki, biotechnologii, statystki, czy matematyki. 
Kończąc je uzyskujemy tytuł zawodowy magistra farmacji.
 Zawód farmaceuty jest zawodem zaufania publicznego. Jego 
wykonywanie ma na celu ochronę zdrowia publicznego i obej-
muje udzielanie usług farmaceutycznych. Zaliczamy do nich 
szereg działań takich jak: sporządzanie i wytwarzanie leków 
recepturowych, ocenę ich jakości; sprawowanie nadzoru nad 
wytwarzaniem, obrotem, przechowywaniem i utylizacją pro-
duktów leczniczych, kierowanie apteką, hurtownią farmaceu-
tyczną, działem farmacji szpitalnej; nadzór nad badanymi pro-
duktami w badaniach klinicznych.
 Problemem natomiast jest fakt, że praca w ośrodku badań 
klinicznych (nie będącym szpitalem, lecz NZOZ-em) nie daje 
możliwości utrzymania ciągłości prawa wykonywania zawo-
du farmaceuty, tak jak jest w przypadku lekarza, pielęgniarki 
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i diagnosty laboratoryjnego. Natomiast zakres obowiązków 
farmaceuty w ośrodku badań klinicznych jest dużo większy niż 
w aptece. Naszym zdaniem zasadne byłoby zwrócenie uwagi 
Izby Farmaceutycznej na ten fakt. Być może potrzebne będą 
zmiany w ustawie Prawo Farmaceutyczne, które to uwzględnią.
 Farmaceuta ma obowiązek sprawowania opieki farmaceu-
tycznej, która wiąże się ze współpracą z lekarzem. Celem jest 
czuwanie nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Mimo że obo-
wiązek ten od zawsze istniał i był ujęty w ustawie Prawo Far-
maceutyczne, to faktycznie od zeszłego roku, temat ten jest 
nagłaśniany. Tworzone są zmiany w ustawie, wzorowane m.in. 
na modelu opieki farmaceutycznej w Wielkiej Brytanii. Tam far-
maceuta bardzo ściśle współpracuje z lekarzem, przejmując 
część jego obowiązków.
 W angielskich aptekach są oddzielne gabinety, gdzie przyj-
mowani są pacjenci. Farmaceuta sprawdza poprawność 
przyjmowania leków oraz wydaje nowe, do dalszej kuracji. 
Usługi te są odpłatne, rozliczane z budżetu państwowego.

Farmaceuta w ośrodku badań klinicznych
Praca farmaceuty w ośrodku badań klinicznych jest inaczej spro-
filowana. Oczywiście, wciąż pozostajemy w obszarze produktu 
leczniczego, wciąż celem jest nadzór nad obiegiem leku od wej-
ścia do ośrodka, aż do momentu jego opuszczenia.
 Dla osoby, która trafia do ośrodka badań klinicznych z apteki, 
praca ta ma charakter bardziej kameralny w kilku aspektach. 
Po pierwsze, tutaj z bliższej perspektywy uczestniczy w relacji 

lekarz-pacjent. Współpraca pomiędzy farmaceutą a badaczem 
nie ogranicza się jedynie do wystawienia zlecenia przygotowa-
nia leku, lecz często ma dużo szerszy zasięg i obejmuje analizę 
wymagań protokołu, np. w kontekście wielkości dawki dla da-
nego pacjenta. Ta wzajemna relacja jest kluczowa w procesie 
terapeutycznym i badawczym.
 W ośrodku badań klinicznych mamy co prawda do czynienia 
z mniejszą ilością leków, lecz uczestniczymy w procesie wdraża-
nia nowych, wcześniej niestandaryzowanych cząsteczek.
 Należy się skupić na mechanizmie działania, sposobie poda-
nia czy metodzie przygotowania danej postaci leku dla pacjenta. 
Daje to duże możliwości rozwoju i uczenia się nowych rzeczy. 
Ciekawe jest na pewno to, że z każdym nowym badaniem przy-
chodzą nowe wyzwania, z którymi trzeba się zmierzyć.
 Nowym doświadczeniem jest zetknięcie się z wymaganiami 
ICH/GCP dotyczącymi dokumentacji.
 Wiadomo, że to co nie zostało zapisane w dokumentacji ba-
dania klinicznego, nie zostało zrobione. To oznacza, że należy 
odnotować każdą wykonaną czynność na każdym etapie pracy 
z badanym produktem leczniczym. Są do tego odpowiednie na-
rzędzia, procedury postępowania, instrukcje, formularze.
 Dokumentowane są numery serii, terminy ważności otrzy-
manych badanych produktów leczniczych i temperatura ich 
przechowywania w ośrodku (formularze otrzymania produk-
tu stosowanego w badaniu), czas kiedy lek został przekazany 
przez farmaceutę i trafił do badacza (wydanie produktu bada-
nego na stanowisko badacza), rozliczenie ilościowe względem 
każdego uczestnika badania klinicznego (rozliczenie badanego 
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produktu), a po weryfikacji przez monitora, przygotowanie zu-
żytych lub niepotrzebnych produktów do utylizacji lub wysyłki 
do sponsora.
 Weryfikacja wykonywanych czynności jest kilkustopniowa, 
żeby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo terapii i zminima-
lizować ryzyko błędu. W ośrodku pojawiają się monitorzy badań 
klinicznych, aby sprawdzić prawidłowość prowadzenia badania 
i zapewnić odpowiedni nadzór nad lekami. Dokumentacji jest 
dużo i musi być prowadzona bardzo dokładnie i systematycznie, 
aby nawet po wielu latach można było do niej wrócić i spraw-
dzić czy proces przebiegał zgodnie z wymaganiami protokołu 
badania i sponsora oraz przepisami prawnymi, jak również z wy-
tycznymi branżowymi.
 Ciekawym zadaniem dla farmaceuty w ośrodku badań klinicz-
nych jest udział w zewnętrznych audytach i inspekcjach. Ocenia-
ją one placówkę pod kątem przyszłej współpracy lub weryfikują 
jakość badania w czasie jego trwania lub po zakończeniu.
 Ciekawym doświadczeniem jest również odpowiedzialność 
za tworzenie i weryfikację Standardowych Procedur Opera-
cyjnych i instrukcji, które gwarantują sponsorom, że procesy 
są realizowane w sposób wystandaryzowany, jak również for-
mularzy do tworzenia zapisów podczas wykonywania badania, 
na podstawie których ośrodek jest w stanie wykazać, że bada-
nie zostało przeprowadzone zgodnie z wymaganiami oraz za-
chowaniem najwyższych standardów.
 Nowym aspektem współpracy z badaczem jest uczestnictwo 
w procesie planowania badania klinicznego w obszarze nadzo-
ru nad badanym produktem leczniczym tak, by zapewnić za-
soby niezbędne do wykonania określonego projektu i spełnić 
wymagania zarówno Dobrej Praktyki Klinicznej (ICH GCP R2), 
jak i klienta.

