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Az intézeti gyógyszerel látás feladatai
DR. JÜNDI DOMOKOS és DH. CSAK ENDHE

Az intézeti gyógyszerellátás .fejlődésével eg_yidőben
feladata i.s vúltowtt, bővült. A szerzők a .feladatok
összefoglalására a következő csoportosítást alkalnlazták: szervezési, ellátó vagy ellátási, ellenőrzési, infor112ációs, adn2:inisztrációs feladatok, valcunlnt li:éJJzés,
továbbké11zés és tuclon1áriyos 1nnnka. J[ egállapításuk
szerint az intézeti gyógyszertárak többsége ezek·nek a
feladatokna/, még nem tud teljességében eleget tenni.

A tényleges feladatokat toJán "' következő felosztás fejezi ki a legjobban [14]:
1. szervezési
2. ellátó vagy ellátási
3. ellenőrzési
4. inforrnációs
5. adn1inisztráció s feladatok
G. képzés, továbbképzés és tudo111ányos rnunka.

1. Szervezési f e/adatok
intézeti gyógyszerellát ús roharnos fejlődését
shttisztilmi adrttok igazolják [1]. Ez a fejlődés, ami
az el111últ húsz évben egyenletes és töretlen, 11 feladatok növekedésének a következrnény e [2, 3, 4].
Nohl1 az intézeti gyógyszerellát ó hálózat teljes kiépítettsége rnég nern történt rneg, 1négis az eln1ült
évek során végbernent szakmai és tárgyi előrelé
pést pozitívan kell értékelni [l].
Az intézeti gyógyszertára k rendeltetésükn él fogVl1 más jellegűek, mint "' közforgalmú gyógyszertárak, rnint ahogy a betegell{ttás is rnás az alapellátás
szintjén, mint "'kórházban. A kórház gyógyszertárának a gyógyító részleg rninden gyógyszerigén yét
ki kell elégíteni, legyen '1Z terápiás vagy diagnosztilmi célzatú is [ 4].
_.A.z intézeti gyógyszertára k centralizált egészségügyi n1unkahelyek [5], így n1unkájuk az egész kórházat érintik. Ez az ehnült évtizedben 1nég tovább
bővült, 11iszen a gyógyító-n1egelőző intézményrendszer továbbf~iJes,zté.sér.őlrendelkez.ő.jogsz(tbály
[ ü] már kimondja, h~gy az intézeti főgyógyszerész
tevékenysége "' gyógyszerellát ás szervezése és ellenőfz~se~t\'r.é11.11 .. s,;.e.r:ye,;eti.egység1J.~I1 ..Jl1.líkö.dő . in___ t_t$~~J.~_t$ny:r_~nclsz_!)_r_ eg~_?_z _t_e_r~i_letér_~ Jrjt9rjf!l_c:l.___ ,:.\ kórház-rendelőintézeti egység rnegvalósnlásá val, az
egészségügyi integráció létrehozásávTtl bővült az
intézeti gyógyszertá-r gyógyszerellát ó tevékenysége és változott az egészségügyi intéz1nényrend szerben elfogfalt helyzete (7, S].
Ahogy változott, fejlődött az intézeti gyógyszerellátlÍB úgy módosult, biivült feladata is. Az
egészségügyi szervezési tárgyú könyvek foglalkoznak ezzel a kérdéssel [D, 10, 11]. és részletesebben
elemezték azt több tudományos munkában [12,
13, 14]. IGilföldön is számos ismertetés jelent meg
róla, különös tekintettel az osztályokkal való
egylltt1nűködés szükségességér e! az ellátó és infor~
inációs feladatra, a gyógyszertrlro lás helyszükséglotére és a gyógyszerbizto nságra [15-22].
~'1. gyakorló szake111bor szcn1szögéből nézve, az
irodaln1i adatokra is tárnaszkoclva kíséreljük n1eg
az intézeti f!\··óqvszerellátás feladatainak összefog'
'· · ·· ··
lalását.
~4.z

