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Dr. Remes Péter o.6rgy.

A fi:nlrcíoná1is d.iagnosztíkai vízsgá1ó e1járások ezerepe
a repü1őa1ka1masság e1birá1á.sában.

A specíális repü16orvosí funkeíonálís aragno"u-
tíka e1ví és rnódszertani kíd_olgozása a repül-$orvostan
e5iyík aktuális problénnája napJainkban.
A speciá1ís fi.r.nkcionálís diagnosziika a repü1 6orvogtanon
belril az alkalrnassági vízsgálatok legdi Ílnrsabban feJ-'-
16dő yéeze. Segítségével nyert Ísmerete . repü1ésbizton-
ság fokozásának eszközeí. Ereclményet gyakorlati
je1entőségjek a medicina egyéb terj]-etein ís.

1o EZ c d.ia

Az á1talános frrnkcionális díagnosztikával összehasonlítva
a speciális funkcÍonális diagnosztíkában az a sa.'iáf,os-*
hogy a foglal.ko zásnak rregfeleIő terheIéses prőbá1c-a]-ka1-

máva1 vízsgálja a gzervezet psycbofízíológiai á.l_1apotát.

Extrénr lgilső k'5rnyezetet mod.elez. /Terrnobarbkamra/ Extrém
ígénybevéte1t állit e16. /ToIt próba, centrífuga9 éT$o+

metrila/. Legtípikusabb munkafeltételeket mor].elez. /Tre-
:nazsoT, katapult, reáll's repü1és/. Ugyancsak saJátos, hof.jy

a tdj1önbi5z6 psychofíz1ológiai mutatók eg}'ldejÜ- mtiszeres
rögzitése so"án feltárt latens firnkcioná].1s károsodások

1ségí értékelésére törekszik.---_:+ ciá1ls funkcíonálÍs diagnosztí}<a cétJa oJ_1'an - más,
szokásos funkcíoná1ís vIz.sgálő eljárássa1 fe1 nem tárba,tó
latens firnkcionálís károsod,ís felderitése, amely a lwjőző
rnunkaképességőt extrém víszonyok között korlátozhatja,
aza"z a repü1és biztonságát veszéIyeztetheti" Ugyanakkor
cé1ja az is, hogy a fe].deritett lateng ftrnkcíonális káro-
sodást extrém víszonyok között "anulmányozva bízonyitékot
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szo1gáltasson a haj őző megőrz'ótt munkakéoessóge a}apJán
az egyéní elbírálás a1l.nján alkalmas rnin6sítéshez.

a)

Aéo lZC oaa

latens funkcíoná1is károsodás fogalmán a gzeT-
vezet kiÍlönböz ő ezabáIyoző mechanízmusaínak csö]<lcent
akitívtását; va1_.ame1y elégtelen, de nég lcomirenzált á11a,-
pota míatt rejtett szervezeti funkciőt; kor1átazott
funkcionális reservekeü; a foglali<ozási. tulfáradás kez=
detí latens szakaszáti Hjlijnböző rnegbetegedásek prodro-
nálís és rekon''ra1esceng vagy tünetmentesen 1ezajlott
szakaszát; és az á1taIános, aspeeifj-krrs tezisztencía
csökkenését értJük.

A specíális funkeioná}ís diapgrosztit<ának fe1a--.
d'ata a latens funkcionrílís károsod'ások feltárása, a fe1-
tárt LFK rnrrnlcakópességre va1'ó hatásának tanulmányozása,
va lamint 1e f o 1-lr.{ g ának pro gno s z t iz ál ása .

3. sz. dia

A repü1ő
j elent

) slág adottságokat, képességeket
I 

. t t !1 . ,

a1]-l
speciális replilőorvosí psychofízio1ógÍaí funkcionálís

diagnosztíka nem n'ás tehát, mint ennek e].bírálásí mód-
gzete. T'étezi-.k a gyakor1atilag egészséges - latens be-
teg - rranifeszt beteg - gondolatköre, és létezík a la- 

'
tens és manífeszt funkcíoná].1s károeodás gondolatköre ís.

