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MEGYEI ÉS TERÜLETI GALENUSI LABORATORIUM SZERVEZÉSÉNEK 
ÉS TERVEZÉSÉNEK EGYES KERDÉSEI 

DR hTTTET_ DEZSCÍ ÉS SZTUETYÁHY FEKI:KC 

A ian·ubnány eleuizi azokat az okokat és J;,örüln?iTiye
ket, 1nelyek ka11csári a jelenleyi niegyei galenu.st, labo
rató1 iil1nok lftec;ültek é.;; tei:él::enység·i köi üh !..ialakul,t 
,9zakina·i és gazdasági 8zenipontból v·iz'fgáljáf„ a gale
nit.SÍ· lahorató1 iu:Jni 1niuikakö1 cél<szer·Ü fejleszlé8ének 
feltételeit Rámutatnak, hogy ]{}0--120 gyór;yszerlá1 
ellátásá1 a középüzeTni niéret{J., labo1 ató1 i·il1nol: ne1n
c.;;ak gazdaságosan 1nífködhetnének, de a [J;tJÓ[!:iJ8ze1el
látást 111,ind ni-inö,.,égi, inind biztonsági szen1,pontból 
javíta1uJJ;; _A klassziku~ gaif,nikurnok 1nellett FoiVo 
készítniények· 1nagiszlláli.s i1ijekc·iók és i1~fúz·iós olda
tuk gyá-rlát:>a vollin az ilyen labo1ató1i.·un1ok feladata 
~4z ilyen tevékenyséu I:égzé.~ére alkalrna~ laboJ'rtfÓ; iion 
helyisége,inek niéref.eire és kaJJC>Jolódri.;i,11.l-c1a 1ázlotol
kaJ 'lzen1.Zéltetett jn1xr.;;lalof tei;;zne!._ 

.\z állan1osítá8 óta. eltelt 20 é\' 1-)tatiHf.:tikai ~uia
ta.it elen1ezy·e 111cgálla11ithatjuk, hog\· a g:yógyHzc1-
tárak fo1galn1a 8,5-szeresére nótt. ugyanakko1 a 
gyógyszerészi létszán1 alig kétszc1esé1e en1elkedett 
. \zt hog\ a nag\. fo1galon1en1elkedést inégis letud
tuk bon\ olíta.ni töb_b a.sszisztenH n1unkábrt állításn 
é8 a 1nunka.hcl\. elc k(n sze1 űsítéséből adódó n1cgnö
,. c•kedett 111unkatcljcsítn1ény tette lehet(),, é -Ja
vult a helyzet a-z el6re elkészített és félkész gyógy
Sf.:CJ ek bcvczct6:-;éve1; továbbá - de nen1 utolsó
sorban -- a.f.:~aJ hog:(. a, labor6.,lá.sból c1ed6 n1unka
tiihblctet nag:_,iné1 tékben átvállalták a galc11uHi la
lio1 atóriu1nok J~r,ek létesítésének cg)ik célja tehát 
11, gyógyszer tá1 a.k tche11nente8ítése volt, n1ásik fela
datuk pedig, hog)' n1egbízható, sta.bil és ell(•11ó1zütt 
készítn1én.vckkel lásRák el gazdaságosan a hálózatot 
i\ galenuHi labo1a.tó1iu1nok lén:- egében n1egoldot
ták ezt. de hangRÚ]~vozni kívánjuk, hog,\ zö111ük 
n1ost is kisüze1ni inódszerekkel látja el középüzen1ű 
fCladatait -Ez jó volt át1neneti 111ego]dásuak, közép
üz;e1ni iné1etú laborató1iun1 üze1neltetése c1zonba.n 
kisüz;e1ni 1nódszc1 rtd ne1n célsze1 íí nen1 is gazdasá
gos (~S gátolja a to\ ábbi fejleRztés lehettiségét 
_ \ lahora,tóriun1 gépesítésének sajnos, hatá1 t szab 
az, hog~y e:t gazda.sági 1 ·01111.J n1inden új gép, nrűszc1 
hesze1 zéseko1 - joggal fel'veti a, ge:1zdaságosság 
kérdését Nehéz n1egn1ag.) a1ázni a fejlesztés szük
~6gességét a gazdasági Yezetésnek akko1 a111iko1· a 
jelenlegi g,yógy.sze1-árpolitikánk iniatt \ állaJati 
Rzinten ez ne1n 1nin(lig látszik gazdaságosnak, 111e1 t 
a te1 n1elés által képzddő haszon nag.\ része nen1 a 
központoknál 1narad 

