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Az intézeti gyógyszerellátás 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 alkalnlaz
ták: szervezési, ellátó vagy ellátási, ellenőrzési, infor-
112ációs, 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. 

~4.z intézeti gyógyszerellátús roharnos fejlődését 
shttisztilmi adrttok igazolják [1]. Ez a fejlődés, ami 
az el111últ húsz évben egyenletes és töretlen, 11 fel
adatok növekedésének a következrnénye [2, 3, 4]. 
Nohl1 az intézeti gyógyszerellátó hálózat teljes ki
építettsége rnég nern történt rneg, 1négis az eln1ült 
évek során végbernent szakmai és tárgyi előrelé
pést pozitívan kell értékelni [l]. 

Az intézeti gyógyszertárak rendeltetésüknél fog
Vl1 más jellegűek, mint "' közforgalmú gyógyszertá
rak, rnint ahogy a betegell{ttás is rnás az alapellátás 
szintjén, mint "'kórházban. A kórház gyógyszertá
rának a gyógyító részleg rninden gyógyszerigényét 
ki kell elégíteni, legyen '1Z terápiás vagy diagnosz
tilmi célzatú is [ 4]. 

_.A.z intézeti gyógyszertárak centralizált egészség
ügyi n1unkahelyek [5], így n1unkájuk az egész kór
házat érintik. Ez az ehnült évtizedben 1nég tovább 
bővült, 11iszen a gyógyító-n1egelőző intézmény
rendszer továbbf~iJes,zté.sér.őlrendelkez.ő.jogsz(tbály 
[ ü] már kimondja, h~gy az intézeti főgyógyszerész 
tevékenysége "' gyógyszerellátás szervezése és el
lenőfz~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. ___ ,:.\ kór-
ház-rendelőintézeti egység rnegvalósnlásával, az 
egészségügyi integráció létrehozásávTtl bővült az 
intézeti gyógyszertá-r gyógyszerellátó tevékeny
sége és változott az egészségügyi intéz1nényrend
szerben elfogfalt helyzete (7, S]. 

Ahogy változott, fejlődött az intézeti gyógyszer
ellátlÍB úgy módosult, biivült feladata is. Az 
egészségügyi szervezési tárgyú könyvek foglalkoz
nak 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 szükségességére! az ellátó és infor~ 
inációs feladatra, a gyógyszertrlrolás helyszükség
lotére és a gyógyszerbiztonságra [15-22]. 

~'1. gyakorló szake111bor szcn1szögéből nézve, az 
irodaln1i adatokra is tárnaszkoclva kíséreljük n1eg 
az intézeti f!\··óqvszerellátás feladatainak összefog

lalását. '· · ·· ·· ' 

A tényleges feladatokat toJán "' következő fel-
osztás fejezi ki a legjobban [14]: 

1. szervezési 
2. ellátó vagy ellátási 
3. ellenőrzési 
4. inforrnációs 
5. adn1inisztrációs feladatok 
G. képzés, továbbképzés és tudo111ányos rnunka. 

1. Szervezési f e/adatok 

._i:\Italában a szervezés fő területei: a szervezet
nek, struktúrának a szervezése, a folyan1at szer
vezése és a inunka n1egszervezése [23]. 1\finket gya
korló szake1nbereket n1int tevékenység, a folyan1at 
szervezése és a 1nt111ka 111egszervezése érint. „/ih
hoz, hogy a szervező munlm jó legyen, ki kell dol
gozni a gyógyszertár és "' kórház-rendelőintézet 
egészségügyi intézményrendszer 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\íeghatározott sz{unú 1nunkaerő és technikai le
hetőség 111ellett csak ésszerű 111unkaszervezéssel le
het megfelelő szinten '1Z összes feladatnak eleget 
tenni. ... i\.. korszerű szervezési módszerek. alkalmazása 
a gyógyszertár belső n111nkájában nélkülözhetetlen. 
Csak utnlunk a hálódiagran1os tervezés a.lkaln1u
zásár11 a gyógyszerkészítésben, szállításban (24-
30], statisztilmi elemzés alkalmazására a várható 
gyógyszerfelhaszná1'isnál, prognosztikai kép készí
tésére [l•!] és rnás rnunkaszorvezési n1óclszerek al
kalrnazÚBára [31]. A vezetés a szervezési 111óclszerek 
alkn.l1nazása nélkiil ne111 tuclja a. munkafolynrna
tok kellő hatékonyságát elérni és a rnunka szerve
zettségét biztosítani. 