(-
4" ) Úv,'

I
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A gyakorlatiIag egíszséges mindsitós tehát nem-jár
minden esetben repülésre alka]-raas minős1tésse1, híszen
gyakorIati1ag egészséges egyén is lehet replílésre a1-
kalmatlan. Ugyanakkor a repiilésre alkalmas e1birá1ás
sem je]-entb.et mÍnden' esetben gyakor1ati1ag egészséges
rnínősítést. Ezért használjuk - m1nt az tre1yes is
a repü1ésre alkalmas 1atens vagy manifeszt betegséggeL
és latens vagy manifeszt funkcíonálís kárcsod{ssa]- - "

nindsités fogalnát is. Ez az egyéni elbírálás el'rének
elrnéletí alapja.
Az SFDg segitsé.géve1 feltárt latens funkcionális ]cáro-

-a q . asod'ás a1apj án lnozhatjuk meg gyógyító uregelíző intézke-
déseínket' rninek erednrónyeképen számos tapaszta1t pí-
Ióta esetében kel1ő megala,pozotteággal eltekinthetünlc
a repü1ésr61 vaIó korlátozástól.

4. 9,Z. día

A korszeiá:ry:pü_lés bonyolult és nehéz /me8terhel6/
munka, me13rnek kedvezőülen hatásaí lni1d-nleges ]rövete]--
ményeket támasztane.k a repril6gépvezet5k egészségÍ á11a-
potával szemben. Ezek a speciális követelmányek hatá-*
rozzák lneg a speeiálís repülőorvosi funkcioná].ís d.iag-
nosztikaí terhe1éses vizsgálatok elmé1etét és gyakor1a-
tát. Á vírsgálatok elvégzésére specíáIis Í\rnkcíonálís
d'iagnosztíka1 állornáet célszer]1 kÍépitení. Ez egy- o1_yan

nyí1t - komplex diagrrosztikaíá11ornás me1y a fejLődés
továbbíl D& még be nem látható követelményeínek is e1e-
get tud' tenní. A R A jeJ.enJ-egi e11sépze16seink szerint
teljes kíépitettségében psychés és fizikális, hypoxiás,
hypobarikus, decompresezíós, hőterheléses, gravítációs,
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1./ ji ierire1:s 1].-'ri].r l & i'ZtlTVEZeLv e}.tÍa}] i|1ói:;li]g!']t€]-Iie.i'. v.:j]

i''Ítéve. I';ai ]'e1roi-]áSunk szeiiat il::i:l] nosZ-tiiiai órvén;ili lle.i-

á i .i ap i -r, í.s o iiirt iiz u,::;' :i e v e z e r. L *l k í ir'e r i t ó s e s !i t e r ii e -
1ése}i .;rjyt acL.'.ic]ibó1 ieiret íe il;,i. i]J. a iIes-
+"ilrr'rf ::ris al:jarát'Lls í:1ia.lot,in;ri' ;;ie;it :1'isl:re
cicil1,:'ott i:rr _.;1cllliln1los terheié,se; vizsl.áió e1.' irísojl
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páciens váLaszlő e5;,ségge1 rende1kezílc , őrzőkel6í irisméretüek,
a kezeket nem foglalják 1e' magÉissági ruhában is raIitalrnazhatóa1r .

Fe1baszná1ási ter'Li1ete a siartorvosí vizsgáIa"tckná1, a:nbu1áns t'or-
Ealonbatt' nentőEépkocsiban, rohankocsiban, :-unkcionáIis d'iagnosz*
tíkai laboratoriurrban, baroiranrában, repü1őgép szir':u1átorb-n,
cenürifugábarr és re'uí1ő6ép fedéilzetén kór,ze1hető el.

Univerzá1is a c_ÍagnoszLikai készü1ók tehát abban ez ert'eIeriben,
hog;l 5zárnos pararj)étc]' rn1e:ésére uii{e1n:as, de '.iniverzáLis abi;ai"l az őr-
teJ-e-uiben is, irog5' aikaliriaziiaió a re pi;1ő arvo;tan szál:'rss te:.üietcn.

A tás]ra diagnosztikaí kószri}ék 't"oább t'e j1esztáse sor'án el=rile ii
a }títüző'r,t cá1ol;at.

