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MAGYARORSZÁG

a _-
a gyógyszert
~ Minden pirulához
újvizsgálatra lenne
szükség, amely fél-
évente változhat

- Ez azt jelentené, hogy fél-,
de Iehet, hogy negyedévente
újabb és újabb szert kell kípró-
bálni, mindig elölről kéne kez-
deni a megfelelő adag beállítá-
sát, és újra hetente mehetnénk

-. laborba, hogy összeszurkálják
MAGYAROR$ZAG - Egyév akicsit. Ezt egyszerűerr nem.
kqriiázban,..ID szív beül~t.é.,.~,$~abad hagyni C";,, hábof,got.t~z
Se, hatheti meIyaltatás, fájdal- .. eCi~ánya, aki maga is szíVbe-
mas beavatkozások és vizsga- teg, és szinte bármikor várólis-
latok törnkelege= ezekea-kel-. " tá.ra\.kerülhet,~ Az úgynevezett
lett keresz~yÍji~ri:n~~ .kéChó-~;~~ÚPs~1!lpr~SS4ív pirula arra
napos kora ota Hargiának (3).V:('j.10; hogy az immunrendszert
A kicsi lány édesanyja, Czérna gyengítse, s me-iakadályozza,
Andrea (40) most attól retteg, ." hogy a beültetett szerv kilökőd-
hogy vesszőfutásuk újra kez- jön. Ezt minden transzplantált-
dődik, ha akár félévente vál- nak élethosszig szedni kell.
tozhat, hogy Hanna létfontos- A Transzplantációs Alapít-
ságú gyógyszerei közül melyi- vány tegnap petícióban kérte
ket támogatja az egészségbiz- a szaktárcát, hogya gyógysze-
tosíró. reket ne tegyék bele az úgyne-

HIRDETÉS --

yezett vaklicit csoportba - ahol
a gyártók úgy áraznak be egy
pirulát, hogy a versenytársak
árát nem ismerik -, ne tegyék
kockára három és fél ezer em-
ber életét.
- Ó.I;jí!~j.!p.~~t~h~l~s)enne

nekünk, szervátültetetteknek
és a t%IjIj~f!,\~J11m:?~g~Yiásnak
is, 'ha a szereket újra és újra be
kéne állítani, sorozatos labor-
vizsgálatokkal tesztelni, hogy
a megfelelő adagot kapjuk-e. A
transzplantalt emberek máso-
dik esélyt kaptak az életre. Ezt
az esélyt most kockára tennék,
hisz a kiemelt fontosságú sze-
rekkel való kísérletezés köny-
nyen tragédiákhoz vezethet-
ne - hívta fel a figyelmet Sza-
lamanov Zsuzsa, az alápítvány
elnöke.
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Tüntettek
Petfciót adtak át 3 és fél ezer
szervátültetettért

XNmzeu TTóforrás 'Minisz-
~ér.lumeg~~gi!gyért felelós
államtitkársága azt ígéri, hogy
egyeztet a szakmai hatóságok-
kal és a civil szervezetekkel,
- Az egészségpolitika, mint

eddig is, a jövőben is kiemelt
területként kezeli a szerv-
transzplantáción Ici tesett bete-
gek lehető legbiztonságosabb
ellátását. A biztosító nem indí-
tott vaklicitet ezekre a termé-
kekre. További egyeztetés vár-
ható - közölték az államtitkár-
ságon. 1. O. É.


