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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДЛЯ ПАСАЖИРА,  
ЯКИЙ ПОТРЕБУЄ МЕДИЧНОГО ВИСНОВКУ 

 

Примітка: Бортпровідникам забороняється надавати спеціальну допомогу окремим пасажирам (наприклад, 

піднімати, годувати, допомагати з туалетом), щоб не зашкодити обслуговуванню інших пасажирів. Додатково вони 

навчені надавати лише першу допомогу. 

Важливо: Всі збори, встановлені за надання вище вказаної інформації та спеціального обладнання, що забезпечує 

перевізник, повинні бути сплачені пасажиром. 

ДОДАТОК B – ЧАСТИНА ДВА (заповнюється лікарем) 
 

1. Стан серця                                                                 Так                 Ні 

a) Стенокардія                                                         Так                 Ні                Дата епізоду  

 Чи є стан стабільним?                              Так                  Ні 

 Функціональний клас пацієнта?                  Симптомів немає                        Стенокардія при на важкому навантаженні 

                                                                                                        Стенокардія при легкому фіз. навантаженні           Стенокардія в стані спокою  

 Чи може пацієнт пройти 50 метрів на нормальному темпі або піднятися на 10-12 сходів без симптомів?  

                                                                       Так                  Ні 

b) Інфаркт міокарду                                                Так                  Ні          Дата       

 Ускладнення?                                               Так                  Ні   якщо так, деталізуйте  

 Тест зроблено?                                             Так                  Ні   якщо так, який результат?  

 Чи може пацієнт пройти 50 метрів у нормальному темпі або піднятися на 10-12 сходів без симптомів? 

+                                                                                            Так                  Ні 

c) Серцева недостатність                                        Так                  Ні        Дата епізоду 

 Чи контролюється стан пацієнту                Так                  Ні 

медикаментами?  

 Функціональний клас пацієнта                                           Без симптомів 

 

                                                                                                        Задишка при великому навантаженні  

                                                                                                        Задишка при легкому навантаженні 

                                                                                                        Задишка у стані спокою 

2. Стан легенів                                                              Так                  Ні 

a) Чи мають місце артеріальні гази?                    Так                  Ні                       Дата епізоду 

Якщо так                     Повітря приміщення           Кисень                 Якщо потребує кисень, позначте 

Результати, pCO2                    pO2                   Якщо ні, насичення пульсовим оксиметром 

b) Чи зберігає пацієнт CO2?                                 Так                  Ні  

c) Чи погіршувався його/її стан останнім часом?                       Так             Ні 

d) Чи може пацієнт пройти 50 метрів на нормальному темпі або піднятися на 10-12 сходів без симптомів? 

                                                                             Так                 Ні 

e) Чи пацієнт подорожував раніше  комерційним рейсом в тих самих умовах?  

                                                                            Так                  Ні 

Якщо так, дата                                                            Чи є у пацієнта будь-які проблеми? 

           /           /        

           /           /        

           /           /        

           /           /        

           /           /        



 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДЛЯ ПАСАЖИРА,  
ЯКИЙ ПОТРЕБУЄ МЕДИЧНОГО ВИСНОВКУ 

 

Примітка: Бортпровідникам забороняється надавати спеціальну допомогу окремим пасажирам (наприклад, 

піднімати, годувати, допомагати з туалетом), щоб не зашкодити обслуговуванню інших пасажирів. Додатково вони 

навчені надавати лише першу допомогу. 

Важливо: Всі збори, встановлені за надання вище вказаної інформації та спеціального обладнання, що забезпечує 

перевізник, повинні бути сплачені пасажиром. 

3.  Психіатричні стани                                                  Так                 Ні 

a) Чи існує ймовірність того, що пацієнт буде збуджений під час польоту? 

                                                                   Так                  Ні 

b) Чи пацієнт подорожував раніше  комерційним рейсом? 

                                                                    Так                 Ні 

Якщо так, дата подорожі                   і                                            Чи пацієнт подорожує         Один                 З супроводом? 

4. Епілептоформні напади                                           Так                  Ні 

a) Який тип нападів? 

b) Частота нападів 

c) Дата останнього нападу 

d) Чи контролюються напади ліками? 

                                                                    Так                 Ні 

5.          Я підтверджую, що я отримав дозвіл від мого пацієнта повідомити цю інформацію 

Підпис лікаря                                                               Дата   

 

 

 

 

 

 

 

 

           /           /        

           /           /        

           /           /         


