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Farmaceuci z Polski wyruszajà
do pracy w norweskich aptekach
n Polska, Norwegia

WczeÊniej, w marcu, pojadà z rodzinami do miejscowoÊci, w których b´dà pracowaç. Odwiedzà
apteki, poznajà przysz∏ych wspó∏pracowników, b´dà mogli zorientowaç si´, jakie sà mo˝liwoÊci znalezienia mieszkania, szko∏y czy
przedszkola dla dzieci. Wi´kszoÊç
z nich b´dzie pracowaç w aptekach w ma∏ych miejscowoÊciach
na zachodzie Norwegii. SzeÊç osób
wybra∏o Bergen. Ich przysz∏ym
miejscem pracy sà placówki nale˝àce do dwóch du˝ych sieci.
W Norwegii prawie nie ma aptek rodzinnych. Po liberalizacji
rynku aptecznego, która nastàpi∏a
kilka lat temu, wi´kszoÊç z nich zosta∏a przej´ta przez wielkie sieci.
W tej chwili rynek jest podzielony
mi´dzy trzech du˝ych graczy: Alliance, Vitus i Apotek 1. Ka˝da
z sieci ma w∏asnà hurtowni´ doce-

Mieczys∏aw W∏odarski

W warszawskiej siedzibie firmy
rekrutacyjno-szkoleniowej Paragona dwunastu farmaceutów
przez pi´ç dni w tygodniu przygotowuje si´ do pracy w norweskich aptekach. Intensywny
kurs j´zykowy rozpocz´li w listopadzie ubieg∏ego roku. Na
pó∏metku nauki potrafià ju˝
ca∏kiem nieêle komunikowaç
si´ na poziomie podstawowym
j´zyka. Szlifujà fachowe s∏ownictwo, by w koƒcu maja stanàç
oko w oko z pacjentami norweskich aptek.

Rados∏aw Kowalski podjà∏ decyzj´ o wyjeêdzie g∏ównie z powodu obni˝ajàcego si´ presti˝u zawodu farmaceuty w Polsce.

lowà, w której zaopatrujà si´ w leki podleg∏e jej placówki. Ró˝nice
w cenach pomi´dzy poszczególnymi aptekami sà minimalne. Polscy
farmaceuci, przyzwyczajeni do tego, ˝e apteki konkurujà cenami,
muszà zmierzyç si´ z zupe∏nie nowymi wyzwaniami.
Fachowiec, nie sprzedawca
„W Polsce chodzi przede wszystkim o to, ˝eby sprzedaç jak najwi´cej leków, mieç jak najwi´kszà re-
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Aleksandra Bacia swój wyjazd traktuje jako sprawdzian mo˝liwoÊci i standardu
pracy farmaceutów w innych krajach.

fundacj´ z NFZ i wyrobiç jak najwi´kszy obrót z hurtownià, która
b´dzie za to promowa∏a danà aptek´” – mówi Andrzej Skrzypiec,
jeden z uczestników kursu.
„W Norwegii zaÊ liczy si´ standard obs∏ugi, podejÊcie do pacjenta, wiedza farmaceuty. Ceny leków
na recept´ sà usztywnione, pozostaje zatem konkurowanie jakoÊcià opieki farmaceutycznej i ofertà preparatów bez recepty” – zauwa˝a Rados∏aw Kowalski, tak˝e
bioràcy udzia∏ w kursie.
Podopiecznych Paragony to nie
martwi. Wr´cz przeciwnie, upatrujà w tym swojà zawodowà szans´.
Mimo ˝e nikt z nich nie ukoƒczy∏
jeszcze czterdziestki, ka˝dy ma ju˝
spory baga˝ – bywa, ˝e nie najlepszych – doÊwiadczeƒ pracy w polskim systemie farmaceutycznym.
M∏odzi, Êwietnie wykszta∏ceni –
jak twierdzà – bez szans na samodzielne sprawdzenie si´ w prowadzeniu apteki, nie mogà si´ odnaleêç w systemie, który nie promuje
ani wiedzy, ani fachowoÊci,
a ich sprowadza do roli sprzedawców. Ró˝nice w funkcjonowaniu
systemu w Polsce i Norwegii mieli
okazj´ obserwowaç podczas pobytu w Bergen w paêdzierniku ubieg∏ego roku. Odwiedzili wtedy trzy
apteki. W ka˝dej z nich pracowa∏o
oko∏o 10 osób, w wi´kszoÊci technicy i pomoc apteczna. „Podstawowa ró˝nica polega na tym, ˝e
tam farmaceuta jest traktowany
jak fachowiec, a klient jak pacjent.
Wykwalifikowany personel jest po
to, by sprawdziç poprawnoÊç wydania leku przez technika farmaceutycznego. Technik wydaje specyfik, pakuje, przyjmuje zap∏at´.
Farmaceuta robi to, do czego jest
przygotowany, czyli doradza pacjentowi. Udziela informacji
o skutkach ubocznych za˝ywania
farmaceutyków czy interakcjach
z innymi lekami. Pacjent otrzymuje pe∏nà informacj´, jak za˝ywaç

