
Zawód farmaceuty jest zawodem medycznym 

 

W związku z pytaniami dotyczącymi statusu zawodu farmaceuty OIA w Łodzi informuje, iż: 

I. „zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia z dnia 

2.09.2011 r. w sprawie definicji osoby wykonującej zawód medyczny (MZ-DS-WSZ-643-3055-

74/HR/11) magister farmacji zatrudniony w aptece z czynnym prawem wykonywania zawodu jest 

osobą wykonującą zawód medyczny.  

 Pojęcie „osoby wykonującej zawód medyczny” definiuje art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Zdaniem Departamentu 

definicja ta odnosi się do osób, które na podstawie odrębnych przepisów uprawnione są do 

udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji 

do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie 

medycyny.  

 

Z powyższego wynika, że ustawodawca wyodrębnia dwie grupy osób wykonujących zawód 

medyczny. 

 

Jedną grupę stanowią osoby, które na podstawie odrębnych przepisów uprawnione są od udzielania 

świadczeń zdrowotnych. Do grupy tej zaliczyć należy: lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, 

pielęgniarki, położne, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz farmaceutów.   

  

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, przez 

świadczenia zdrowotne należy rozumieć działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu 

lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów 

odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. 

  

W świetle art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2008 r., 

Nr 136, poz. 856 z późn. zm.) wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia 

publicznego i obejmuje udzielanie usług farmaceutycznych polegających w szczególności na: 

1)     sporządzaniu i wytwarzaniu produktów leczniczych; 

2)     ocenie jakości leków recepturowych, leków aptecznych i leków gotowych; 

3)     wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do 

diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów 

medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 

107, poz. 679), będących przedmiotem obrotu w aptekach, działach farmacji szpitalnej i 

hurtowniach farmaceutycznych; 

4)     sporządzaniu leków recepturowych i leków aptecznych w aptekach; 

5)     sprawowaniu nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem, przechowywaniem, 

wykorzystaniem i utylizacją produktów leczniczych i wyrobów, o których mowa w pkt 3, w 

tym rezerwami państwowymi; 

6)     udzielaniu informacji i porad dotyczących działania i stosowania produktów 

leczniczych i wyrobów, o których mowa w pkt 3, będących przedmiotem obrotu w aptekach 

i hurtowniach farmaceutycznych; 



7)     sprawowaniu opieki farmaceutycznej polegającej na dokumentowanym procesie, w 

którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z 

przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem 

farmakoterapii, w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia 

pacjenta; 

8)     kierowaniu apteką, punktem aptecznym, działem farmacji szpitalnej lub hurtownią 

farmaceutyczną; 

9)     współuczestniczeniu w sprawowaniu nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi, 

w szczególności w zakładach opieki zdrowotnej; 

10) współudziale w badaniach klinicznych prowadzonych w szpitalu; 

11) współudziale w badaniach nad lekiem i monitorowaniu niepożądanych działań 

produktów leczniczych i przekazywaniu tych informacji właściwym organom; 

12) przygotowywaniu roztworów do hemodializy i dializy otrzewnowej. 

 

Tak więc, zdaniem Departamentu Dialogu Społecznego zawód farmaceuty jest zawodem 

medycznym” (1) 

 

II. Art.2a ust.2 ustawy Prawo farmaceutyczne  (Dz. U. 2001 Nr 126 poz. 1381 z poźn. zm.) stanowi 

„Ilekroć  w niniejszej  ustawie  jest  mowa  o osobie wykonującej  zawód medyczny, rozumie się 

przez to lekarza, lekarza dentystę, farmaceutę, felczera (starszego felczera), pielęgniarkę, położną, 

diagnostę laboratoryjnego, ratownika medycznego  lub  technika  farmaceutycznego,  októrym  

mowa  wart.91ust.1, a w odniesieniu do obowiązków wynikających z art.24–także lekarza 

weterynarii”. 

 

III. Ustawa o zawodzie farmaceuty (DZ.U. 2021, poz.97) w art. 2 ust. 1 stanowi, że „Zawód 

farmaceuty jest samodzielnym zawodem medycznym”(2) 

 

 

 
(1) adw. Agnieszka Rychlicka. 

(2) ustawa wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2021 r. 