6.szá;,'lu úia

É. ]iTD r-'ndsz€T je tnleg; 1e':korszerLibc Tepü]ő crvosí vált,;::a'Lái
cieilons'l;rá} ja a fárykál;. i| korábbi jiTD kászu]iákl,]i' cz ke' es t a j(TD-;

k'iszü1éil 'uJbb e1őny;ls i:rócro,situ*ssr-} relcie].]^le.zi]'.: auriio;:r5ter és ra:,.i:ció-
időerérij ncclu1 e"1-'esi'L.5se, ve:'nyolili1si,rólés )r5zÜcrri pu','zLis3Zál:i llle;:liit-

tároz,ása, 'oiroi:óter solo:iatvr:s3 '.-'!_irl,o}lr'e aLi;..].ira:;s{]'Ls-tei*:r Q,'} c:;a-
to::aíis ciirrei;biró a]'ktLllrazísa, s9eciá1ís- yacioriiiisaLr-c e1rililrie::asii
érzóeile].íjil arrialcar:::jia, feclél_ze'Li í',ral'lioyr,jisró1 _;;óp},locsi a:'irui:iuIíi_

torro1 :ia1ó irriíkicitertós iie;oid_ásir.

Á továbuiekaban isrle r'ti:ier'
..; ll e n 1 : i c t, v á l -l o :; á s u t:'|;a t i'_i]ir ö : i
u!lií U{Jl. -litrLUJlr

nl)ilán;'; vizsii:áió lóds:ierijil;;el1;s, lr,iy
a rep.,J-b orvoe! dui-.,,c:.clii.lis clia,'.nosl-

7. ssálÍu die

Passziv ortosiaticus ::S etl'l,i ortC5."-taticus :rró_oa biilenő
a:;z_,.e1on a .;i.auitácir:s te r'ire iós celrri'Ío-,"aseu1:r is tiirí -
i.:él.es-é5éneh l,te;1ha'tiro:lírsa e(lIjíbóá' }z ortos-i,eticus ire1.5r-

zet j]cj-far i:ái':;ii',: 1 E na;1is:'i6u't]'lJ+"erhe1ést jeIent.
Á - jo foiros at:ti ortostaiicue irei1l:;e'L peciíg far.-iej ir:'1'ny'.i

tu Iteri're ]-ásl jr: J-en'r,.

r./
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A vizs5áJ-t s:erl.éi;'rj I]yui-iü].Lli:i-_}il?ct e'Lelrése érúei'lében ire:i:{,Jn-

tá1isan feksziit a i:i1ietlő aszta]-ori 1o j]eIc.n i.';eIcnriii1' iliajd eZ_l

lrövt'ltőeti 2o.icrcell L'lercsztiii Dr_üG$tiri;icus.:s 6 rlerce-l-i'1;cre;;z li1

ai:'Li ,:rtostaiicús t,erhe1esL iia'o. A i'iríí};i:pes :É3 eibirá]-:]:l:a céI-

;.i:öi )- 5 1-,elci:nhétit ]'eajla-iároZ.juii .J ié.:zésszál,ot ás voiullit; nt,

a Sysioiés irs riyasl;c1es ós ]tcizeles Jiili'tillíjius vérnyclást, BreI'rZCr

és Ranl;e szerint, r:iegi:atáro::;uj; a systoles voLune:,:t Js-i-}el'c-r"{Jlu_

i:lent ícarotis ;.:e CúaEo|Íaf ia. se ::; i-r,ségéve1 r:egt'aiiiro::Zu]i a pr.e-e jeci'ics
I

.:eriolittst a _ua1-j':a:ilTa ejec Lics Ídői, aZ e1e iitroii1ecilí1 nii{uS 1l'r'ientia

és az izoti:eiyiás kolrtrac'bir'l itlőt,t1 g.l,63'5 ,is Ia;su e jec'Lios iii..íj}';e';

az ii,cizlura i;rdexet ás az e'le j-;'bo< j sZ'.:íiÍla:]'i;art'lla ió e-]l,1''.ib it;o_e ;'_ ':r-
tei.rej<oi; e pu1zushuI1ám te:'jesácli sebessá3ét t:iiogei, tÍpusu ari;óriiln

,/ ari;ér.iir-bra;:iilIis_rardj_a.1j_s/ Js r:]-rrsrti.iu; ariárián /aoria -
Ílii-'aca-fsnor'it1is,/; a pu}zuss;:ál'lct _:S á.Iíti'rií'.i+" ! E:iG-t ti +5

eI.Je;le tésben T' S'1 .ríItoaiigc,il .1:ozici'+riiiiis - i sséliás tilus'ojt

diífere itciálása ééi:j jroó1.