_-\_gépesítés pi ohlé1náiból fOkozottan n1e1 ül fel a 
galenuBÍ Jaborat61 iun1ok jöYőbeni feladata.inci.,k és 
a fejlesztés irán\ ána.k ké1 dése és ezek n1ielé5bhi 
tisztázása. A_ gépesíté.s 1né1 tékét a la.boratóriu1n 
profiljának jö\ dbeni alakulása nag\1nértékbe_n be-

l 'Elhangzott a pt"csi H áloza i fejlesz t(;,;i ~Zonfe1 01H:.iá11 

(lüiO nHi.jus i-Ü.) 

fól:vásolja :\lunkaJ{öre az egye:; 1negyékben n1ár 
nrost Hen1 egységes (pl jnfúziós oldatokat csak 
néhá11y la1Joratórium-k4szít}". EgyTe több injek_ció„ 
készítési feladat iR jelentkezik, ennek egységes el
látása érdekében is n1ielóbb szükséges ·volna. tisz
tázni a labo1atóriurnok jö\ióheni profilját 

_:\_ legtöbb labo1ntóriu1n csak a stabil galeniku
n1okat gyártja; a :H'0No-készítn1ényekből csal{ a 
legnagyobb volun1enűckct, de ezeket Ü; elsőso1 ba,n 
jár,:·ány esetén _Aligha lenne heJyes. ha a gale11usi 
la.borató1iu1nok a _F'o:J\To-készítn1énvek szélesebb 
skáláját állíti-tnák elő \ag~- gvárta1~ák a kevésbé 
stabil készítn1énveket is Célsze1 línek Játszik nzon 
ban a g)'ógysze;'tái:ak 1észé1e a kurrens kézi é.1a
dási cikkekb6I -- ko1sze1ű kivitelben - nagybani, 
gépesített cso111agc>lást heállítanj li~n11ek helyiség
és gépigényére is időben kell felkészülni Itt külön 
hangsúlyt kap a kézi eladású kénőcsök tubuso1ása 
,!\ laboratóriun1ok nn1nkájának 1ná1· n1ost js jelen
tős réHze a, 8Ze1nészeti alapoldatok és alapkenőesük 
készítése (1'=nnek nddig van je.lent6sége, 1u11íg a 
g\Óg\:szert.ái:a1t 11incsenek n1ég a.z aszeptikus n1un
k_á1a H1eg11yugüttó 1nódon felkés~ítve) l:1'gJ anak
ko1 alig n1cgn1agyarázha.tó okokból a ~tahü gale
nikun1ok eg,v 1észét n1ég n1a Ü; ct cleb1 eceni J-)jogal 
Gyógyszergyá1 állítj[t cló - aJig k(n szc1 übb t.ech110-
lógiávaJ, n1int a. galenusi h1borató1iu111ok '\ g:vá1' 
ilyen irányú fejlesztése szán1ukra. nen1 _is lenne i·e11· 

tábilis. Jogosan n1e1 ül fel tehát a gondolat. hog\ 
ezeket ct Jtészítn1énveket át kell<~ne 1ulni a gnlenusi 
laborntóriu1noknak (1nás ké1dés hog~- célszc1 lí 
lenne-e az egyes laborató1iun1ok közütt ezeket a 
kés;,,ítn1é11_\.eket bizon\'OS fokig p1ofilírozni) _'-\_ T~i" 
ogal készít1nén_\-einck jelent6s 1észc ~ze8zta1taln1ú, 
n1cl.yok átvétele csak e:tkko1 lenne 1 entábilis. ha az 
eddig is galcnuf-;i p1 ofilban g.~·-ártott s;.1,eszes ké8zít .... 
1nónnyel eg:vütt e:1<lón1entes szeszbfSl dolgoznának 
Nenr hel;v <~s ugvanis a tc11nelé8j ked\: et zön1öben é1 -
tékesökkenése8 készít1nénvck g,\ {n tásával fékezni 