2. Ellátó vagy ellátási.feladatok 

Az ellátó vagy ellátási feladatokhoz tartoznak "' 
hagyo1nányos gyógyszertári inunkák, így a gyógy
szertár ellátási körébe tartozó anyagok rendelése, 
beszerzése, a, gyógyszerek készítése, ezen anyagok 
1negfelelő tárolása, készletezése és az ellátási terü
letén az elosztás, expediálás biztosítása. 

Ehhez a területhez tartozik a g:yógyszergazdál
kodás, a1nely a gyógyszerszükségletek n1egterve
zéséve1, a g:yógyszerkészletek 1nennyiségi szint
jéi:ek , ki~l~·kításával, 11, 9yóg~szerek !o~yan1~toa 
uta.npotlasaval, beszerzesevel es elosztasaval rog
loJkozik [32]. 

li gyógyszergazdálkodást n1egkönnyíti, áttel\_int
hetőbbé teszi fL korszerű nyilvántartási rendszerek, 
elsősorban a számítógépek '1lkalmazása [33, 34]. 
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.Az anvagok rendelése, beszerzése feltételezi a 
nagykerC.sk~delmi vállalatoklml, eliíállítókkal és 
1nás forga.hnazókka.J a- szoros kapcsolattartást, a 
hnvi, negyedévi szállítások biztosítására, a szerző
déskötésekre, visszaigazolásoltr11 épülő rencleJéee
keL 

.:\ gyógyszertár által készletben tartott anyagok 
(törzskö1rv-vezett rryári készít111ények, szerobakte
rológiai kÓszítn1én}7ek, tápszerek, gyógyvizek, alap
anyagok, n1agisztrális készít1nényck, clrogok, in
fúziós oldatok, or\7 0SÍ reagencitík, vegyszerek, diag
nosztiktnnok, kötszerek, varróanyagok. gyógyá
sz[lti segédanyagok, fog{tszati anyaµok, röntgen
fihnek stb.) szakszerü kezelése, tárolása, az elöírú
sok betartása a avóuyszerek hatásának 1neuőrzését, 
az anyagok alk~ln~azhatóság:ának hiztosí'tását je
lentheti. 1~hhez inerrfelciö helviséuek és eszközök. 
így raktárak, hüvöS-·helyiségeJ\:. il.ütötercn1 és hű
t0~zekrények [3;"5] sziiksÓgcs~k. 

J\z anvagok. elosztásánál. expediáJásánál elfo
gadott n;{Jclszcr a konténeres szállítás az osztá
lvokra. va2:'" zárt ládákban történt) szállítás a 
s~zakrencloJéSeknek és ar. euvéh kisebb integrált 
egészségügyi intézeteknek éS~ szolgiilatoknak '[3ü]. 

J\ lerrn1ndernebb t:1.rózvszerkiadási rendszer az 
„unite '(lose systen1 11'-;u~Ulruaztísa [37]. Ez a 1nód
szer lehettivé teszi a szá1nítógépes adatfeldolgozást, 
arnelv folva1nat:os elsz{unolást és leltározást jelent 
és aÜi:aln;as a terápia ellen6rzésére [38. 30]. 1eszíí
kíti a gyógyszerek felesleges és szükségtelen all;:a1-
1nnzását [ 40. 41]. 'lTgyanakkor hevezetése jelent{ís 
töhhletköltséget is jelent (szen1élyzet. esornagoló 
anyagok, <:so1nagoló auto111at{tk). ezért alkalrna~ 
zása ko111oly n1ogfontolá~t igényel [42]. 