M∏odzi, Êwietnie
wykszta∏ceni, bez szans
na samodzielne sprawdzenie si´ w prowadzeniu
apteki, nie mogà si´
odnaleêç w polskim systemie, który nie promuje
ani wiedzy, ani fachowoÊci,
a ich sprowadza do roli
sprzedawców.
lek, umieszczonà na specjalnej naklejce do∏àczonej do ka˝dego
z nich, ale oprócz tego mo˝e o to
dodatkowo zapytaç aptekarza,
który ma zawsze dla niego czas” –
podkreÊla Aleksandra Bacia,
uczestniczka kursu zorganizowanego przez firm´ Paragona.
Najwa˝niejszy farmaceuta
¸atwo zauwa˝yç tak˝e inne
ró˝nice. W norweskich aptekach
nie wykonuje si´ leków recepturowych. „Recepta na lek robiony
dla indywidualnego pacjenta jest
wysy∏ana do wyspecjalizowanej
firmy – zauwa˝y∏a podczas pobytu w norweskiej aptece Aleksandra Bacia. – Na drugi dzieƒ gotowy specyfik jest do odebrania
w hurtowni farmaceutycznej. Zachowana jest pe∏na aseptyka
i pe∏na zgodnoÊç z tym, co lekarz
przepisa∏”.
Standardem w Norwegii jest natomiast samoobs∏uga w aptekach.
Daje ogromne pole do popisu farmaceucie. Pacjenci, wybierajàc lek
lub dermokosmetyk, potrzebujà Ó 18
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do pracy w norweskich aptekach

