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Chemik: specjalizacja chemia leków

Ogólny opis zawodu

Chemia leków to specjalizacja ³¹cz¹ca w sobie przede wszystkim elementy chemii i farmacji. 
Ponadto zajmuje siê równie¿ zagadnieniami z zakresu kosmetologii, co dodatkowo wymaga 
wiedzy z medycyny i biologii. G³ównym zadaniem specjalisty ds. chemii leków jest 
prowadzenie badañ z zakresu wykorzystania okreœlonych zwi¹zków chemicznych 
w przemyœle kosmetycznym i farmaceutycznym. 

Przyk³adowe zadania wykonywane w tym zawodzie to:
nprzygotowywanie leków i kosmetyków za pomoc¹ nowoczesnych technologii oraz 

wprowadzanie innowacji do procesu produkcji,
nbadanie i odkrywanie zale¿noœci miêdzy budow¹ chemiczn¹ a aktywnoœci¹ biologiczn¹ 

zwi¹zków chemicznych,
nbadanie wp³ywu leków na dzia³anie organizmu i metabolizm,
nwyznaczanie tych aspektów chemicznych, które wp³ywaj¹ na dzia³anie kosmetyków i leków,
njakoœciowa i iloœciowa ocena preparatów i substancji, okreœlanie ich zgodnoœci 

z obowi¹zuj¹cymi normami i procedurami oraz kontrola ich jakoœci,
nprowadzenie dokumentacji obejmuj¹cej opis zjawisk chemicznych zachodz¹cych podczas 

dzia³ania konkretnego preparatu,
nprace wspomagaj¹ce mo¿liwoœæ uzyskania zgody na wprowadzenie danego 

leku/kosmetyku na rynek polski,
nprzygotowywanie dokumentów potrzebnych do rejestracji leków,
npraca na rzecz wyprowadzania polskich leków na rynki zagraniczne,
nnadanie trwa³oœci leków i kosmetyków w ró¿nych warunkach.

G³ównym miejscem pracy jest laboratorium, w którym mo¿na wykonywaæ wiêkszoœæ prac 
zwi¹zanych z przygotowywaniem leków i kosmetyków, sprawdzaniem ich sk³adników oraz 
szeroko pojêtym prowadzeniem badañ chemicznych. Chemik zajmuje siê tak¿e 
szczegó³owym opracowywaniem dokumentacji z prowadzonych przez zespó³ i jego samego 
prac badawczych. Dlatego sporo czasu spêdza równie¿ w biurze, by móc na bie¿¹co 
uzupe³niaæ odpowiednie dokumenty oraz prowadziæ monitoring rynku farmacji lub 
kosmetologii i kontaktowaæ siê ze specjalistami innych dziedzin.
Praca zwi¹zana z chemi¹ leków wymaga znajomoœci teoretycznej podstawowych dyscyplin 
naukowych zwi¹zanych z chemi¹ oraz posiadania praktycznych umiejêtnoœci pos³ugiwania 
siê sprzêtem laboratoryjnym. W niektórych firmach chemik powinien posiadaæ informacje na 
temat norm i wymagañ dotycz¹cych kompetencji laboratoriów badawczych, co pomaga 
prowadziæ badania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi ustaleniami. Dodatkowymi wymaganiami jest 
umiejêtnoœæ obs³ugi komputera i jego podstawowych programów (np. pakietu MS Office) oraz 
znajomoœæ jêzyka angielskiego lub niemieckiego.
Je¿eli chodzi o zarobki, to pocz¹tkuj¹cy chemik mo¿e liczyæ na pensjê w wysokoœci ok. 1500 
z³. Œredni¹ pensjê szacuje siê na ok. 2500- 3000 z³. Wiele zale¿y od sta¿u pracy oraz firmy, dla 
której siê pracuje.

