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Kórházi gyógyszertárak története

 1007: Pécsvárad, bencések rendházában “ispotály”
 1667: “Lex Sanitaria Ferdinanda” elválasztja az orvoslást és 

gyógyszerészetet
 1867. XIV törvény szabályozta a kórházi gyógyszertárak felállítását
 1945: mindössze 18 kórház gyógyszertár működött
 1953: egészségügyi miniszteri utasítás szabályozta az intézeti 

gyógyszertárak létesítését
 1958: szabályozták az intézeti gyógyszertárak felállítását
 1962: OGYI : útmutatást as ki az intézeti gyógyszertárakra
 1968: “Kórháztervezési útmutató” a kialakításokra
 1975: teljeskörű, ingyenes ellátás
 1984: 70 intézeti gyógyszertár, 57 kisegítő gytár, 71 infúziós laboratórium, 

ahol 5-6 millió infúziós palackot állítottak elő (ipar kb. 2 milliót), 400 

gyógyszerész, 800 asszisztens, 500 segéderő
 70-es -80-as évek: megejelent a klinikai és kórházi gyógyszeérszet, amelyet 

nem tekintettek élesen elválaszthatónak
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Pécsváradon volt az első

1181: “Peter rector domus 
hospitalis et apothecarius”

BL, 2019.

II Frigyes 1241 kiadott  rendeletében 
lett hivatalos az “apotheca” 
elnevezés a gyógyszerkészítő 
“statio”-ra

Hazánkban csak 1303-tól találhatók 
források az apotheca, apothecarius 
kifejezések használatára …





Kórházi gyógyszertárak története

 Első kolostor 1007: Pécsvárad, bencések rendházában
 1667: “Lex Sanitaria Ferdinanda” elválasztja az orvoslást és 

gyógyszerészetet
 1867. XIV törvény szabályozta a kórházi gyógyszertárak felállítását
 1945: mindössze 18 kórház gyógyszertár működött
 1953: egészségügyi miniszteri utasítás szabályozta az intézeti 

gyógyszertárak létesítését
 1958: szabályozták az intézeti gyógyszertárak felállítását
 1962: OGYI : útmutatást ad ki az intézeti gyógyszertárakra
 1968: “Kórháztervezési útmutató” a kialakításokra
 1975: teljeskörű, ingyenes ellátás
 1984: 70 intézeti gyógyszertár, 57 kisegítő gytár, 71 infúziós laboratórium, 

ahol 5-6 millió infúziós palackot állítottak elő (ipar kb. 2 milliót), 400 

gyógyszerész, 800 asszisztens, 500 segéderő
 70-es -80-as évek: megjelent a klinikai és kórházi gyógyszeérszet, amelyet 

nem tekintettek élesen elválaszthatónak
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Kórházi gyógyszertárak története

 XI – XII. század: olasz, francia, német szerzetesek alapítanak ispotályokat, 
szegényházakat

 1303: első név szerinti patikus Budán: “Petrus physicus apothecarius 
Budensis”

 A szerzetesrendi patikák nyilvános betegforgalmat is bonyolítottak, sőt erre 
kötelezték is őket (mivel kevés patika volt)

 XVII – XIX század: polgári kórházak is megjelennek, de ritka (a XVII. 
században összesen a magyar királyság területén 27 gyógyszertár működött)

 1730: Irgalmas rend pesti patikáját Pest lakosságának ellátására is kötelezték
 1738: Mária Terézia: minden város és vármegye legalább egy gyógyszertárat 

köteles alapítani
 1738-ban Helytartótanács, egészségügyi bizottsága: országos felmérése 

alapján kórháznak minősülő betegház mindössze 83, patika is száz alatt volt
 1758-ban az uralkodó olyan alapítványt létesített, amelyből a vármegyék és 

városok kórházépítésre kölcsönt vagy adományt kaphattak, nemcsak 
„épületet” emeltek, de gyakran művészi kivitelezésűek lette