.Az intézeti gyógyszertárak c:vóu-vszerkészítéí 
111unkúját. az d-r~zil,gos c:yúgysz'"'Cré~~eti Intézet 
ininden é\-hen üs::;zefoglalja és értékeli [1]. „Az üsz
szcfoglnlú táblázatai de1nonst:rálják az ehnúlt évek
ben vé(rzctt rrv<ncvszorkészítést és annak tendenciá
j{it. E; a n~l;·nl;;. n1enny-iségben és n1in{)ségben is 
n1cghaladja a küzforgahnú g:yóg:yszertára.lt ilyen 
irúnyú tevékenységét:. .A_ kórházi gyógyszert-árak
nál rne('rtalúljuk a közforga.J111ú gvóu:vszertúrakrn jellen1z1~ rcceptúrai gyógy~zerkés~Ílé~i, a galenusi 
laboratóri111nokra je1lernzö középllzenü gyógyszer
készítést és a kórházi osztálvok utóbbi har1niuc 
évben jelentkcz6 Rpeeiá!is io:6nvét kielégítli infú
ziós, injekció:J és dializáló olcl~1t l~észitését~ 

• A parentcrális steril oldatok felhasznúliisának 
roha1noi:l n(ncekeclését statisztikai adatokkal a.Iátá.
nu1szt:va több publikúcióhan 1ncgállapították [l. 13, 
14, 43-47). 107~1-hen az évente egy kórházi ágyra 
szükséges infúzi/Js oldatot :30 liternek tal{dtúk [48), 
ucryan~lkkor rna ne111 ritka ec::yes kórhúzakban n.z e~},- ágyra jutó évi G0-80 IiÍ:~r infúzió felhnszn{t
lúsa. „A purenterális oldat szükséglet várható ala
knlásúnak vizsgúlatakor netn ;::;zabacl figyehnen kí
vül hagyni. hog:r egyes iparilag fejlett országokban 
\-annaI~ kórhá~ak. ahol évente és Úgvanként inúr 
120 liter infúzió a felhasználás ['1ór Az intézeti 
gyógyszerellútásnak a várhatóan hazánkban is nö
Yokvű igények l\.iulégítéséro kel1 rnegfelelni. 

3. Ellenőrzési J e/adatok 

„.\z intézeti gyógyszertár gyógyszerkészítő n1un
kájával együtt nő a gyógyszer~IIenőrző f~Iad,ata: 
Csak a lerrfontosabbakat emlitve: az mtezetJ gyógyszertá~·ban a gyógyszere1lenőrzés során el 
kell végezni a gyógyszeralapanyagok gyógys~e:
könyvben varry OGYI előiratban lefektetett mmo
ségi vizsgálafát. a. készletre nen1 azonnali fel
ha~sználásra - készített gyógyszerkészít111ényel~ 
ellenőrzését, az infúziók és egyéb steril oldatok ké-
1niai és 111ikrobiolórriai vizsc:ála1.{tt és a. törzsköny
v~z?tt gyári köszít~Í1ényck 'ürganoleptikus ollcnőr
zeset. 

~4.z ellen6rzési 1nunka fontos része 1nég a gyógy
Hi:ertári n1unka bels6 ellenörzése, higiénés vizsrrála
tok végzése r5o. 51. 52]. a felhasznál,(Shclyek )!}~ógy
szcrtá~;Ülú. Úvilvántar-tó és felhasznúló tevékeny
séuének cllen?Jrzése [53, 5,1]. 

J.. lnforrnÚ<~iÓ.'i feladatok 

~é\z intézeti gyógy:':izercl!átás egyik legdina1niku
.-;ahhan fejl(}d() teriilete, az inforn1ációs felada~a: 
Ez gyógyszergazdálkodási és gyógyszeralkal1nnzaf-!1 
részre bontható. 