Wymagania psychofizyczne i predyspozycje

W pracy w laboratorium bardzo wa¿na jest dok³adnoœæ, precyzja w wykonywaniu zadañ oraz 
cierpliwoœæ i dociekliwoœæ. Pracownik powinien umieæ pracowaæ w skupieniu i koncentrowaæ 
siê przez d³u¿szy okres czasu. Konieczna jest rzetelnoœæ oraz umiejêtnoœæ wspó³pracy, czêsto 
bowiem nale¿y pracowaæ w wiêkszym zespole badawczym. Wa¿na jest zdolnoœæ logicznego 
myœlenia i wyci¹gania wniosków, pozwala to poprawnie oceniaæ rezultaty badañ. Wœród 
umiejêtnoœci czysto fizycznych dominuj¹ce powinny byæ dobrze rozwiniête zdolnoœci 
manualne, konieczne do obs³ugiwania wszelkich narzêdzi laboratoryjnych.
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Zainteresowania

Praca przy tworzeniu leków lub kosmetyków wymaga szczególnych zainteresowañ w jednej 
lub obu z tych dziedzin. Dodatkowo wa¿ne jest, aby mieæ wiedzê z zakresu biochemii, fizyki, 
medycyny, biologii czy przedmiotów pokrewnych. Chemik powinien te¿ na bie¿¹co œledziæ 
innowacje z zakresu farmacji-kosmetologii, dziêki czemu ma mo¿liwoœæ ci¹g³ego rozwoju 
zawodowego oraz wykorzystania znajomoœci jêzyków obcych. Przydatne mog¹ byæ te¿ 
zainteresowania zwi¹zane z obs³ug¹ komputera i jego podstawowych programów.

Przeciwwskazania zdrowotne

G³ównym miejscem pracy chemika jest laboratorium, w którym mo¿na byæ nara¿onym na 
dzia³anie ró¿nych czynników i substancji. St¹d te¿ zawód ten nie jest wskazany zw³aszcza dla 
alergików oraz osób, które cierpi¹ z powodu trudnoœci z oddychaniem. Istotna jest sprawnoœæ 
wszystkich zmys³ów, pozwala ona w odpowiedni sposób u¿ywaæ i oceniaæ poszczególne 
preparaty. Praca w laboratorium wymaga sprawnoœci koñczyn górnych i umiejêtnoœci 
manualnych, st¹d te¿ niepe³nosprawnoœæ w tym zakresie jest cech¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ lub 
utrudniaj¹c¹ pracê (w przypadku lekkich niedow³adów).

Wymagane kwalifikacje i œcie¿ka kszta³cenia

Oprócz specyficznych zainteresowañ, do podjêcia pracy w charakterze chemika konieczne 
jest ukoñczenie studiów wy¿szych. Do pracy z lekami i kosmetykami nale¿y wybraæ chemiê 
(specjalizacja: chemia leków) lub farmacjê. Nale¿y te¿ nabyæ wiedzê dotycz¹c¹ norm 
odnoœnie pracy laboratoriów oraz przepisów BHP. W czasie studiów warto poznaæ specyfikê 
pracy w zawodzie poprzez podjêcie praktyk zawodowych. Pozwoli to na praktyczne 
wykorzystanie wiedzy i nabycie nowych umiejêtnoœci, przydatnych w dalszym rozwoju 
zawodowym oraz na etapie poszukiwania pracy ju¿ po ukoñczeniu studiów. Osoby 
zainteresowane dalsz¹ nauk¹ i pog³êbianiem swojej wiedzy w konkretnej dziedzinie mog¹ 
podj¹æ studia podyplomowe.

Przyk³adowe miejsca pracy:

nBaxter Polska Sp. z o.o. (firma farmaceutyczna)
nSelvita Sp. z o. o. (firma biotechnologiczna bran¿y farmaceutycznej i chemicznej)
nGlaxoSmithKline (producent leków)
nAvon Operations Polska (bran¿a kosmetyczna)
nInvicta (laboratoria medyczne)
nNovartis (firma farmaceutyczna)
nPolpharma (produkcja leków i substancji farmaceutycznych)

Dodatkowe informacje:

nKursy i szkolenia z zakresu farmacji: http://www.farmacja.edu.pl/
nSerwis informacyjny dla farmaceutów: http://www.farmacjaija.pl/
nPolskie Towarzystwo Farmaceutyczne: http://www.ptfarm.pl/
nSerwis kosmetologiczny: http://kosmetologia.com.pl/
nArtyku³y i informacje z zakresu kosmetologii: 

http://www.kosmetologia.edu.pl/kosmetologia/index.php
nPortal innowacji w kosmetologii: http://innovia.pl/
nForum chemiczne: http://www.chemicalforum.eu/
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