-\ Chinoin ké8zÍti az ün kon11nt rsz inj<-'kc iókat 
- a vis.zonylag kis igén\ 1uÜ:i_tt - - ko1szcrűnek é])-
pen nen1 llC\. ezhető n1unkan1órh;?:e11~kkel hiszen a 
k.orszerű rtuton1atizálás ezen a te1 ülcten nen1 ,-o]na 
kifizetődó 1-<~zeknek a köszítn1én\:eknck az után
pótlása en1ellett a centre:1lizálás n1iatl sen1 11c111 
g\.ors, sen1 ne1n kielégít6. }~z érthető, hiszen \ olu-
111ene eltörpül. technológiája különbözik n g\ ál' 
e~.yéb készítn1é11\.·eit61. .A g,·ár ezért t-:zívesen n1on
clana le róluk ·-Íz ellátáf:i IJiztosítáHa ó1dek6hcn 
szüksége8nek látszik ~tz ún .· Cer ta-p1 ofil'' készitn1é
nYeit is a galenu:si Ja.bo1atöriun1okban Pl6állíta11i, 
tern1észetescn hizon1 ·os 1nér tékű --- a labo1ató11-
u1nok1 a kiosztott - - profilí1uzás rnellet t, n1e1 t ncn1 
éssze1 ü hog,- a g\ á1ipar vállalja ezeknek a g\ ár tá
sát. 

.-\..z ún ko111n1e1sz injekciók g~ á1tásának rentá-
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bilis voltáról is szán1ítá.sokat végeztün.k; ez egyé1-
telműen igazolja, hogy a jelentéktelen alapanyag
árak és __ atckintélyes értékű csomagolóanyag ( am
pulla, doboztkövetkeztében olyan nagy ráfizetést 
jelentenek, - an1it egyetlen inegye labo1atóriu1na 
sei11 vállalhat (arról ne1n is beszélve, hogy nen1 
térülne n1eg a befektetett 111unka. sen1). Ha azt 
akarjuk, hog-y- a kis n1ennyiségű lnagisztrális i11-
jekcióból szín,,onalasabb legyen a gyóg~vszerellátás, 
csak az lehet a megoldás, ha az említett gazdasá
gosság kérdéseinek rendezése után átveszik ezt a 
:feladatot a galenusi lahoratóriun1ok. 

Az állatgyógyászati FoNo életbeléptetése jelen
tős szá1nú ú1agiszt1ális injekció és infúziós oldat el
készítésének igényét jelentheti a galenusi labo1a
tóriumokba.n, 111elyeknekrentábilis készítése ugyan
csak hely és felszerelés biztosítását igényli. Megje
_gyezzük; hogy az egy állat részére több literes 
1nennyiségben felírt infűziós oldat n1ég az egyéb
ként jól felszeielt kisebb gyógyszertárakban is alig 
:állítható elő, éppen mennyisége miatt Ezek zök
:ke11őn1e11tes előállítása csa.k a járási székhelyek 
külön aszeptikus részleggel rendelkező gvógyszei_
táraiban oldható meg. A kis gyógyszertárak ilyen 
irányú fCladatának tá1nogatása így n1ég hosszú 
é·vekig rt galenusi laborató1iu1n feladata inarad 
Ezeknek a készítményeknek az előállítása gazda
ságos, de a munka előfeltételei megegyeznek az 
emberg,yógJászati infúziókkal sze111ben tán1asztott 
követeln1énvekkcl A n1unkahelv és a felszerelés 
mmek megf~lelő kielégítésére tehát sürgősen fel kell 
készülnünk 

Az eddig elmondottakból láthatjuk a laborató
riumok egyes jövőbeni feladatait Alkalmasnak 
tartjuk a szaklap nyilvánosságát ezen kérdések 
1negvitatására, n1ert felügyeleti _hatóságaink: széle
sebb körű vita után alakíthatják ki reálísan állás
pontjukat 

.~z üzen1eltetés, a f6jlesztés 1 a gépesítés, a renta
bilitás és a 1ugaln1asság szen1po11tjából 11ézetünk 
szerint a kb. 100-120 gyógyszertár ellátására al
kaln1as gale11usi labo1atóriun1 az ideális inéretezés 
Ez azt jelenti, hogy a galenusi laboratóriun1ok cél
szerűen nen1 felt-étlenül n1egyei, hane1n bizonvos 
mértékig területi feladattal bírnak 