.A fennálló rendelkezések ért:eln1éhen a kórház 
uyócrvszer-veuyszer gazdálkod{tsá--ral kapcsolatos e.. e~ ,~~ '-- , . , , . _, tervaazdas{u:d és gazdasági n111nka1aert az 1nte-
zet Íu:azgatÓ}a fcl~l. Ezt a feladatot az igazgatli 
ne1n 7'uh?tzhatja át a. gazdasági igazgatóra r 55]. _..\.z 
intézeti vezet() f6gyógyszerész az intézeti gyógy
szertár ellátási területén a kezeléséhen lcv<J anya
gokka1 (gyógyszer stb.), a, rendelkezé~ére bocsú
tott költségvetési összeggel végzi a gyogyszergaz
dál kodási i~ütelezettséaeit. _!\, rrvórr:vszerfogvasztás e '-~'~ -~ statis~tikai feldolgozásával és cláku111entáJúsáYal 
kellő idclhen tájékŰztatja az intézet állanü és t-ár
.saclahni \·ezet6it a a:vógvszerfelhasználás alakulású
ról és tendenciújú1:(;J, '"v 

„A jöv6ben az intézeti gyógyszerész e1sörangú 
feladata lesz a zyóuvszeres terápiában ,-a.Jó aktí
vabb részvétel [5Ü. ~37,58]. Ez 1nár 1nost kialaknló
han van és az or\cosok tern1észetesnck Yeszik. hogy 
a rérri és új rryórryszerekke1 kapcsolatos inforrnáció
kat.'-' varryisc~. ,~;óav1:5zerek kérniai összetételét, inclik{tciö:~ tertilM:'ét~~ada{!oJását. 111ellékhatását. he
lvettesítési lehet6ségeit.; interakcióit stb. az inté~ 
z~oti gyógyszertáron'-.. kcreszti.il kapjúk 1neg a leg
gyorsabban és a leg111eghízhatóhban [5D-52] . 

..:\ 1nagas színYona1ú gyógyszerellútáshoz nen1-
csak az infor1nációaclást kell folyarnatosan hizto
ístani. le~alább ilyen jelent:6sége vnn az inf(irrnálö
dásnak [ü3]. „A. gyógyszerész csak akkor lehet, né!
külözhetetlen tanúcsa<ló a klinikus 1nellctt a gyo
rrvitó 111unkáhnn, ha kellő infor1náltsággal rcndel'f~8zik [G•!, ü5]. J\ gyógyszerinforrnúciós'"i'gényck ki
elégíté~éhez tell{tt fontos, hogy naprakész doh:.u
n1el1titeió á1ljon rendelkezésre. Ez viszont tén1a~ 
firryel6 szolQ:{tlatot és költsége.s ltülföldi könyvek. 
ü;fróiratok 'beszerzését tételezi fel [G6-GDJ. A jól 
ké{1zett és kel16en tájékozott gyógjszerész gyógy
szerinforn1ációs segítsége nagyon fontos a gyógyító 
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orvosnak [70, 71]. Az időben adott, helyes gyógy
szertájékoztatással előnyösen lehet befolyásolni a 
gyógyszerrrendelési szokásokat [72-76]. 

Hatékonyan segítheti a korszerű gyógyszerterá
piás elvek érvényesítését, a rendelkezésre álló 
gyógyszerkincs ésszeríí felhasználását, a szükséges 
gyógyszerek biztosítását, vala1nint felhasználás el
lenőrzését a gyógyszerterápiás bizottságok létre
hozása [63, 77-82]. A gyógyszerellátás képviselői 
és az orvosok között az együttn1űködési for1nák 
egyik típusa lehet a gyógyszerterápiás bizottság, 
1nclynek elsődleges feladata a hatékony gyógyszer
ellátás folyamatos biztosítása, ami a helyi adott
ságok és lehetőségek optimális kialakítását jelenti 
fü3]. Ennek a lehetőségnek a rnegragadtlsa egyelöre 
az intézeti főgyógyszerész ngilitásúu n1úlik. 

:\ gyógyszerterápiás bizottság n1egfelelő 111unká
jánnk tá1nogatására kon1oly gyógyszerutilizációs 
vizsgálatok folya1uatos Yégzése szükséges [83, S•!]. 
. .\ gyógyszerfelhasználás inegbízható értékelése 
csak akkor lehetséges, ha rendelkezünk a valóságot 
tükrözéi adatokkal [85). l\fagyarországon 1H77 és 
lDSO között a felhasználás évi 10-12~:1-knl nőtt, az 
rn70-80 közötti időszakban pedig a fogytcsztás
növekeclés kumulatív rátija 300';:, volt [SGJ. Külö
nösen fontos az antibiotikun1ok felhasználásának 
ú.llandó n1onitorozása, hogy azok alkaln1azúsát a 
hatékony és gazdaságos ifá.n}~ba_. a 1ne1lékhatáso
kat csökkentő irányba kényszerítsük [87 i 88, 89]. 

