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ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

•  Η ιστορία των φαρμακείων χρονολογείται από την αρχαιότητα.
•  Το σημερινό επάγγελμα του φαρμακοποιού είναι προϊόν κοινωνικών, πο-

λιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών παραμέτρων.
•  Η ανάπτυξη της φαρμακευτικής στη Βρετανία έχει επηρεαστεί από τις 

εξελίξεις σε άλλες χώρες, ιδίως στην Ευρώπη, ενώ η βρετανική φαρμα-
κευτική έχει επηρεάσει την ανάπτυξη της φαρμακευτικής σε άλλες χώρες.

•  Η σύγχρονη ιστορία της φαρμακευτικής στη Βρετανία ξεκινά με την ίδρυση 
της Φαρμακευτικής Εταιρείας της Μεγάλης Βρετανίας το 1841.

•  Κατά τον 20ό αιώνα, η φύση των φαρμακευτικών προϊόντων και οι μέθοδοι 
παρασκευής τους άλλαξαν εντυπωσιακά, με τα προϊόντα να παράγονται 
όλο και περισσότερο από τη φαρμακευτική βιομηχανία.

•  Η εισαγωγή της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας (NHS) το 1948 είχε βαθύ αντί-
κτυπο στην πρακτική των κοινοτικών φαρμακοποιών, με τη χορήγηση 
συνταγών να αποτελεί γρήγορα το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος 
των φαρμακοποιών.

•  Πρωτοβουλίες από τη δεκαετία του 1980 επεδίωξαν να επεκτείνουν τις 
δραστηριότητες των φαρμακοποιών πέραν του ρόλου διανομής τους, 
προωθώντας τες ως «πρώτο σημείο επαφής» για το κοινό όσον αφορά τα 
φάρμακα και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την υγεία.

•  Οι πιο πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία του Γενικού 
Φαρμακευτικού Συμβουλίου, την εγγραφή για τους τεχνικούς φαρμακείων 
και τη συμβουλευτική που προσφέρεται από τους φαρμακοποιούς καθώς 
και τους φαρμακοποιούς με δικαιώματα συνταγογράφησης.

•  Με αυτές τις εξελίξεις θεωρείται ότι οι κοινοτικοί φαρμακοποιοί επιστρέ-
φουν στον παραδοσιακό (προ-NHS) ρόλο τους ως βασικοί υγειο νομικοί 
πάροχοι στην κοινότητα, διαθέσιμοι χωρίς ραντεβού και χωρίς κόστος.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Γιατί ασκείται η φαρμακευτική όπως ασκείται σήμερα; Η χορήγηση συνταγών απο-
τελούσε ανέκαθεν την κύρια δραστηριότητα στην κοινοτική φαρμακευτική; Πώς 
οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής κατέληξαν να κυριαρχούν στο κοινοτικό φαρμακείο 
στη Βρετανία, αλλά όχι σε άλλες χώρες; Θα μπορούσε η φαρμακευτική πρακτική να 
εξελιχθεί εξίσου εύκολα πολύ διαφορετικά; Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα 
βρίσκονται στην ιστορία της φαρμακευτικής, από την προέλευσή της στα βάθη του 
χρόνου μέχρι την ποικιλομορφία της πρακτικής που είναι η φαρμακευτική σήμερα.

Το κεφάλαιο αυτό έχει τρεις στόχους: να καθορίσει τα κύρια «χρονικά πλαίσια» 
(περίοδοι που οριοθετούνται από βασικά γεγονότα) στην ιστορία της φαρμακευτι-
κής· να περιγράψει τα «ορόσημα» (τα καθοριστικά γεγονότα) στην ιστορία αυτή· και 
να εξετάσει τον αντίκτυπο που είχαν αυτά τα γεγονότα στην πρακτική της φαρμα-
κευτικής. Ακολουθώντας μια γενική περιγραφή της εξέλιξης της φαρμακευτικής, το 
κεφάλαιο επικεντρώνεται στις εξελίξεις στη Βρετανία, απεικονίζοντας την ισορροπία 
μεταξύ κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών παραγόντων που 
καθορίζουν τη φύση της φαρμακευτικής πρακτικής σε όλες τις χώρες.