Szansa na szybki awans
W Norwegii sà spore braki kadrowe na rynku aptecznym.
W tym kraju tylko dwie uczelnie
kszta∏cà farmaceutów. Studia sà
bezp∏atne i trwajà pi´ç lat, ale zawód farmaceuty mo˝na wykonywaç ju˝ po trzech latach nauki farmacji. Wiele osób decyduje si´
wi´c na tym zakoƒczyç edukacj´,
uzyskujàc odpowiednik polskiego
licencjatu. Sankcjonuje to zresztà
norweskie prawo farmaceutyczne,
które przewiduje istnienie w systemie dwóch rodzajów aptek: g∏ównych – posiadajàcych uprawnienia
do wydawania wszystkich leków
(w tym równie˝ narkotyków i leków psychotropowych) i prowadzonych przez w pe∏ni wykwalifikowanego farmaceut´ oraz aptek-filii. Do kierowania nimi wystarczy trzyletnie wykszta∏cenie farmaceutyczne. By placówka tego
typu mog∏a uzyskaç uprawnienia
do wydawania wszystkich leków –
musi poprowadziç jà wykwalifikowany farmaceuta. „My jesteÊmy
przygotowywani do tego, ˝eby
w przysz∏oÊci objàç te apteki jako
ich kierownicy” – mówi Aleksandra Bacia.
Kursanci podpisali trzyletnie
umowy z mo˝liwoÊcià ich przed∏u˝enia na czas nieokreÊlony. W tym
okresie nie mogà przejÊç do konkurencji. Podstawowe wynagrodzenie na poczàtku wyniesie oko∏o
372 tys. koron norweskich brutto
rocznie. Miesi´czne wynagrodzenie netto to oko∏o 20 tys. koron
norweskich (mniej wi´cej 10 tys.
z∏). W Norwegii jest du˝o regulacji
prawnych, szczegó∏owo normujà-
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cych kwestie zatrudnienia. Nie ma
tak znacznego zró˝nicowania zarobków jak w Polsce, gdzie w zale˝noÊci od kondycji finansowej
pracodawcy, farmaceuci w jednej
aptece mogà zarabiaç dwukrotnie
wi´cej ni˝ ich koledzy w innej placówce w tym samym mieÊcie. Zarobki norweskich aptekarzy sà
bardziej sp∏aszczone i regulowane
prawnie. Wspólna dla wszystkich
(bez wzgl´du na sieç) jest np. podstawa zarobkowa, ró˝ne sà tylko
dodatkowe bonusy uzale˝nione od
miejsca pracy. Po ka˝dym roku
pracy farmaceuta otrzymuje dodatek do pensji, równie˝ uregulowany przepisami prawa. Sztywny jest
tak˝e system wynagradzania za
nadgodziny. Wi´kszoÊç aptek
w ma∏ych miejscowoÊciach, do
których jadà Polacy, jest czynna
w godz. 9-17. Praca po godz. 17
oraz dy˝ury w sobot´ sà traktowane i op∏acane jak nadgodziny.

ràc dodatkowe godziny i dy˝ury).
G∏ównym etatowym miejscem
pracy by∏a hurtownia farmaceutyczna, gdzie awansowa∏a na stanowisko kierownika. „Postanowi∏am spróbowaç wszelkich mo˝liwoÊci, jakie polski rynek daje farmaceutom, ˝eby stwierdziç, co
jest dla mnie najlepsze, co mnie

Beata Lisowska

Ucieczka
przed rutynà
Aleksandra Bacia, l. 30. Ukoƒczy∏a Wydzia∏ Farmacji Âlàskiej Akademii Medycznej. SzeÊç lat pracy
w zawodzie farmaceuty. Próbowa∏a wszelkich mo˝liwoÊci, jakie
rynek daje absolwentom wydzia∏u
farmacji. Pracowa∏a w hurtowni
farmaceutycznej, zajmujàc si´
m.in. importem docelowym, w firmie farmaceutycznej oraz w aptece otwartej (na pó∏ etatu lub bio-
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Rados∏aw Kowalski, l. 27, absolwent Wydzia∏u Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Prawie dwa lata pracy w zawodzie
farmaceuty. Po studiach odby∏ pó∏-

Liczy si´
status finansowy

Andrzej Skrzypiec liczy, ˝e w Norwegii poprawi si´ sytuacja finansowa jego rodziny.

najbardziej interesuje. Nie ukrywam, ˝e w pewnym momencie,
kiedy zosta∏am kierownikiem
hurtowni, stan´∏am przed znakiem „stop”. Dosz∏am do tego
etapu, kiedy pracodawca, wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e pracownik
osiàgnà∏ ju˝ to, co móg∏, w ogóle
nie interesuje si´ tym, jaka mo˝e
byç jego dalsza Êcie˝ka kariery. Ta
praca sta∏a si´ w pewnym momencie tak rutynowa, ˝e nie widzia∏am dla siebie ˝adnych mo˝liwoÊci rozwoju. To by∏ dla mnie jeden z wa˝niejszych argumentów
na rzecz wyjazdu za granic´” –
opowiada Aleksandra Bacia.
Nie wie, czy w Norwegii zostanie na sta∏e, czy te˝ nie, ale chce
spróbowaç czegoÊ nowego. Swój
wyjazd traktuje jako sprawdzian
mo˝liwoÊci i standardu pracy farmaceutów w innych krajach.