Farmaceuta w aptece
Prawdopodobnie zdecydowana większość absolwentów tego 
kierunku pracuje w aptekach. Kilka procent trafia do przemysłu, 
firm farmaceutycznych lub hurtowni farmaceutycznych. Po od-
byciu półrocznego stażu i pięciu latach pracy jako magister far-
macji, można zostać kierownikiem apteki.
 Doświadczenie pokazuje, że pełniąc tę funkcję, oddalamy się 
od pracy bezpośrednio z lekiem, a skupiamy na zarządzaniu, 
księgowości czy zaopatrzeniu.
 Praca kierownika apteki polega dziś na administrowaniu całą 
placówką. Osoba na tym stanowisku zajmuje się całościowym 
funkcjonowaniem apteki. Odpowiada za personel, zamówienia 
leków, rozliczenia z kontrahentami, rozliczenia z NFZ. Kierow-
nik musi wiedzieć jakie recepty były realizowane w danym dniu, 
musi sprawdzić poprawność wydania leków oraz przygotowa-
nia leków recepturowych. Odpowiada również za leki, które są 
w magazynie apteki, za terminy ważności itp.
 Jednocześnie, żeby utrzymać prawo wykonywania zawodu, 
farmaceuta jest zobowiązany do ustawicznego kształcenia, 
zbierania punktów i rozliczania się z nich w izbie aptekarskiej.
 Tradycyjnie, apteka to małe przedsiębiorstwo rodzinne. 
Do tej pory taki model funkcjonuje w większości krajów 
europejskich. Otwieranie aptek jest tam ograniczone demo-
graficznie i geograficznie. Żeby otworzyć nową aptekę trzeba 
na przykład odkupić koncesję od już istniejącej. Dzięki temu ry-
nek leków jest w pełni kontrolowany i wydaje się, że najlepiej 
służy pacjentowi.

 W Polsce ten model uległ zmianie, po uchwaleniu nowelizacji 
do ustawy Prawo Farmaceutyczne. W 2001 r. w Ministerstwie 
Zdrowia został zlikwidowany Departament Farmacji. Zmie-
niła się struktura właścicielska aptek, ponieważ już nie tylko 
farmaceuta miał uprawnienie do otworzenia tego rodzaju pla-
cówki. Spowodowało to pojawienie się sieci aptek, opartych 
na dużym kapitale, inwestowanym dla przynoszenia zysków. 
Wskutek tego małe rodzinne apteki nie miały już racji bytu. Ry-
nek uległ w znacznym stopniu komercjalizacji. Wynika z tego 
wiele problemów, m.in. nagłaśniane w mediach braki leków. 
Problemem jest również brak wystarczającej kontroli pań-
stwa nad tak istotną strategicznie branżą. Na pewno wskutek 
tych przemian praca farmaceuty w aptece otwartej staje się 
coraz trudniejsza.
 Podsumowując, ośrodek badań klinicznych daje duże moż-
liwości rozwoju. Farmaceuta uczestniczy w wielu etapach ba-
dania klinicznego, bierze udział w tworzeniu dokumentacji, 
raportów, procedur, a także w analizie i zarządzeniu ryzykiem 
dotyczącym obszaru nadzoru nad badanym produktem lecz-
niczym. Jest to alternatywna droga rozwoju zawodowego 
dla absolwentów farmacji.
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