\i"itaindítónak szánt írásunk nem ad lehetőséget 
a11a, hogy fenti föladatok személyi és tárgyi fel
tételeire részleteiben kité1jünk, de szükségesnek 
ta1 tjuk n1egen1líteni a gépesítésb6l az infúziós oldat 
készítéséhez felhasznál4~tó félauto111ata keverő-, 
zártrendszerű szűrő-, íet:öltő- és kupakológépeket 
Nélkülözhetetlen 11 k1'1'íőcs-, pOI- és oldatkészítés 
ininden n1unkafolyamatának gépesítése is a nagy 
n1ennyiségek iniatt. Fontos ez a kérdés 1nárcsak 
azért is, Inert hazánkban középüze111i kapacitású 
gyógvszer-előállitó gépek alig készülnek; legfeljebb 
egyes élelnriszeripari gépek adaptálására van 111ód 
(habverő üst kenőcskeverőként, ken\:érdagasztó 
gép porkeveréshez stb.). Anélkül, hogy iészletekbe 
n1ennénk, el kell döntenünk, vajo11 ezeknek a gé
peknek (desztilláló, emulgeát01, tablettázógép, há-
10111l1enge11nű, középüzen1ű szita, rozsda1nentcs őr
lőgép, félauto111ata letöltő, kúpö11tő) az ell{észítése 
kisi1)aii ~zövetkozctek11él lenne-e céls~e1ű vagy ün-

Szliroz labor CsomogoiO Nedves labor Mo. 
iroda 

Ki>sz6ru 
rokt 

30 m· 

Áruci1vevö es 
k 1ad 6 

<O m 

(gr crrnl616) 

'-0 m' 

Alopcinyog 
rokt 

20 m' 

helyiség 

t,Om' 

Uvegraktcir 
(fo9y6 ag) 

20 m' 

BEJÁRAT lW KiJzvellen kapcsolat 

= Átod6ablak 

Ano! 
lcb 

15m>-

uveg 

szclrrt6 

10 m' 25 rn ' 

15 m,_ 15m1 

1. áb1a, -~Jegyei, illetue teiületi ga1enusi labG1 helyi8égének kapcsolódási vázlata 
(Az a8zeptikus 1é9zleg nélküli helyiségek ala.pte1ül6te 877 ui2) 

MagrTor!aiékalop~nyag raktár, 
am1Hcbor, fogyoonyag rak!O.r 
16do16rol0. kisegilO raktclr. 
O.ruóh'evö, ólliiz.6. zuhanyozO. 
WC a gal. labor tiibbi hely; 
segevel kiiziisek 

L __ 

• f<Ozvetlen kapcsolat = Atod6ablak 

§ Asz~tikus 

~ Ktizei asz.eplikus 

30 m2 20m,_ 

:'? áb1u J1Egyei, illetve te1 ületi galenusi labo1 hai:i 2000-5000 lite1 inf?iziós oldaJ előáUításá1a alkaln1as a~::::.eptikus 
1'ésilegének .kapc.solódási vázlata. (A helyi8égek ala.pter ülete 242 m 2 ) 

J 
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portáljuk-e ?2 Mi az importá
lást n1ég a 'ralutá1is nehézsé
aek ellenére is n1egfelelőbbnek 
~ 

tartjuk 
A következőkben reális és 

uen1 túln1éretezett gépesítést 
Iehető,ré tevő laboratóriun1 
alapterületére és kapcsolódási 
vázlatára teszünk javaslatot 
Gondoljuk, szükséges ez azé1 t 
is, n1ert ezen a té1e11 ige11 nagy 
a vélen1énykülö11bség a gya
korlott szakemberek között 

Mag1--lmtalefmlcpanyag rck16r 
anai·labor fogy6anyag rakt 
IÖdatóroló, kisegi!Ó rakt6r 
QruOtvevó szennye~. moso
gaiO, Oltözb zuhanyozb, WC, 
a Gal labor többi helyiségé 
vel kbzösEk 

• KOzvetlen 11apcs 

= ÁtodÖ aQlok 
~ Aszeptikus 
L?i.l Közel oszepi1kus 

Autokl6vozó 

25 m
1 

E ll en6rzes, 
szign6lós„ 
csomagol as 

15 rn' 

szeptikus la oc_ _ 

Alapog 
rak\ 

8 m' 

Előrnosott-úveg 
rokt 

12 rn' 

8 m' 

Az 1 ábrán bemutatjuk a 
,,területi gale11usi htboratóri
um" szükséges helyiségeinek 
kapcsolódási vázlatát és alap
térületi-igényét. A hozzá tar
tozó aszeptikus laborrész kap-