._i:\Italában a szervezés fő területei: a szervezetnek, struktúrának a szervezése, a folyan1at szervezése és a inunka n1egszervezése [23]. 1\finket gyakorló szake1nbereke t n1int tevékenység, a folyan1at
szervezése és a 1nt111ka 111egszervezése érint. „/ihhoz, hogy a szervező munlm jó legyen, ki kell dolgozni a gyógyszertár és "' kórház-rendelőintézet
egészségügyi intézményrend szer nlinden részlege
között,i kapcsolatnak szervezési n1oclel1jét és annak
gyakorlati megoldását. Szükséges kidolgozni a
gyógyszertár működési szabályzatát„ házirendjét
és a. mindenre ldterjed6 rnunkaköri leírásokat.
1\íeghatározot t sz{unú 1nunkaerő és technikai lehetőség 111ellett csak ésszerű 111unkaszervezéssel lehet megfelelő szinten '1Z összes feladatnak eleget
tenni. ...i\.. korszerű szervezési módszerek. alkalmazása
a gyógyszertár belső n111nkájában nélkülözhetetle n.
Csak utnlunk a hálódiagran1os tervezés a.lkaln1uzásár11 a gyógyszerkész ítésben, szállításban (2430], statisztilmi elemzés alkalmazására a várható
gyógyszerfelha szná1'isnál, prognosztikai kép készítésére [l•!] és rnás rnunkaszorvezé si n1óclszerek alkalrnazÚBára [31]. A vezetés a szervezési 111óclszerek
alkn.l1nazása nélkiil ne111 tuclja a. munkafolynrna tok kellő hatékonyságát elérni és a rnunka szervezettségét biztosítani.
2. Ellátó vagy ellátási.feladatok
Az ellátó vagy ellátási feladatokhoz tartoznak "'
hagyo1nányos gyógyszertári inunkák, így a gyógyszertár ellátási körébe tartozó anyagok rendelése,
beszerzése, a, gyógyszerek készítése, ezen anyagok
1negfelelő tárolása, készletezése és az ellátási területén az elosztás, expediálás biztosítása.
Ehhez a területhez tartozik a g:yógyszergazdálkodás, a1nely a gyógyszerszük ségletek n1egtervezéséve1, a g:yógyszerkészletek 1nennyiségi szintjéi:ek , ki~l~·kításával, 11, 9yóg~szerek !o~yan1~toa
uta.npotlasava l, beszerzesevel es elosztasaval rogloJkozik [32].
li gyógyszergazd álkodást n1egkönnyíti, áttel\_inthetőbbé teszi fL korszerű nyilvántartási rendszerek,
elsősorban a számítógépek '1lkalmazása [33, 34].
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.Az anvago k rendelé se, beszerz ése feltétel ezi a
nagykerC.sk~delmi vállala toklml , eliíállí tókkal és
1nás forga.hnazókka.J a- szoros kapcso lattartá st, a
hnvi, negyed évi szállítá sok biztosí tására, a szerző
désköt ésekre, visszaigazolásoltr11 épülő rencleJéeekeL

3.