n

Najwa˝niejszy
presti˝ zawodu

Kraj dla g∏odnych wiedzy
W odró˝nieniu od polskich,
skandynawscy pracodawcy przywiàzujà wielkà wag´ do szkoleƒ.
„Podczas spotkaƒ z naszymi pracodawcami zapewniano nas, ˝e
jeÊli tylko wyka˝emy ochot´, by
si´ dokszta∏caç, zrobià wszystko,
˝ebyÊmy mogli si´ uczyç. My jesteÊmy g∏odni wiedzy. W Polsce,
˝eby wiedzieç wi´cej, ni˝ ju˝
wiem, musz´ za to sama zap∏aciç,
znaleêç na to czas. W Norwegii
pracodawcy sami stwarzajà sprzyjajàce warunki ku temu, ˝ebyÊmy
si´ mogli uczyç” – podkreÊla
Aleksandra Bacia.
Kurs dla pierwszej grupy Polaków koƒczy si´ w maju, ale ju˝
wiadomo, ˝e firma Paragona
w najbli˝szym czasie b´dzie rekrutowaç kolejnych farmaceutów
i lekarzy ch´tnych do pracy
w Norwegii.
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ropejskim jesteÊmy traktowani jak
fachowcy. Pacjent przychodzi do
apteki i potrzebuje porady. W Polsce klient uwa˝a, ˝e aptekarz jest
po to, ˝eby wydaç lek. Je˝eli aptekarz jest dobrym fachowcem
i udzieli fachowej porady, pacjent
przyjmuje informacj´ i mówi:
dzi´kuj´ bardzo, ale kupi´ ten lek
w innej aptece, gdzie jest taƒszy.
Kilka razy dziennie w moim miejscu pracy zdarza∏y si´ k∏ótnie na
temat cen leków. Bez przerwy
spotyka∏em si´ z takimi zarzutami,
˝e w mojej aptece jest za drogo, ˝e
gdzie indziej jest taniej. Chc´
przychodziç do pracy nie po to,
˝eby si´ spieraç si´ z pacjentami,
ale ˝eby im s∏u˝yç pomocà, radà,
informacjà na temat leku” – mówi
Rados∏aw Kowalski. Dlatego wybra∏ Norwegi´. B´dzie pracowa∏
w aptece otwartej w Bergen.

Aleksandra Bacia wyje˝d˝a do
Norwegii z m´˝em, który z zawodu jest spawaczem. „W gminie, do
której jad´, jest tylko jedna apteka. Pracodawca obieca∏, ˝e pomo˝e mi znaleêç mieszkanie oraz
prac´ dla m´˝a. Dla mnie by∏o to
wa˝ne. Majàc do wyboru Wielkà
Brytani´, Irlandi´ i Norwegi´,
zdecydowa∏am si´ na ten ostatni
kraj, bo do Anglii czy Irlandii musia∏abym pewnie jechaç sama. Natomiast Norwegowie chcà, ˝ebyÊmy si´ przenosili z rodzinami” –
podkreÊla Aleksandra Bacia. B´dzie pracowa∏a w aptece niedaleko Bergen.