3. ábJ'(/ ]f egye'1'., illeti e galenusi labo1 aszeptikus 1 észlegének ka,pGsolódán'. 1 ({;:[af(I, 
(A helyú;égek alaptm·ületc 114: 1n2) 

csolódási vázlatá1a és alapte1 ület-igény·ére két al
ternatív megoldást javasolunk 

A ?. ábrán bemutatott aszeptikus részleg a ter ü
let teljes, fe11t vázolt galenusi laboratóriu111i pro
filjának, aszeptikus technológiát igénylő készít-
1né11yeinek gyártására_ is alkaln1as, beleértve a kór
házi1k infúsiósoldat-igén3reit is, 111elyet havi 2000-
5000 literre becsülünk 

.-:\ ') áb1 án olyan aszeptikus lal>oratóriu1ni 1észt 
n1utatunk be, an1ely alkaln1as, a n1egye, ill.. a terü
let egyes speciális, hu1nán iJ1füziós és sze1nészeti 
oldatainak, valamint magisztrális, állatgyógyá
szati infúziós és injekciós oldatainak készítésére, 
de nem nyújt lehetőséget az 1-2 megyényi terület 
teljes kórházi infúziósoldat-igényének ellátására 
Megjegyezzük, hogy a 2. ábrán bemutatott aszep· 
tikus részleg irányelvként alkalmazható 1600-
-2500 ágyas, a 3 .. áb1án bemutatott pedig 800-
-1500 ágyas kórház gJrógyszertárának is 

.A. gale11usi profil körvonalazása nen1 lenne teljes, 
ha nen1 en1lítenénk a középü.Zen1ű technológiai ku
tatás fontosságát, a,mely ugyanakkor záloga a la
boratóriumok közeli fejlesztésének is. A tárgyi föl
tételeknek általunk körvonalazott keretei lehető
séget adnak ;_t laborató1iun1 dolgozóinak az i11:·en 
ii án)' ú kísérletes n1unká.khoz is 

)J.-p )].. l{ 10 l l e JJ 11 <P e J! r I e B a pH : He1corno
]Jble 60npocbr opcaHU3GlJUU u 11AGHU]J06GHllfl ca.rLell06blX A.a-
óopamopuU 6 ICO.Mumarnax u 06A.ac1nHx. '· 

HacTOHW:aH paőoTa attaJJH3HpYeT npHHUHnhr H 06-
c10.s:ire.;1Lcrna, B CB.5I3!1 e KOTOj)hf!\111 Őb!.'!11 OCHOBaHb[ 'Terre
peWHHC ra.:ICHOBbJe JJa6oparopHH B KO~H1raTaX H o6pa30-
BaHH.5I HX crpepbI LI;CHTCJ1bHOCI'll. AB10pbI H3Y'-J:alOI YC_TIQBI15-l 
11,e.11ecoo6pa3HOrO pa3BHfH5I ,crpepbl ,;J.C.5I'fCclbHOCTH ra~1.eHO
BbIX 11a6opaTopui1 e npocpecCHOH3.;lhHOH H 3KOH0.\111lfeCKOi':'! 
fQlll(H 3peHH.5I. ÜHl1 YK33b!B310T Ha IO, l.f'fű ,'J..IUI OŐC.T~';.h'H
B3HH5I 100-120 anTeK .rraőopa1opn11 cpe;-v1e:3ano,::i:c1Gtx 
\13Cll1I3ŐOB !\1Qr.;1u Öbf 1JYHKU!IOHHponaTb He TO:lbl(O 3FOHO
\lil'-IHO, HO B 10 :tKC Bpe,151 YIIY'-l.llIHIIH 6nr o6c;rYi-KHBaHHC 
;1eKapcrneHHbI\1H nperrapara:i.1H KaK e TO'IKII 3peu115-1 Ka-

2 ~,\. kézhat leadása után már történt kezdcrnénvezés 
az NDK Gyógyszerészeti Társasága részéről a sióban 
forgó típusű gépek 1nunkamegosztásos gyártásának 
megsze1 vezésére a KGST ke1·etében (Szerk) 