Ellenőrzési
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Je/adatok

„.\z intézet i gyógys zertár gyógyszerkészítő n1unkájáva l együtt nő a gyógyszer~IIenőrző f~Iad,ata:
Csak a lerrfon tosabb akat emlitv e: az mtezet J
gyógyszertá~·ban a gyógyszere1lenőrzés során el
.:\ gyógys zertár által készlet ben tartott anyago k kell végezn i a gyógys zeralap anyago k gyógys~e:
(törzskö1rv-vezett rryári készít111ények, szerob akte- könyvb en varry OGYI előiratban lefekte tett mmorológia i kÓszítn1én}7ek, tápszer ek, gyógyv izek, alap- ségi vizsgá lafát. a. készlet re
nen1 azonna li felanyago k, n1agisztrális készít1 nényck , clrogok, in- ha~sználásra - készíte tt gyógyszerkészít111ényel~
fúziós oldatok , or\ 0SÍ reagen citík, vegysz erek, diag- ellenőrzését, az infúzió k és egyéb steril oldato k kénosztik tnnok, kötsze rek, varróa nyagok . gyógyá - 1niai és 111ikrobiolórriai vizsc:ála1.{tt és a. törzskö nysz[lti segéda nyagok , fog{tsz ati anyaµo k, röntgen - v~z?tt gyári köszít~Í1ényck 'ürgano leptiku s ollcnőr
fihnek stb.) szaksz erü kezelés e, tárolás a, az elöírú- zeset.
~4.z ellen6r zési 1nunka fontos része 1nég a gyógysok betartá sa a avóuys zerek hatásá nak 1neuőrzését,
az anyago k alk~ln~azhatóság:ának hiztosí 'tását je- Hi:ertári n1unka bels6 ellenör zése, higiéné s vizsrrálalenthet i. 1~hhez inerrfelciö helvisé uek és eszköz ök. tok végzés e r5o. 51. 52]. a felhasznál,(Shclyek )!}~ógy
így raktára k, hüvöS-·helyiségeJ\:. il.ütötercn1 és hű szcrtá~;Ülú. Úvilvá ntar-tó és felhasz núló tevéke nyséuéne k cllen?Jrzése [53, 5,1].
t0~zekrények [3;"5] sziiksÓgcs~k.
J\z anvagok. elosztá sánál. expedi áJásán ál elfogadott n;{Jclszcr a kontén eres szállítá s az osztá- J.. lnforrnÚ<~iÓ.'i feladat ok
lvokra . va2:'" zárt ládákb an történt ) szállítá s a
s~zakrencloJéSeknek és ar. euvéh kisebb integrá lt
~é\z intézet i gyógy:':izercl!átás egyik legdina 1nikuegészsé gügyi intézet eknek éS~ szolgii latokna k '[3ü]. .-;ahhan fejl(}d() teriilet e, az inforn1ációs felada~a:
J\ lerrn1ndernebb t:1.rózvszerkiadási rendsz er az Ez gyógys zergaz dálkod ási és gyógyszeralkal1nnzaf-!1
„unite '(lose systen1 11'-;u~Ulruaztísa [37]. Ez a 1nód- részre bontha tó.
szer lehettiv é teszi a szá1nít ógépes adatfel dolgoz ást,
.A fennáll ó rendelk ezések ért:eln1éhen a kórház
uyócrv
arnelv folva1nat:os elsz{unolást és leltáro zást jelent e..
szer-ve,~~
uyszer gazdálk
od{tsá--ral. , ,kapcso latos
e~
'-. _,
és aÜi:aln;as a terápia ellen6r zésére [38. 30]. 1eszíí- tervaazdas{u:d és gazdas ági n111nk,a1aert
az 1ntekíti a gyógys zerek felesleges és szüksé gtelen all;:a1- zet Íu:azgatÓ}a fcl~l. Ezt a feladat ot az igazga tli
1nnzás át [ 40. 41]. 'lTgyan akkor heveze tése jelent{ís ne1n 7'uh?tzhatja át a. gazdas ági igazga tóra r55]. _..\.z
töhhle tköltsé get is jelent (szen1élyzet. esornagoló intézet i vezet() f6gyóg yszerés z az intézet i gyógyanyago k, <:so1nagoló auto111at{tk). ezért alkalrna~ szertár ellátás i terület én a kezelés éhen lcv<J anyagokka1 (gyógy szer stb.), a, rendelkezé~ére bocsúzása ko111oly n1ogfontolá~t igényel [42].
tott költség vetési összeggel végzi a gyogys zergaz .Az intézet i gyógys zertára k c:vóu-vszerkészítéí
dál
kodási i~ütelezettséaei
e t. _!\, rrvórr:vszerfogvasztás
111unkúját. az d-r~zil,gos c:yúgysz'"'Cré~~eti Intéze t
statis~tikai feldolg ozásáv al és cláku111entáJúsáYal
ininden é\-hen üs::;zefoglalja és értékel i [1]. „Az üszkellő idclhen tájékŰztatja az intézet állanü és t-árszcfoglnlú tábláza tai de1nonst:rálják az ehnúlt évek.saclahni \·ezet6 it a a:vógv szerfel haszná lás alakulá súben vé(rzctt rrv<ncvszorkészítést és annak tenden ciáról és tendenciújú1:(;J, '"v
j{it.
a n~l;·nl;;. n1enny-iségben és n1in{)ségben is
„A jöv6be n az intézet i gyógys zerész e1sörangú
n1cgha ladja a küzfor gahnú g:yóg:yszertára.lt ilyen