;ia i:.c!-:to]i iren,_:1ex :;rtíke]óse :: Iié1Orocirhu]-ato::icus dist*ni ís

á1lailotcit carciitiii: , }t5l.ootcrniirs' hyircri;oníás '-iilir;:oi:.r.i, á ii;r''-'.:r-

rei,.]itorck ái1-a...,ot vír]+*o;;ása!l a l;.te,;-.: iss::lii:,':ii-ls sziv'ireie;eli si:li_l,"-

iierin,;ési Íenscli]ZeIénxk *i€x*kÉaca;rág teJ-jc:;l'l:űl;-:'.c.;:;é,.ili:cil finc;;

t :l n' l. l:á :ri,' a .'r ÍiE; á r á ;. i lii:- ]" ll; a : : .

?,/
- sLand.ai'd #r,:rile-l:s- ;;z.lr,'1Yi:s;:rii;L-ti ;l '-: iir:,.,

::i.lrv|cli1:;:, I .':,.;

?,"*')) t'l'' (

i . ,: ql'.t
-Jt

Ú :l;: - . i; ..)Ü.i. .

Or l;..r--,rlt rt lL.

o/.
fl/ _;r'rá'.':'ler .lr:.lí:i;r:c:i_l -{ :IC'c:l lLtr;:-'

--1 "-LL r''-' " i:rir, i]-'.ii* l.':'1..:-. -,'/i: ,r=uu ug4rlri:

e ]-vc::etósbc:t ;.i.;;t Ej''lil ail'' l.l:itl l;:;l'i

'!;.irl j,:.!l)C ]l: ', ; :] űi ;,'r_l ' j''|_jh*'lií.

_ Á :l'-:'i::,l'-''Í:',ir..Lit; .'c] :'L{:: .',rc':'']. {} ;Í_c'

jcr; i-L-..::r;, 1i;;.1 ;t' , l.: ...c i ;, .l. --: , ci t

-_ u:!- f vij

t r i: i]:/ ir:ll:.]

ICVr.:ii:::.

'.i.. r -i

Íi r 'pil )

J,e't : .l

L{'] j. 

'] 
Ü j; ' rl

::'-' a'!; !,'. Í

_r ,: r l

a l;li:rii-co v

-; ':. i1,1 I

-- i- '-' U a =.1 :s iL :;el-



Sr;br:r'::-liritáif;l; 'uerilr;iÓs.e i ;1i:.i-; .roaeit]r * j- i:il':ail á_r-ió]l:5:e s.. á;1et,

a r'ii:ciiláiisan e ]'ert 1.liL'ut szi;',,, uz e Irőzhc:r ;.j;ze i,i össa':':.ullll:':-, g tcs L_

sr:i 13 i.itó5T{}[iJnra vortalt-oa'L:itcit iíab'i; szá;:i á5 íi]L1l]i{É 
' 

a s;rri.r.íüol't su'n-

na-*:iriá:is és rla::ii,li': ]ís c:ti5,iil iei-lető ilti-iessá;, = baIi.atira visalrl;y"

szána' a i]ui.=us;i e1ieg3crire, v*3-;'-_iit:t a sllsto1ós is d1riisic1cs rJ']1''-

I]}ro::rJ.s je)- ie33drbÉ je a'|-::'p j{n. i;ó. s:le'rlii'liii;e 1 a :iondicio_r:á1ó spal j;'.':i]':j'::_

zés eÍ-íc!;iiviüása jó]. n:i o'lroni;|vr:'ii:eiő. Ácla'i;aÍnk s:, Ilrsá1'cs ,'c3,<iti:ő

Í n t'., zke r3.j s e k i,re ;katÉx-i L D :1at.1 l í r i; a.li;el:]zs 3k.

-qiJ 
jÉ]_Lc,ie'rér;iiáref i.,J:']e'*r ia i: iir-lj'ai iio.l'_i-íc io

eS a caÍij.1ev1scu1iiri; rel:d:;ztr ier;le1'_,etősé;le r:;:e;:;i:lt::_To:.-ii5a

cáijából.
::,u t: !l .