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1841
Τα Πρώτα Χρόνια τησ Φαρμακευτικήσ, από την Αρχαιότητα  
έως το 50 π.Χ.
Η φύση των πρώτων φαρμάκων χάνεται στα βάθη της ιστορίας. Οι άνθρωποι των 
σπηλαίων ήταν εκείνοι που έφτιαξαν τα πρώτα φάρμακα. Η φαρμακευτική, ως επάγ-
γελμα στο οποίο άνθρωποι έβγαζαν τα προς το ζην από την πώληση και προμήθεια 
φαρμάκων, συγκαταλέγεται μεταξύ των αρχαιότερων επαγγελμάτων. Οι αρχαιότερες 
γνωστές συνταγές χρονολογούνται τουλάχιστον στα 2700 π.Χ. και γράφτηκαν από 
τους Σουμέριους, οι οποίοι ζούσαν στην περιοχή μεταξύ των ποταμών Ευφράτη και 
Τίγρη. Οι θεραπευτές εκείνης της περιόδου συνδύαζαν τους ρόλους του ιερέα, του 
φαρμακοποιού και του ιατρού.

Η κινεζική φαρμακευτική έχει την προέλευσή της στον αυτοκράτορα Σεν Νουνγκ 
περίπου το 2000 π.Χ., ο οποίος διερεύνησε την ιατρική αξία αρκετών εκατοντάδων 
βοτάνων και έγραψε το πρώτο Pen T’sao, ή φυσική βοτανική, που περιείχε 365 φάρμα-
κα. Η αιγυπτιακή ιατρική χρονολογείται γύρω στο 2900 π.Χ., αλλά το πιο σημαντικό 
αιγυπτιακό φαρμακευτικό έγγραφο, το Papyrus Ebers, γράφτηκε πολύ αργότερα, 
περίπου το 1500 π.Χ. Πρόκειται για μια συλλογή από περίπου 800 συνταγές, στις 
οποίες αναφέρονται περίπου 700 διαφορετικά φάρμακα. Όπως και οι Σουμέριοι, 
οι Αιγύπτιοι φαρμακοποιοί ήταν επίσης ιερείς, που μάθαιναν και εξασκούσαν την 
τέχνη τους στους ναούς.

Η Αναδυση τησ Φαρμακευτικήσ, 50 π.Χ. έως 1231 μ.Χ.
Πέρασαν πάνω από χίλια χρόνια προτού οι πρώτοι Έλληνες φιλόσοφοι αρχίσουν 
να επηρεάζουν την ιατρική και τη φαρμακευτική. Δεν παρατηρούσαν απλώς τη 
φύση, αλλά επεδίωκαν επίσης να εξηγήσουν τι έβλεπαν, μετατρέποντας σταδιακά 
την ιατρική σε επιστήμη. Οι παραδόσεις της ελληνικής ιατρικής συνεχίστηκαν με 
την άνοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Πράγματι, οι μεγαλύτεροι γιατροί στη 
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Ρώμη ήταν σχεδόν στο σύνολό τους Έλληνες. Η μετάβαση της φαρμακευτικής σε 
επιστήμη έλαβε σημαντική ώθηση από το έργο του Διοσκουρίδη τον 1ο αιώνα μ.Χ. 
Στο Materia Medica, περιγράφει σχεδόν 500 φυτά και θεραπείες που παρασκευά-
ζονται από ζώα και μέταλλα, και δίνει ακριβείς οδηγίες για την προετοιμασία τους. 
Τα κείμενά του θεωρούνταν βασική επιστήμη μέχρι τον 16ο αιώνα.