irúnyú tevéken ységét: . .A_ kórház i gyógys zert-ára k- feladat a lesz a zyóuvs zeres terápiá ban ,-a.Jó aktínál rne('rtalúljuk a közforga.J111ú gvóu:v szertúr akrn vabb részvét el [5Ü. ~37,58]. Ez 1nár 1nost kialakn lójellen1z1~ rcceptú rai gyógy~zerkés~Ílé~i, a galenu si han van és az or\cosok tern1és zetesnc k Yeszik. hogy
laboratóri111nokra je1lernzö középl lzenü gyógys zer- a rérri és új rryórryszerekke1 kapcso latos inforrn ációkészíté st és a kórház i osztálv ok utóbbi har1niuc kat.'-' varryisc~. ,~;óav1:5zerek kérniai összeté telét, inévben jelentk cz6 Rpeeiá! is io:6nvé t kielégí tli infú- clik{tciö:~ tertilM:'ét~~ada{!oJását. 111ellékhatását. helvettes ítési lehet6ségeit.; interak cióit stb. az inté~
ziós, injekció:J és dializá ló olcl~1t l~észitését~
z~oti gyógyszertáron'-.. kcreszti.il kapjúk 1neg a leg•A parentc rális steril oldato k felhasz núliisá nak gyorsa bban és a leg111eghízhat
óhban [5D-52 ] .
roha1noi:l n(ncekeclését statisz tikai adatok kal a.Iátá...:\ 1nagas színYona1ú gyógys zerellú táshoz nen1nu1szt:va több publik úcióha n 1ncgál lapítot ták [l. 13,
14, 43-47 ). 107~1-hen az évente egy kórház i ágyra csak az infor1n ációacl ást kell folyarn atosan hiztoszüksé ges infúzi/Js oldato t :30 literne k tal{dtú k [48), ístani. le~alább ilyen jelent:6sége vnn az inf(irrn álöucryan~lkkor rna ne111 ritka ec::yes kórhúz akban n.z dásnak [ü3]. „A. gyógys zerész csak akkor lehet, né!e~},- ágyra jutó évi G0-80 IiÍ:~r infúzió felhnszn{t- külözh etetlen tanúcsa<ló a kliniku s 1nellctt a gyolúsa. „A purent erális oldat szüksé glet várhat ó ala- rrvitó 111unkáhnn, ha kellő infor1n áltságg al rcndelknlású nak vizsgú latakor netn ;::;zabacl figyeh nen kí- 'f~8zik [G•!, ü5]. J\ gyógyszerinforrnúciós'"i'gényck kivül hagyni . hog:r egyes iparila g fejlett ország okban elégíté~éhez tell{tt fontos, hogy naprak ész doh:.un1el1titeió á1ljon rendelk ezésre. Ez viszon t tén1a~
\-annaI~ kórhá~ak. ahol évente és Úgvan ként inúr firryel6
szolQ:{tlatot és költsége.s ltülföld i könyve k.
120 liter infúzió a felhasz nálás ['1ór Az intézet i ü;fróir
atok 'beszer zését tételez i fel [G6-GDJ. A jól
gyógys zerellú tásnak a várhat óan hazánk ban is nöké{1zett és kel16en tájéko zott gyógjs zerész gyógyYokvű igénye k l\.iulégítéséro kel1 rnegfelelni.
szerinf orn1ác iós segítsé ge nagyon fontos a gyógyí tó
7
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.t\z intézeti gyógyszerésznek részt kell vállalni az
orvosnak [70, 71]. Az időben adott, helyes gyógyszertájékoztatással előnyösen lehet befolyásolni a egészségügyi szukdo1gozók képzésében és továbbképzésében. Erre lehetőség pl. a nővérképzés, az
gyógyszerrrendelési szokásokat [72-76].
és továbhképzés. Jó alkalom az
asszisztensképzés
Hatékonyan segítheti a korszerű gyógyszerteráa különböző középkáder szakis1neretterjesztésre
piás elvek érvényesítését, a rendelkezésre álló
előadások tartása.
csoportokon
gyógyszerkincs ésszeríí felhasználását, a szükséges
Helyes, ha az intézeti gyógyszerészek bekapcsogyógyszerek biztosítását, vala1nint felhasználás ellódnak az intézetükben folyó egészségnevelési
lenőrzését a gyógyszerterápiás bizottságok létrehozása [63, 77-82]. A gyógyszerellátás képviselői progra,n1ba. _>\. Vöröskereszt szervezésében ezen a
és az orvosok között az együttn1űködési for1nák területen nagyon hasznos 1nunkát lehet végezni.
egyik típusa lehet a gyógyszerterápiás bizottság,
A.z intézeti gyógyszerészek állandó és folyamatos
1nclynek elsődleges feladata a hatékony gyógyszer- továbbképzése nagyon fontos .....l\hhoz, hogy a kórellátás folyamatos biztosítása, ami a helyi adott- h{tzi gyógyszerész a gyógyító 111unkában az orvos
ságok és lehetőségek optimális kialakítását jelenti rnegfele16 partnere lehessen, rendszeres önképzésre
fü3]. Ennek a lehetőségnek a rnegragadtlsa egyelöre és továbbképzésre van szüksége.