.r i:er_j-:sse] kliltjn eirj*clísban rí:azietase:l foglir:-iio-

; a car,j.j--:-eSj]irqicrícus

,í:. iiBT készilió]'; se_:,its13eo.li ]-5o *?)o

!,' 
e}n áI ís n;' o nás Ír: ko zó d.ás -i, 

i:i o z u ni''- 1'Ét r e

.{ jó tl;rű,_éle.ssi; c;;;
ii]-a'ut a véln;1'onás és

;iásvizson''o!';'a-; ;s 1i:

gás.

iiossz ti;.rd,i_j'r.'i€S::';'j e1' J':Sc
:i teyháiés 4 prs'cílben a
2oc; rnn-re esiit r aaax s:14..

a systoJ.es v5rn;;o,',á_s a iii'i
e g;,i iii, ca1'Nac h i carc !zá\ őal\'r

i.;eeitl;és f e iborui ása lliar'i
Á;' á1-;llf un j' *i]l;']_' .lZc'

q5ö i.: .'e i) -t tr, : i1kt i: e:. s Ói] ij.i'l': ]i

-)"

1i. s záriu di.a

12. szíl"l'' aia

a vernul'orlrás is p'ot1zuss,lál:i , vai;:ril:ii:

hatálo:,"zuk a 'i;;rői; ,:'pe.--j'l .l*.o 'r ii;óds

jlinkcio :le gÍi+i;;se cél; rii:ó}.

-jj _-;o viz ri]IjllteT Íntra:-ru 1*;c-

r ..- ia-_.1.;, ._:s f,.,iil...ei.)'-:t { a:'iá''jJ--_Li1

! .-._ E,!-^ _J-.t...,,i -r...-..*t, JZ ]jjt\J arüiV*J- :ll'l-;..i 3U 'U,-

zer a]-;l'..l. iis a Iátens c:rd io-

aÉ iili j át rr'ut ar ju}l be . Á 'l,e31}te i:s e;1e sz- ici-'. -ic

a ilu].zuszsí:ni jó1 követi. ll-: i::'aliuIl"loníriils r:;,'c-_

l)É3üe* i'leresztiÍ1 {ser'l d'ei:c'r,l'leilzí1ódík a }ie:-in_
l

ha

v

i; -i

L:l.il

1"s
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íi,;;ie1őst, e;;clszság.1q;ii 
'7afu:rii-5'j'1ot, 

ás iioniicic:::,.-].ó sr:oyl ]l:iite:lz_ st
rer:dei{;nll c1., i<lei.;}erres ai_;'.l:.ati;t.: a:',':L á.Il-a1lit$f,'iu;iir' lie'l.
;]':lannyíireíi ii liorltrcIi vi;s;áJ;:t idl.lí:'Le1tel rÜs5z i..rőilópessó3,:-, t,:u*

tatott ieoriátoeást {e:ide ii;ijrF-_e1.

,F",i!'rl,tL'-Z
és autonaLizóJ1 express lriértui;eiás

LJ . szánru dia

L?- 26 órás nagneiofonfelvétcleket kész9tünk 1-2 EliG-elveze-

tésben1 nely feIvéte1eltet a képen iátható autonratizá1t kiérté-
kelővel elerez''in]<. ti módszer 1ehetővó teszi, hogy napi nunkate-

vékenység kcjzben, extréni é1eiíani iieiyzetekben vag1' o1yan vizs-
gálatoknál, aho1 r,:ás nódon E}iü íelvéi,e]- neu klszithe',.ő, v!szony-

Iag i.rosszü ídőn ]ieresz:ij1 adatoi;at kapjulr]< a szÍv-eleiiirorr,os
tevékenysé6érő1. á vizsgáló e1járás az EiiG día,3nosz+*i.lában

hozott szeml é1et''ríl'b oVást. iieggsijzódhettlinl. arról, i:o37 e gjles

l ítmus_aava-to!i va:;;"l issrnéliiás elvi;.1tczások a i:ir;:i llun}:'a'be.r*lreny_

ség során ilíJ-yen vá1*'ozősokon neilae15 ireresz"',ü1, és it.' o};,'gn

e lví1tr::ások , ::i*I3leknel: tu1zoii; jelenti_ísó3e t lii1a jdor:í_to i, íunk
íl

rövic]. ice j$, reeg;f j.3;re iéseir,jr ;ri.ap ján ,eivesztei.'ueli jcien'r,ós{:;ii!ke t

- i1ietőie5 je1entókte1en EiiG t1iag os::'r,íIrai;e1eii v:ilta1i a l,ar-

tós i.ie;íigyeiéÍj soIán jeIeir tős:é.