Ίσως η μεγαλύτερη επιρροή στη φαρμακευτική ήταν ο Γαληνός (130–201 μ.Χ.), 
ο οποίος γεννήθηκε στην Πέργαμο και ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως γιατρός 
των μονομάχων στη γενέτειρά του. Μετοίκησε στη Ρώμη το 164 μ.Χ. και τελικά 
διορίστηκε γιατρός της αυτοκρατορικής οικογένειας. Ο Γαληνός ασκούσε και δί-
δασκε τόσο τη φαρμακευτική όσο και την ιατρική. Εισήγαγε πολλά άγνωστα στο 
παρελθόν φάρμακα και ήταν ο πρώτος που όρισε το φάρμακο ως κάτι που δρα 
στον οργανισμό για να επιφέρει μια αλλαγή. Οι αρχές του για την παρασκευή και 
τη σύνθεση των φαρμάκων παρέμειναν κυρίαρχες στον δυτικό κόσμο για 1.500 
χρόνια, και έδωσε το όνομά του σε φαρμακευτικά προϊόντα που παρασκευάζονται 
με μηχανικά μέσα (γαληνικά).

Τα πρώτα ιδιόκτητα φαρμακεία ιδρύθηκαν από τους Άραβες στη Βαγδάτη τον 
8ο αιώνα. Βασίστηκαν στη γνώση που αποκτήθηκε τόσο από την Ελλάδα όσο 
και από τη Ρώμη και ανέπτυξαν ένα ευρύ φάσμα νέων σκευασμάτων, μεταξύ των 
 οποίων σιρόπια και αλκοολούχα εκχυλίσματα. Ένας από τους μεγαλύτερους Άραβες 
ιατρούς ήταν ο Ραζής (865–925 μ.Χ.), ο οποίος ήταν Πέρσης και γεννήθηκε κοντά 
στην Τεχεράνη. Το κυριότερο έργο του, Liber Continens, έμελλε να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στη δυτική ιατρική. Έγραψε: «Εάν μπορείτε να βοηθήσετε με τα 
τρόφιμα, τότε μη συνταγογραφείτε φάρμακα· εάν είναι αποτελεσματικά τα απλά, 
τότε μη συνταγογραφείτε σύνθετα φάρμακα».

Αυτές οι νέες ιδέες αφομοιώθηκαν στην πρακτική της φαρμακευτικής σε όλη τη 
Δυτική Ευρώπη μετά την εξάπλωση των Μουσουλμάνων στην Αφρική, στην Ισπανία 
και στη Νότια Γαλλία. Ίσως η μεγαλύτερη μορφή στην επιστήμη της ιατρικής και της 
φαρμακευτικής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν ο Πέρσης Ali ibn Sina 
(980–1037 μ.Χ.), ο οποίος ήταν γνωστός στον δυτικό κόσμο ως Αβικέννας. Υπήρξε 
συγγραφέας βιβλίων φιλοσοφίας, φυσικής ιστορίας και ιατρικής. Ο Κανόνας της Ια-
τρικής (Canon Medicinae) του είναι μια σύνοψη της ελληνικής και ρωμαϊκής ιατρικής. 
Οι διδασκαλίες του αντιμετωπίστηκαν ως έγκυρες στη Δύση μέχρι τον 17ο αιώνα 
και παραμένουν κυρίαρχες επιρροές σε ορισμένες ανατολικές χώρες μέχρι σήμερα.

Ο Διαχωρισμός της Φαρμακευτικής από την Ιατρική:  
Το Διάταγμα του Παλέρμο, 1231
Στις ευρωπαϊκές χώρες που δέχθηκαν την αραβική επιρροή, τα φαρμακεία άρχισαν 
να εμφανίζονται γύρω στον 11ο αιώνα. Ο Φρειδερίκος Β΄ Χοενστάουφεν, ο οποίος 
ήταν αυτοκράτορας της Γερμανίας και βασιλιάς της Σικελίας, παρείχε μια βασική 
σύνδεση μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Στη Σικελία και στη Νότια Ιταλία, η φαρμα-
κευτική διαχωρίστηκε για πρώτη φορά νομικά από την ιατρική το 1231 μ.Χ. Στο 
παλάτι του στο Παλέρμο, ο Φρειδερίκος παρουσίασε το πρώτο ευρωπαϊκό διάταγμα 
που κάνει σαφή διάκριση μεταξύ των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων ιατρών και 
φαρμακοποιών, και θέσπισε κανονισμούς για την άσκηση των επαγγελμάτων τους.