Ezen a területen a tovtibbi előrelépés az előzőe
ken túl is elengedhetetlen. J(Jinikai gyógyszeré
szetről - rnint a gyógyszerinforrnáció leghatáso
sabb és legjobb n1ódszeréről - csak akkor beszél
tünk, ha kialakul az intézeti gyógyszerészetnek egy 
olyan 111unkaterülete, ahol a gyógyszerész kapcso
latba kerül a beteggel, felveszi a gyógyszeranarn
nesist, réHzt vesz az orvosi viziteken és 1negbeszélé-
8eken é.s így állandó és folyaruatos tájékoztatást 
biztosít az orvosok részére, a1nivel részt vcHz az in
dividuális gyógyszerterápiáhan roo. nl]. l\íagyaror
Hzúgon is rneg(örténtek az első lépések ezen a terü
leten. els6sorban az orvosvezetúk kezdc1nényez\-í 
lépé::;ei alapján. 

;; . ~·ldnl inisztráció.s f cladatol..: 

.'-\. kórházi gyógyszcro1látús adnünü:iztrác:iós fel
adatait. vagyis a szakn1ai és gazdasági ügyvitelt, 
jogszahúly írja clú [53, G"1J. 

I(ülönösen fontos az ellcnéirzlit.t gyógyi-izergyúr
tásban a dokun1entáció. i-\ 1ncgfclcl6en és áttekint
hetően vezetett clőiratok. jegyzökönyYck. leírá
sok. nvilv[tntartúsok. az elvégzett rnnnkát. iuazoló 
lJejog};Zések a jó \·éµterrnék hizt.n.sÍt(;J.;ai [ D2-fl5]. 

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 tcr
jesztlí tevékenységet jelent. nuísrészt a gyógyszer
ellátásban részt vevő dolgozók képzését, tuváhb~ 
képzését jelenti. 
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.t\z intézeti gyógyszerésznek részt kell vállalni az 
egészségügyi szukdo1gozók képzésében és tovább
képzésében. Erre lehetőség pl. a nővérképzés, az 
asszisztensképzés és továbhképzés. Jó alkalom az 
is1neretterjesztésre a különböző középkáder szak
csoportokon előadások tartása. 

Helyes, ha az intézeti gyógyszerészek bekapcso
lódnak az intézetükben folyó egészségnevelési 
progra,n1ba. _>\. Vöröskereszt szervezésében ezen a 
területen nagyon hasznos 1nunkát lehet végezni. 

A.z intézeti gyógyszerészek állandó és folyamatos 
továbbképzése nagyon fontos ..... l\hhoz, hogy a kór
h{tzi gyógyszerész a gyógyító 111unkában az orvos 
rnegfele16 partnere lehessen, rendszeres önképzésre 
és továbbképzésre van szüksége. 

~~ szakképesítés rnegszerzése rna nuír a gyógy
szerészek részére is adott [06]. El kell érni. h~)~g:y....,~iz 
intézeti gyógyszeré;:izek ezekkel a lehetőségekkel 
éljenek és valan1elyik alapvető szakágból szak
gyógyszerészi képesítést szerezzenek. 

l(.íviu1at:os, hogy az intézeti gyógyszerészek be
kapcsolódjanak intézetük tndornányos életébe. 
Erre jö lehetőség higiénés ,~izsgálatok végzése a 
gyógyszerkészítés rnellett [Sl7]. a különböz{í far111a
kokinotikai vizsgálatok végzése [08, HOJ. 

l\leg kell találni a lehetőséget, hogy az intézeti 
gyógyszerészek tudornéÍ.nyos n1unkát végezzenek. 
Erre való törekvésre utal az l\TC-r:l1~ ICórházi 
Ciyögyi:izerészeti Szervezet tu<lo1nányos rendezvé
nyein és rnás tudornányos rendezvényeken az in
tézeti gyógyszerészckt61 }ut11ott eléiadások szúrna. 
a szakfolyóiratokban 1negjele11t közle1nényeik, do]
l(ozataik ús az ouyre több uvóo:vszcrészdoktori érte~ 
tezés. ,_. ,_,w ,_. 