'-IeCIBCHHOH I31·\ l1 Ha.uew:HOCIH„ Hap5l.J,~· e KHaCCll'leCr.:11\\ll 
rarreHOBhIMH npenapa1a;i.n1 :3a;J,,allci1 rai.::Hx .JJa6opa1op1üt 
5IB!lHJJOCb őbr rro.lY'-LCHHe ·1a6,1eTOK FoNo, np1no'IOB.nett11e 
11ttnei.::uJ·d1 no pe:uerrTa,,1 H rrp11rOTOBJICHHe pac1nopoB ;x,1.H 
BIIHBaHH5I ABTOphI C;:I;C.1310f npe,ri:~10)KCHHe JfJIJJJOCrp11po-. 
B3HHOC cxe·.\la,\111 O'IHOCHTCJibHO pa3MepOB 11 rrop7!JI;Ka pac
TIOJIO)H'.eHHfl IlOMern;eHHH J1a6oparop1111 TIOJ..X0,'{5Irn;Hx ,ü;JUI. 

BhfITO.ílHCHH.H T3KOIÍ JlC51TCJlbHOCf[1 

D1 D Küttel and J:i'. Szigetvú1·y: On 
t1ie planning and 01 ganisation of county 01' di8t1 id galeni
cal labo1-alories 

A revie'\V is gi'\ en ou thc: causcs and. airns on '' lüch 
the establishing of thc prescnt county„galenieal labo1a· 
to1'ies and thcir f'unc:tions have been based„ Tho condi· 
tions of the advantageous llevelupruenL of l lit;t>ü Ial;o· 
iat.ories are diseussed both f1·om p1üfcssional und O{-:co

nomic points of vicw. It is einphasized, that nücldle
sizod labo1a.to1ics plannöd fo1 the supplying \\i1.h galc
nicals and/01 ex ternpore p1·cpa1"Cd solutions fo1 injec· 
tion and fo1 parent0ral infUsion n1ay be p1ofitable fo1' 
100-120 pha1n1acies eaoh Alt.e1na.te plans are _pl'cs1: 11t

cd to illust1ate the propE11 size and Sf~Cp1encu of the l oon1s 
of galenical labo1ato1Ü-JS t.o be 01ganized ai111ed at the 
oeconou1ical supply of 1hu pharmacies '\-ith high qualit) 
p1oducts -

D1 D l{. üt t el F S z i g e 1- \- ,í, 1 J- : Eú1 ige 
J/1 agen de1 01 gai!<ÁS'ie1 u.n9 1nul ]-)la.nu.ny dc1- gakTiÍ8chen 
Bezii lcslabo1 ato1 ien 

V erfassc1 ve1folgen Üt ilu elD A ufSat:t. diejl nige11 
Urnstande und ]:\'aklo1un unte1 '\Velchen sich das gegeu
'\Viiriigc Bct1iebsp1og1an1n1 de1 galenisc:::ht>u Laborato-
1ien ausgestaltete. l)ie Z'iYeck111iissigen Bcdingungcn unrl 
l\föglichkeiten eine1 \Veitr-ncnt,v,icklnng des Bet1iebes.' 
de1 galenischen Labo1ato1icn 've1·den ans_ fftchlic:hP1 unJ 
ökonon1ischc1 Sicht gcp1üft Es wird der Schluss gezogcn 
class zu1 Ve1sorgung von je 100-120 .Apotheken dic 
Tiitigkeit eines ga.leni§Chf;n Labo1atoriu1ns rnit J'llit t.-_.i. 
bct1ieb nicht nw_· die Ok:onon1ic, sonde1 n auch die Q_ua-
1itat und Sichc1hcit de1 A1zneive1so1gung vo1 teilha.ft 
beeinflussen könnte. De.r Gesehiiftsbercich der Labo1a
torit!n könnte neben d.-~n klassiscbcn galenischen Zube-
1citung011 auf die H01stcJlung \-Oll Tabletten d.-n _Fo1-

1nulac no11nales, so,vic non n1agüitralt::n Injektions- und 
Infusionslösungcn CI'iveitert. 'iVfJl"dbn. Zu1 r'lanung Ano11l
nung und Ein1ichtung sol<.J1e1 Labo1a.to1ien 'ver<leu 
nlit eintsprechenden Skizzcn ilhtstiic1te \;·orschliige Ull· 

terb1eitet. 

(Va~ 1neyyei Tanács (}yógys-zettá1 i _Közpon~ja 
Szombathely, Kő.szegi 11 23.) 
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