Mieczys∏aw W∏odarski

16 Ó fachowej porady, jaki krem lub
szampon b´dzie odpowiedni, które tabletki b´dà najlepsze na ich
schorzenie.
Zdaniem Andrzeja Skrzypca,
farmaceuta jest najwa˝niejszà osobà w norweskiej aptece i ponosi
pe∏nà odpowiedzialnoÊç za jej
funkcjonowanie.
Polscy farmaceuci nie od razu
b´dà pracowaç samodzielnie. Sieç
aptek, która ich zatrudni, zapewnia im pó∏roczny okres adaptacyjny. Przez pierwsze szeÊç miesi´cy
ka˝dy z nich b´dzie mia∏ swojego
opiekuna. Pod jego okiem ma szlifowaç j´zyk norweski, poznawaç
system prawny i zasady obowiàzujàce w tamtejszych aptekach.
„Norwegia daje du˝e mo˝liwoÊci
wykwalifikowanym farmaceutom
i ich rodzinom. A praca w norweskich aptekach gwarantuje szanse
rozwoju i awansu na stanowisko
kierownicze” – zapewnia Maja
Szymczuk z firmy Paragona.
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roczny bezp∏atny sta˝ (wed∏ug nowego systemu), potem pracowa∏
w aptece w centrum Poznania. Dodatkowo ukoƒczy∏ kurs profesjonalnej sprzeda˝y oraz szkolenie na
temat opieki farmaceutycznej.
„Nie mia∏em jednak dotàd okazji
wykorzystaç tej wiedzy w praktyce.
Opieka farmaceutyczna jest czymÊ
bardzo przysz∏oÊciowym dla aptek,
ale nie ma na nià zapotrzebowania
w polskim systemie, gdzie jest bardzo du˝a konkurencja, gdzie trzeba walczyç o pacjenta i jest za ma∏o personelu” – mówi Rados∏aw
Kowalski.
G∏ówny powód decyzji o wyjeêdzie do pracy za granic´ w jego
przypadku to obni˝ajàcy si´ presti˝ zawodu. „Zarówno system,
jak i pacjenci powodujà, ˝e farmaceuta w Polsce jest tylko sprzedawcà. W ka˝dym innym kraju eu-

Andrzej Skrzypiec, l. 28. Ukoƒczy∏ Wydzia∏ Farmacji Akademii
Medycznej w Gdaƒsku. DoÊwiadczenie zawodowe: trzy lata pracy.
Przez ca∏y ten czas pracowa∏
w aptece otwartej przy pierwszym
stole. Ma ˝on´ lekark´, w grudniu 2007 r. urodzi∏o mu si´ dziecko. Wyje˝d˝a z rodzinà. Firma
Paragona gwarantuje prac´ tylko
farmaceucie. Wspó∏ma∏˝onkowie uzyskajà automatycznie pozwolenie na prac´, ale muszà jà
znaleêç sobie sami i we w∏asnym
zakresie nauczyç si´ j´zyka norweskiego. ˚ona chce pracowaç
w zawodzie lekarza. Jedynà przeszkodà b´dzie nieznajomoÊç j´zyka. „Jest o tyle ∏atwiej, ˝e
wszystkie gminy norweskie organizujà dla obcokrajowców kursy
j´zykowe, które majà u∏atwiç ich
asymilacj´ w spo∏eczeƒstwie. Ja
te˝ b´d´ pomaga∏ ˝onie prze∏amaç barier´ j´zykowà, uczàc jà
norweskiego. Jedziemy po to, by
zdobyç jakeÊ nowe doÊwiadczenie, zawsze przecie˝ mo˝emy
wróciç do kraju” – zapewnia Andrzej Skrzypiec.
Zastanawiajàc si´ nad powodem wyjazdu, wymienia na pierwszym miejscu mo˝liwoÊç podniesienia statusu finansowego. „˚ycie w krajach skandynawskich jest
dro˝sze, ale nasz zawód gwarantuje, ˝e nie b´dziemy musieli dodatkowo pracowaç po godzinach,
dorabiaç nadgodzinami i pracà na
dodatkowych dy˝urach. Praca
w skandynawskich aptekach zapewnia dobry status finansowy.
Zaoszcz´dzony czas mo˝emy poÊwi´ciç rodzinie oraz dokszta∏caniu, które w Polsce jest zagadnieniem problematycznym” – podkreÊla Andrzej Skrzypiec. W Polsce bardzo cz´sto prywatny pracodawca nie interesuje si´ tym,
czy jego personel si´ dokszta∏ca.
„Jest to teoretycznie cz´sto wpisane w zakres obowiàzków
w umowie o prac´, ale pracodawca w ˝aden sposób nie u∏atwia
nam dokszta∏cania si´, nie pomaga ani w sfinansowaniu szkoleƒ,
ani w znalezieniu czasu. Wszystko
to ma si´ odbywaç, ale naszym
kosztem i w naszym prywatnym
czasie” – podkreÊla Andrzej
Skrzypiec.

