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A fi:nlrcíoná1is d.iagnosztíkai vízsgá1ó e1járások ezerepe
a repü1őa1ka1masság e1birá1á.sában.
A specíális repü16orvosí funkeíonálís aragno"utíka 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. Segítségévelnyert Ísmerete . repü1ésbiztonság fokozásának
eszközeí. Ereclményet gyakorlati
je1entőségjek a medicina egyéb terj]-etein ís.
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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

ígénybevéte1tállit 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

---_:+

törekszik.
1ségíértékelésére
ciá1ls funkcíonálÍs diagnosztí}<a cétJa oJ_1'an - más,
szokásos funkcíoná1ísvIz.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 károsodást extrém víszonyok között "anulmányozva bízonyitékot

2

szo1gáltasson a haj őző megőrz'ótt munkakéoessóge a}apJán
az egyéníelbírálás a1l.nján alkalmas rnin6sítéshez.
a)

éo lZC oaa
A

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 prodronálís 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 funkcionrílískárosod'ások feltárása, a fe1-

tárt LFK

va

lamint

rnrrnlcakópességre va1'ó hatásának tanulmányozása,
1e f o 1-lr.{ g ának pro gno s z t iz ál ása .
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slág adottságokat, képességeket
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speciális replilőorvosí psychofízio1ógÍaífunkcionálís

diagnosztíka nem n'ás tehát, mint ennek e].bírálásí módgzete. T'étezi-.k a gyakor1atilag egészséges - latens beteg - rranifeszt beteg - gondolatköre, és létezíka la- '
tens és manífeszt funkcíoná].1s károeodás gondolatköre ís.
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A gyakorlatiIag egíszségesmindsitós tehát nem-jár
minden esetben repülésre alka]-raas minős1tésse1, híszen
gyakorIati1ag egészséges egyén is lehet replílésrea1kalmatlan. 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
elrnéletíalapja.
Az SFDg segitsé.géve1 feltárt latens funkcionális ]cárosod'ás a1apj án lnozhatjuk meg gyógyító uregelíző intézkedéseínket'rninek erednrónyeképen számos tapaszta1t píIóta esetében kel1ő megala,pozotteággal eltekinthetünlc
a repü1ésr61 vaIó korlátozástól.
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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 egészségÍá11apotával szemben. Ezek a speciális követelmányek hatá-*
rozzák lneg a speeiálís repülőorvosi funkcioná].ís d.iagnosztikaí terhe1éses vizsgálatok elmé1etétés gyakor1atát. Á vírsgálatok elvégzésérespecíáIis 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 e1eget tud' tenní. A R A jeJ.enJ-egi e11sépze16seink szerint
teljes kíépitettségébenpsychés és fizikális, hypoxiás,
hypobarikus, decompresezíós, hőterheléses, gravítációs,
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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'orEalonbatt' nentőEépkocsiban, rohankocsiban, :-unkcionáIis d'iagnosz*
tíkai laboratoriurrban, baroiranrában, repü1őgép szir':u1átorb-n,
cenürifugábarr és re'uí1ő6ép fedéilzeténkór,ze1hető el.
Univerzá1is a c_ÍagnoszLikai készü1ók tehát abban ez ert'eIeriben,
hog;l 5zárnos pararj)étc]' rn1e:éséreuii{e1n:as, de '.iniverzáLis abi;ai"l az őrteJ-e-uiben is, irog5' aikaliriaziiaió a re pi;1ő arvo;tan szál:'rss te:.üietcn.
A tás]ra diagnosztikaí kószri}ék 't"oább

a }títüző'r,t cá1ol;at.
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