.-\z intézeti g.vógybzerellátús legfonto:-iabb felada
tainak felsorolúsa után üsszeuzé::iül óhatatlanul fel 
kell tenni a kérdést, eleget tn'élnak-e ezeknek az cl
YÚrúsoknak tenni. IBgyÓÍtohníí a v{tlasz, teljességé
ben: nern .. Az cl('.ízlJck - iroclahni adatokkal a.Iá~ 

lt:i1na.szt,-a - azt HHgalljúk. hogy a hetcgellátás. a 
kur:.-:;zerü u:v(i:.:;:\·ítö nn1nka és a szakn1apolit.ikai ér
dek azt l~.í~·ú~·1;1ú. azok ncc8ak elYárÚ::5o-k leuvenck, 
hanern funkcionálú -,,-alósúg. ... .. 
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)i\CHH.11 nc1.::apCTBi:DIH cro 3ZIIl,al!I! 1!3:0\Cl!llJlllCl;, pacnu1p11-
.i1J!Cb. )l.'IH OÚOŰU!Cl!ll5l ::.iagari, CTüíllJHIX ncpe:( CllafiJl\C~ 
HJIC.'t\, aBTüp!i! ripll:l\Cl!llJJll CJICJlY!O!ll)'lO l\Jiacc1[(I)J!h:au1110; 
o p raH 113au llOJl H 1,1 e, c11 aú ;;,:cHtze Cl\H e, h:o1 rrpo11 bll bte, llH-1tlo p :.1aun o 11111_,1 e 11 <ll\,ll!!!ll!CTpaTBBl!blC 3a;ta!!H, a T<ll\E!\C 
oGpa3oBa!-ll!C, lJOBblHlClll!C 1.::na,1Htjll!J\i:1Hlll! l! ll<l)'lJJléiíl pa
ÜoTa. l'(a1.: ycTal!Oíll!"lH aBTüphl, ÓO.'ILUll!llCTBO yt!pCii(~ 
JlCl!l!CCJO!X anTe1.: e1uc JIC ,\H)fi(CT no1u1oc1'blo y11onneTDO
pirn, :JTli JaJla'!!L 

D. 13 <indi nnd :E. Cs ú k: 1'/w t!!sl.:;; uj druo 
1>1(pply of p11llic hcalth hrntitutions 

Sin1ult:uncousl.Y \Yith tbc dove!opinent. (if drog supply of insi.itutio1l8 its lnsk has chnngPd nnd v>idcnct.l. 11'or surntnarizing tbc tusks tbc follo\\·ing groups huvc: bcen 
rnudc: orgunisntional \Vork, supply, supcrvision, i11-
f or1111ti.ion, 11dnlinistrnLion, r:ducntion, post:grnduul 
trni11ing, uucl seicntific \York. "\ccording to thc autl1or.s 
111ost of the inst.itut inna! phnnuacics ci11u1ot. cope \\·itl1 
ull i.hoso requirernents yct.. 

D. B á 11 di und E. (:s á k: _-lufgabcn clcr 1lfcdika
n1cntversorg11ng In dcn lnslituten dcs (Tcsu11Jhcitsu·csc1-i.<J 

l\1rnllcl 111it:. der EnL>ricklung dcr l\Iedika1ncntversor
gung in dcn Institoten, hulien sich nuch dic diesLczügli
chen . .A.ufgubcn gcEndert und er1veitcrt. Dio .Aufgubcn 
künnen ín folgcndc Cfruppen eingcLoilti 1ror<lcn: Orgunisution, 1/ersnrgung, l(ontrollc, Inforn1ntinn, .Achni
nistrution, so\\·io 1.-lilJ1.1ng, l''ortbildung und 11·isse11-
schnftliclio :\rbciL Zur Zeit k1lllll Jie I\Iclirzuhl dor in <len 
Institutcu bcfindlichen Apot.heken, die Uurch dicse .Auf
guLen gostclli.en .ti.nforderungon noch nicht restlos er
füllcn. 