EgJ' ruf*rírtul'lism ]teretÍn be].ij] nÍnc.s i:lód l:_ vil:s.á1ó e1$.:rások

kiilerÍtő taglal í,.síira'. Csirk riáhí.ni'. }iiragadot''* pá1d.a i:el:lL, ;;.'i,ásátir

pró-cá]-t:,r:l érd'e]<rőtlási'i]]re L' f e1]te1te;ii és tilrel-v'':seini<et íe j-vá_::rirri '

K.jszrinöi, ii,;',,tlf üllei.



ijol'Wolur,r És trpnÉz /I'1EGTi}'I1}iwh / nppÜrfu
ÜpnsptÍr.,js rnorgzlrr,nm nnnÁsar

xÖvr.*luuvnÉmynx A Rg,*PlrTocÉpvuznno /urua,rosz
pcÉszs:É'cr Ár.,t.,apo'lÁvar, JjZEIIIBEN

;r!ictÁ].rs R-ilrF'uTJ o}ivos T /Ü rroBvo $T/ }'U]]{Kc romÁr,rs
VTZTiGAT.,AT0K

i?oFDA lrypoxiás
I4ypobalikus
d'econpressÍos
h terheL ses
gravitáci s
spiro-cartlio-ergorretriás stb .

Fsychofizio1 gíaí stless situáci s colirplex terhe.]_éses
d.iagnosztikai á11 ornása .

vizsgálatok



A TERI{EI,Ésns vrzscÁr"aTUl( TslilÉtrvrut

- A telhe}és rla$l /oxtren íBéqyLe-rétel/

- A te.rbelés kouplgx ,/t bb ijZervlend'tze.r i8é!Úbevét61e egy1tt beb'/

- A texhelés rizik ja

- Me8f,i6/e1éE - riasutás - rzés IendsEele: sok csatoínás oscilloscopok' di8itáus kljeIz k
rlérés-r gzités xendszeJle! sok csatolnás dxlelrtir k' uágnsss'ala8os jeltáxol k
KÍértéke1és ]_.errd.sz er'e: autolEatíkus jegyr k qTvezéÉ

A rend'szer:'::l^:ff: 
;il:;:;::-, rniís zeyezés

_ mérer:'r1 parilllí:'berek nagJ szailla, ijsszetettsége, sokf r-igg sd>ge

- v izs g,áIat ot v égz o.rv os i_as s zLsztens i-t ec}r:ri kaí szerr,ály z et
iláray it ása, egyiittmiikod ése
vizsgÚ.It r:neruéLy /eV/ f Íi:yel se ' irányitása
tobbÍrrr'nyu kooperá}ás k zvetett 1 kilzvet]en icolita.ktus,$al



A REpÜIÍ1 pÁr.,ylmxau,'rnssÁc
k pességek' ad.ottságok a páJ-ya gyakorlásra

AKT UÁI"ffi l't1]iYKAKÍ,pb'S$ ÉG
a páIyaallralrnassá5, konk-rét rneg'nyiIvánulási f orrrája

REPÜT oRvoS I FU]'fKCIoNÁL1,S DIAGi{osZT IKÁ
az elbirálág rr d.szere

GYAKoj?LAIILAG lÜod]rizsÉcES - IÁT_ulNs R"tj[EG - J\,lAi'lÜ']ljSZT BilTEG
LA' lll\.s-l'r'A}rIFEsZT BU}TKcIot'iÁr-,rs nÁno:,;onÁs

II{INŐ'sITÉS : A BTITEGsÉGEK Í,s }tOGYATKoZÁsoK J}"GYZÉEI
llGrÉbTT ]l],BIRAtAs E],vE ALAPJÁN

' GYÁK. 'EcÉszsÉcrre 3 R!]pIJLÉsRIl ALt{A]_,bJLAfj

ALKAIJ'/IATIÁ1{

REp. AlrI{ÁLir1Ás l YAK. E] trsz3Éors
Tr TEI{S , , 

it,-Ai[IFtrjí-jZT BtrTEG' 3'U1{KcIot'TÁLffi
i<LnosopÁs