 Pápán az irgalmas rend kórháza 1756-ban nyílt meg, a patika valamivel előbb. 
Első gyógyszerésze Alnezmus testvér lett, aki 1774-ben Bécsben szerezte 
meg gyógyszerészmesteri oklevelét

 1786: Erzsébet apácák női kórházának patikája 
 1848: mér kb. 500 patika működött
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Kórházi gyógyszertárak története

 

Zalai Károly, A kórházi gyóygszerészet fejlődésének fontosabb irányzatai, Gyógyszerészet, 416-418, 1975.
Zalai Károly, A kórházi gyógyszerellátás néhány szerveztei kérdése, Gyógyszerészet, 181-182, 1974.
Mohr Tamás, A kórházi gyógyzserészet Magyarországon, Gyógyszerészet, 357-358, 1984.
Kapronczay Károly, Fejezetek a magyar gyógyszerészet történetéből, Johan Béla Alapítvány, Budapest, 2016.
Bod Péter, A kórházi gyógyszerészet jelene és jövője a vezetőorvos szemével, Gyógyszerészet, 22, 11-12, 1978.

 1876. XIV közegészségügyi törvény “ösztönzőleg hat” felállításukra: István 
Kórház 1885, János Kórház 1898, László Kórház 1894.

 1918: kb 2000 patika (Trianon után: 900)
 1900-as évektől elterjedt lett a kórházi patikák rendszere (biztosítótársagáok 

is szorgalmazták)
 Kórházi gyógyszertárak a XX. század elején (20-as, 30-as évek)
 Bucholder: “A tradicionális képzésben a gyógyszerész megtanulta azt, hogy 

a gyógyszert, és csak azt tekintse. A klinikai gyakorlatban viszont a 
főszerepet a beteg játsza, aki egyidejűleg két vagy több gyógyszert is kap.”

 



1921. ÉVI XXV. TÖRVÉNYCIKK

…a  kolozsvári és pozsonyi m. kir. 
tudományegyetem ideiglenes 

áthelyezéséről

… m. kir. Erzsébet Királyné-
Tudományegyetem Pécsett nyer 

elhelyezést

BL, 2019.



Dr Bari Zsigmond ( )

BL, 2019.
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A pécsi Erzsébet Tudományegyetem házi 
gyógyszertárának ügymenete és 

munkabeosztása 

(ma is vállalható minőségbiztosítási 
szempontból is, … munkajogilag már aligha ...)
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Egyetemi Gyógyszertár Pécsett
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Kiemelkedő baranyai kórházi gyógyszerészek: Bari Zsigmond – Kenderes János

BL, 2019.



Kiemelkedő baranyai kórházi gyógyszerészek: Dávid M. Ferenc (1925-2009)

BL, 2019.

“Ahhoz a generációhoz tartozott, aki a az egyetem érdekében végzett munkát 
nem foglalkozásnak tekintette, hanem életformának és hivatásnak, aki 
értékrendjében a köz hasznát mindenkor az egyéni elé helyezte.”



Napjainkban ...

BL, 2019.

MGYT KGYSZ, 2019.



Kórházi, klinika gyógyszerészet

“Angolszász-modell”

- Kezdetben shop-jelleg domináns
- Gyógyszerelőállítás kisebb jelentőségű
- Magisztrális készítés tilalma (1930-as évek 

végén)
- Gyógyszerterápia racionálazilásának igénye
- Gyógyszerártalmak elkerülése
- Megfelelő gyógyszeralkalmazás felismerése
- Klinikai gyógyszerészet bevezetése
- Gyógyszerészi gondozás elindítása
- Gyógyszerészi kompetenciák 
- 6 éves doktori képzés

“Porosz-modell”

- Kezdetben shop-jelleg domináns
- Gyógyszerelőállítás 
- Magisztrális készítés napjainkban is
- Klinikai gyógyszerészet hiányos bevezetése
- Gyógyszerészi gondozás “utánkövetése”
- Gyógyszerészi kompetenciák hiányosak 
- 4-5 éves doktori képzés



Kialakulásához vezető okok, célok  

Hagyományos gyógyszerészet irányultság tevékenység: 

(1.) GYÓGYSZER-KÖZPONTÚ: gyógyszer-előállító, készítő, ellátó (logisztika, disztribúció, 

stb.), “a beteg megy a gyógyszerészhez”

Sok tekintetben –de eltérő országonként- még ma is ilyen a megközelítése, ill. a  

gyógyszerészet elfogadott célja.