az intézeti főgyógyszerész ngilitásúu n1úlik.
~~ szakképesítés rnegszerzése rna nuír a gyógy:\ gyógyszerterápiás bizottság n1egfelelő 111unkárészére is adott [06]. El kell érni. h~)~g:y....,~iz
szerészek
jánnk tá1nogatására kon1oly gyógyszerutilizációs
ezekkel a lehetőségekkel
gyógyszeré;:izek
intézeti
vizsgálatok folya1uatos Yégzése szükséges [83, S•!].
alapvető szakágból szakvalan1elyik
és
éljenek
..\ gyógyszerfelhasználás inegbízható értékelése
csak akkor lehetséges, ha rendelkezünk a valóságot gyógyszerészi képesítést szerezzenek.
l(.íviu1at:os, hogy az intézeti gyógyszerészek betükrözéi adatokkal [85). l\fagyarországon 1H77 és
lDSO között a felhasználás évi 10-12~:1-knl nőtt, az kapcsolódjanak intézetük tndornányos életébe.
rn70-80 közötti időszakban pedig a fogytcsztás- Erre jö lehetőség higiénés ,~izsgálatok végzése a
növekeclés kumulatív rátija 300';:, volt [SGJ. Külö- gyógyszerkészítés rnellett [Sl7]. a különböz{í far111anösen fontos az antibiotikun1ok felhasználásának kokinotikai vizsgálatok végzése [08, HOJ.
ú.llandó n1onitorozása, hogy azok alkaln1azúsát a
l\leg kell találni a lehetőséget, hogy az intézeti
hatékony és gazdaságos ifá.n}~ba_. a 1ne1lékhatáso- gyógyszerészek tudornéÍ.nyos n1unkát végezzenek.
kat csökkentő irányba kényszerítsük [87 88, 89]. Erre való törekvésre utal az l\TC-r:l1~ ICórházi
Ezen a területen a tovtibbi előrelépés az előzőe Ciyögyi:izerészeti Szervezet tu<lo1nányos rendezvéken túl is elengedhetetlen. J(Jinikai gyógyszeré- nyein és rnás tudornányos rendezvényeken az inrnint a gyógyszerinforrnáció leghatáso- tézeti gyógyszerészckt61 }ut11ott eléiadások szúrna.
szetről sabb és legjobb n1ódszeréről - csak akkor beszél- a szakfolyóiratokban 1negjele11t közle1nényeik, do]uvóo:vszcrészdoktori érte~
l(ozataik ús az ouyre több ,_,w
tünk, ha kialakul az intézeti gyógyszerészetnek egy tezés.
,_.
,_.
olyan 111unkaterülete, ahol a gyógyszerész kapcsolatba kerül a beteggel, felveszi a gyógyszeranarn.-\z intézeti g.vógybzerellátús legfonto:-iabb feladanesist, réHzt vesz az orvosi viziteken és 1negbeszélé- tainak felsorolúsa után üsszeuzé::iül óhatatlanul fel
8eken é.s így állandó és folyaruatos tájékoztatást kell tenni a kérdést, eleget tn'élnak-e ezeknek az clbiztosít az orvosok részére, a1nivel részt vcHz az in- YÚrúsoknak tenni. IBgyÓÍtohníí a v{tlasz, teljességédividuális gyógyszerterápiáhan roo. nl]. l\íagyaror- ben: nern ..Az cl('.ízlJck - iroclahni adatokkal a.Iá~
Hzúgon is rneg(örténtek az első lépések ezen a terü- lt:i1na.szt,-a - azt HHgalljúk. hogy a hetcgellátás. a
leten. els6sorban az orvosvezetúk kezdc1nényez\-í kur:.-:;zerü u:v(i:.:;:\·ítö nn1nka és a szakn1apolit.ikai érlépé::;ei alapján.
dek azt l~.í~·ú~·1;1ú. azok ncc8ak elYárÚ::5o-k leuvenck,
. ...
hanern funkcionálú -,,-alósúg.
;; . ~·ldnl inisztráció.s f cladatol..:
.'-\. kórházi gyógyszcro1látús adnünü:iztrác:iós fell H CH L\ f,()i\f
adatait. vagyis a szakn1ai és gazdasági ügyvitelt,
lHS'.2. 6\·i rnCikö1. :\z inüá.i•ti ~vÚg\":;z..~:rüírnk lDSI
jogszahúly írja clú [53, G"1J.
· ud~üs:1.nlgültalüsnk össz1:foglulósa és
\'Ol\atko:r.0
dt!sóre
I(ülönösen fontos az ellcnéirzlit.t gyógyi-izergyúr- tirí.ókclósc. (l(}\~l ti.lj0knzt;l!.ó 19S.L -- ~. _f[ohr, 'J'.:
tásban a dokun1entáció. i-\ 1ncgfclcl6en és áttekint- Gyógyszerészet :?5, l:l:-l (lílSI). -·- :1. Jiohr, '1 <}yúgy4. ,'J'i111u11 ]{is, 0.: Gyógyszcrószt~részet.. 2:'!, 1 (197S). hetően vezetett clőiratok. jegyzökönyYck. leírások. nvilv[tntartúsok. az elvégzett rnnnkát. iuazoló "17.Pt :!:!, :1:)8 (1978). - 6. :\ SZf">l'\"f•Zési-111órl!-1zr•rtnlli OSZ·
-.;pzet1íinck tnnf(l!\·1un1t. \"iiln'.!ní.ott fpjezet.ok.
lJejog};Zések a jó \·éµterrnék hizt.n.sÍt(;J.;ai [ D2-fl5]. tci!\·nk
!!.. köi.t•t O'J'l\:.I (I97a) . . G. lOíJ[l(.:j·f~:iiJl 8:::, 11t'ls-itds
i

