
Συνζντευξθ με ζναν φαρμακοποιό 

1.Περιγράψτε μου το επάγγελμα που  κάνετε. 

Είμαι φαρμακοποιόσ κι ζχω δικό μου φαρμακείο. Κφριο κακικον μου είναι θ 

εξαςφάλιςθ και θ διάκεςθ φαρμάκων ςτουσ αςκενείσ  είτε με ιατρικι ςυνταγι είτε 

χωρίσ ςυνταγι (για τα φάρμακα που διατίκενται ελεφκερα). Επίςθσ , τα κακικοντα 

μου περιλαμβάνουν προετοιμαςία φαρμάκων που δεν υπάρχουν ςε ςυςκευαςμζνθ 

μορφι, ενθμζρωςθ των πελατϊν για τον τρόπο λιψθσ του φαρμάκου και για τισ 

δραςτικζσ του ουςίεσ, ςυμβουλζσ για τθ χριςθ διάφορων ιατρικϊν βοθκθμάτων και 

πϊλθςθ καλλυντικϊν και ειδϊν υγιεινισ. 

2.Τι ςασ ϊκθςε ςε αυτό το επάγγελμα; 

Επζλεξα το επάγγελμα του φαρμακοποιοφ επειδι και θ μθτζρα μου είναι 

φαρμακοποιόσ και από μικρι μου άρεςε   να περνϊ πολλζσ ϊρεσ ςτο φαρμακείο 

και να τθ βλζπω να φροντίηει τθν υγεία των ανκρϊπων. Επίςθσ, πάντα πίςτευα ότι ο 

φαρμακοποιόσ είναι ζνασ δθμόςιοσ λειτουργόσ και ότι το φαρμακείο δεν είναι 

απλϊσ το κατάςτθμα που πουλά φάρμακα αλλά το κατάςτθμα υπθρεςιϊν υγείασ.  

3.Πϊσ είναι το περιβάλλον εργαςίασ ςασ ; 

Όπωσ είπα και ςτθν αρχι, ζχω δικό μου φαρμακείο, το οποίο αρχικά ανικε ςτθ 

μθτζρα μου (τϊρα εργαηόμαςτε και οι δφο ςε αυτό) και το ζχω ανακαινίςει 

πρόςφατα ζτςι ϊςτε το περιβάλλον να  είναι ευχάριςτο τόςο ς εμάσ που 

εργαηόμαςτε και περνάμε πολλζσ ϊρεσ ς αυτό , όςο και ςτουσ πελάτεσ. 

4.Πείτε μασ τα κετικά και τα αρνθτικά ςτοιχεία του επαγγζλματοσ ςασ . 

Το επάγγελμα μου το αγαπϊ πολφ,   γι αυτό διακρίνω ςε αυτό μόνο κετικά ςτοιχεία. 

Βζβαια,  πρζπει να πω ότι θ βοικεια και θ  εμπειρία τθσ μθτζρασ μου, ιδιαίτερα 

όταν ξεκίνθςα να εργάηομαι ιταν πολφτιμθ.  

5.Ποιζσ ικανότθτεσ – δεξιότθτεσ χρειάηονται για τθ δουλειά αυτι; 

Εκτόσ από το πτυχίο και τισ γνϊςεισ που πρζπει να  ζχει ζνασ φαρμακοποιόσ , είναι 

απαραίτθτο να αγαπά τθ δουλειά του, να ενδιαφζρετε και νε ενθμερϊνετε ςυνεχϊσ 

ςχετικά με τα νζα φάρμακα. Επίςθσ , όςον αφορά το χαρακτιρα του , πρζπει να 

είναι ευγενικόσ να κατανοεί το πρόβλθμα του πελάτθ και κυρίωσ να ζχει τθ 

ικανότθτα να το κακθςυχάηει. 

7.Πόςο διαρκεί το ωράριο ςασ ; 

Το φαρμακείο λειτουργεί  08:00   με 14:00 τθ Δευτζρα και τθν  Τετάρτθ, αλλά Τρίτθ , 

Πζμπτθ, και Παραςκευι είναι ανοιχτό και το απόγευμα 17 :30 με 20:00. Επίςθσ, 



όταν διθμερεφει πρζπει να είναι ανοιχτό από τθσ 8:00  το πρωί ωσ τθσ 11:00 το 

βράδυ και όταν διανυχτερεφει ωσ το πρωί τθσ επόμενθσ μζρασ . 

8.Ποιζσ είναι οι ςχζςεισ ςτο περιβάλλον εργαςίασ ςασ ; 

Εργάηομαι μαηί με τθ μθτζρα μου. Ζτςι , θ μια βοθκά τθν άλλθ, ξεπερνάμε μαηί τισ 

δυςκολίεσ και μοιραηόμαςτε τθν ευκφνθ για τθ λειτουργία του φαρμακείου. 

9.Πιςτζυετε ότι το επάγγελμα  ςασ κα ζχει προοπτικζσ εξζλιξθσ ςτο μζλλον;  

Δυςτυχϊσ ςφμφωνα με επίςθμθ ζρευνα που ςτθρίηεται ςτο ιςοηφγιο τθσ ηιτθςθσ 

και τθσ προςφοράσ επαγγελμάτων το επάγγελμα του φαρμακοποιοφ είναι ζνα από 

τα επαγγζλματα που ζχουν πολφ αρνθτικζσ προοπτικζσ για τα επόμενα 5-10 χρόνια. 

Βζβαια, αν κάποιοσ κζλει πολφ να γίνει φαρμακοποιόσ , να το κάνει, γιατί πιςτεφω 

ότι όταν κάποιοσ  κζλει πολφ κάτι,  πετυχαίνει. 

Ευχαριςτϊ πολφ για το χρόνο ςασ. Όςα μου είπατε είναι πολφ χριςιμα για κάποιον  

που ςκζπτεται  να επιλζξει το  επάγγελμα του φαρμακοποιοφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμζλεια:Παλλθκάρθ Λίνα 