(2.) BETEG-KÖZPONTÚ: a gyógyszeresterápia gyógyszerészeti segítése, javítása (beteg és 

gyógyszerbiztonság, terápiahűség javítása), menedzselése a hatékonyabb 

forrásfelhasználás biztosítása (dózis, monitorozás, tanácsadás, stb.), “a gyógyszerész megy a 

beteghez”

Változás ebbe az irányba: USA már 1940-es évektől, UK: kb. 1960-as évektől

1. Mivel a gyógyszerek egyre 

komplexebbek…

2. Gyógyszerkölcsönhatások …, stb

3. Kevés a klinikai farmakológus

4. Gyógyszerészek szerepe növekedjen!



Klinikai gyógyszerészet

• 1944-45: L. Wait RISING (Univ. Washington): KLINIKAI 
GYAKORLATÚ MODERN GYÓGYSZERÉSZET ALAPJA 
(nagy ellenállást váltott ki…)

• 1953: H. W. YOUNGKEN:  a beteg-gyógyszerész kapcsolat 
hasonló legyen a fekvő- és járó-betegellátásban:
“Betegközpontú, eredmény orientált gyógyszerészi gyakorlat, amely megköveteli a 
gyógyszerészektől, hogy működjönenek együtt a betegekkel és az egészségügyi 
team tagjaival, az egészség fejlesztése, a betegségek megelőzése érdekében úgy, 
hogy közben értékeljék és kísérjék figyelemmel, továbbá szakmailag megalapozott 
eseteknél kezdeményezzék a gyógyszerhasználat módosítását is.”

• 1959: Gyógyszerelési hibák nagy száma miatt kidolgozzák az 
ún. “UNIT-DOSE” gyógyszerelési rendszert, első: Long Beach 



Klinikai gyógyszerészet

• USA-ban a 1960-as évek közepétől (Univ. Kentucky)

• Európában kb. 1970-es években indult el (UK,Hollandia)

• Elismerése 1979: Európai Klinikai Szimpóziumon (Lyon)

• Hazánkban: kb. 1970-től, de szórványosan (Szeged, stb.)

Rövid meghatározása: A klinikai gyógyszerészet az a gyógyszerészi szakterület,amely a 
racionális gyógyszerhasználat tudományával és gyakorlatával foglalkozik.



Gyógyszerészi gondozás
 ELINDÍTÓI: Hepler - Strand, USA,1990

 A gyógyszerészi gondozás CÉLJA a hatásos, biztonságos és   
  költség- hatékony gyógyszeres terápia elősegítése, együttműködés-
ben az orvossal, továbbá a beteg egészségtudatos életmódra 
nevelése, gyógyszerhasználatának irányítása, compliance-ének 
növelése, életminőségének javítása, minőségileg kontrollált 
körülmények között.

 Gyógyszeres terápiáért vállalt FELELŐSSÉG
  

 HOLISZTIKUS MEGKÖZELÍTÉS (EuroPharm Forum)
     krónikus betegségekben (asthma, diabetes, hypertonia stb.)

 GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁSI SZINTEK:
- első szint: egészséges életmód promóciója
- második szint: időben történő diagnózis elősegítése
- harmadik szint: beteg terápiájának nyomon követése, gyógyszerelési prob-

lémák megoldása, compliance(„terápiahűség”) fokozása

Első közleményük (1990):



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem 

fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól!

Carl William Buehner
BL, 2019.
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