1

8. !\.ép::(:..,, torcíbbképzé8 é,s tudonulnyos n1nn!„·a
Jogos kih-etohnény az intézeti g_yógy.szcrtárakkal
:-:zernhen a képzési és továbbképzési Inunkába vah">
heknpcsol(iclús és a tudon1ányos n1unka.
}„ képzési feladat egyrészt is1ncrctet: adú és tcrjesztlí tevékenységet jelent. nuísrészt a gyógyszerellátásban részt vevő dolgozók képzését, tuváhb~
képzését jelenti.

.:

n. gyúgyító"i11egcl(1z{1 intt.'.z111ónyn•1Hlszi.'r SZt'r\·ezc~iénck
és 1nlikiJd1.:sónC'k tnv1íl1bfcjteszióslir(1!. -_7. ,S'i11u1n ](is.
0. és ;11/sai: Egószsúgiif!.\"i Gazdnsiigi ~zen1lc• 3, :1.10
(l97G). - S. f\'rídúr, 7'.: C~.\·t'ig:-·szeró:-;:r.et- :!5. 120 (1981).
- 9. I'i!Uip, 1'.: Egészségüg~-j 8zcr»·ezéstun. Egyc·tetui
tnri\;:i.iny\·, .:'>Icdieinn (1H7S). --- 10. Zului, ){,: (iyógysz0riigyi szc·r»·c?.és. Egyctc111i jf·~yzet. lh1dnIJCSi (1980),
11. J(t'ir!uL·.t.ervezl~si ú L111ut nt.ó, Bud1qwst ( l D70). ·1 ~ . .h',,;rtal11n, Jl.: :\z intózeti gyógysz(•relllitús nl~hüny
G\·('1.(!v.o;zcrész(luktori é.-tekczCs.
kénlé.<>f'.
szervczé_c:i
SlO'J'_[~~ _l~gószsógiigyi 8;,er\:t~zést.nni l 11tózet ( 1g70). 13. JI0hr, 1'.: :\ szervez0sclrnélet nlkulrnnzúsn n:;; inLé"
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D. B á 11 di und E. (:s á k: _-lufgabcn clcr 1lfcdikan1cntversorg11ng In dcn lnslitute n dcs (Tcsu11Jhcitsu·csc1-i.<J
l\1rnllcl 111it:. der EnL>rick lung dcr l\Iedika1 ncntvers orgung in dcn Institote n, hulien sich nuch dic diesLczü glichen ..A.ufgubcn gcEnder t und er1veitcr t. Dio .Aufgubc n
künnen ín folgcndc Cfruppen eingcLoil ti 1ror<lcn: Orgunisution , 1/ersnrg ung, l(ontroll c, Inforn1n tinn, .Achninistrutio n, so\\·io 1.-lilJ1.1ng, l''ortbild ung und 11·isse11schnftlic lio :\rbciL Zur Zeit k1lllll Jie I\Iclirzuh l dor in <len
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