
 МЕДИЧНА ІНФОРМАЦІЙНА ФОРМА (MEDIF)  
(виключно для офіційного використання) 

Заповнюється 
лікарем 

Ця форма містить КОНФІДЕНЦІЙНУ інформацію, що має на меті 
сприяння медичному закладу авіакомпанії перевізника у визначенні 
здатності пасажира до перевезення. За умови задовільного стану 
пасажира дана інформація дозволяє надати необхідні рекомендації 
щодо забезпечення зручності та комфорту для пасажира. 
Лікар повинен ВІДПОВІСТИ НА ВСІ ЗАПИТАННЯ. Поставте позначку 
«х» у відповідному пункті «ТАК» або «НІ» та/або надайте точні та 
стислі відповіді. Заповніть форму великими друкованими літерами 
або шляхом друку. 

 
Форму має бути повернуто до: 
 

 
 
 
 
 

(Офіс авіакомпанії – перевізника) 
Код 
авіакомпанії: 
MEDA 01  

ПАЦІЄНТ:  
Прізвище, ініціали, стать, вік 

 

MEDA 02 ЛІКАР: 
Прізвище та адреса 

 

Номер телефону 

 

Робочий: Домашній: 

MEDA 03 МЕДИЧНІ ДАНІ: 
ДІАГНОЗ детальний виклад (включно з показниками стану) 
День/місяць/рік перших симптомів: 

 
 
День операції Дата діагнозу 

MEDA 04 ПРОГНОЗИ на політ: 
MEDA 05 Заразна ТА інфекційна хвороба?                                                           ТАК ____    НІ ____                  Позначити 

 

MEDA 06 Чи може фізичний чи розумовий стан пацієнта                                  ТАК ____     НІ ____                  Позначити 
спричинити дискомфорт іншим пасажирам? 

MEDA 07 Чи може пацієнт використовувати на борту літака у разі                 ТАК ____     НІ ____ 
необхідності нормальне крісло з ВЕРТИКАЛЬНОЮ спинкою 

MEDA 08 Чи може пацієнт сам забезпечувати свої потреби на борту літака  ТАК ____    НІ ____ 
БЕЗ СТОРОННЬОЇ ДОПОМОГИ* (включаючи харчування, туалет, тощо) 
                                                                                                      Якщо ні, вид необхідної допомоги: 

 
 
 

MEDA 09 Якщо потрібне супроводження, чи є прийняті заходи                       ТАК ____     НІ ____ 
задовільними для вас? 
                                                                           Якщо ні, вид супроводження, яке ВИ пропонуєте: 

 
 
 

MEDA 010 Чи потрібен пасажирові КИСЕНЬ під час польоту? 
(якщо так, встановіть кількість, що має бути витрачена)                  ТАК ____     НІ ____    ______________ ТАК ____    НІ 
____ 
                                                                                                                                                          Літрів за хвилину  
Безперервний? 

MEDA 011 
 
 

Чи потребує пацієнт інших медичних 
засобів, окрім догляду за собою, та/або  
спеціальних апаратів, таких як 
респіратор, інкубатор, тощо**? 

(а) під час наземного обслуговування в 
аеропорті:                      ТАК ____     НІ ____  

Позначити:  

 
 

MEDA 012 (б) на борту літака:       ТАК ____     НІ ____  
Позначити:  

 
 

MEDA 013 
 
 
 

Чи потребує пацієнт ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ? 
(Якщо так, позначте прийняті 
заходи,якщо нічого не було зроблено, 
позначте: «ДІЇ НЕ ПРИЙНЯТО» 

(а) під час довготривалих стоянок або нічних 
зупинок в проміжних пунктах на маршруті 
слідування:                    ТАК ____     НІ ____   Дія: 
 

 

 

MEDA 014 (б) після прильоту в аеропорті прибуття:  
                                          ТАК ____     НІ ____   Дія: 

 
 

MEDA 015 Інші ремарки або інформація, що 
мають бути в нагоді для забезпечення 
зручного та комфортного 
транспортування: 

Нема _______                            Позначте, якщо є**: 
 

 
 
 

MEDA 016 Інші заходи, застосовані 
лікарем: 

Примітка(*) Бортпровідникам ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ надавати спеціальну допомогу 
окремим пасажирам (наприклад, піднімати), щоб не зашкодити обслуговуванню 
інших пасажирів. Додатково вони навчені надавати лише ПЕРШУ ДОПОМОГУ та 
їм не дозволяється робити ін’єкції або давати ліки. 

ВАЖЛИВО: ВСІ ЗБОРИ, ВСТАНОВЛЕНІ ЗА НАДАННЯ 
ВИЩЕ ВКАЗАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОГО 
ОБЛАДНАННЯ(**), ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПЕРЕВІЗНИК, 
ПОВИННІ БУТИ СПЛАЧЕНІ ПАСАЖИРОМ. 

Дата: Місце: Підпис лікаря: 
 
Місце печатки медичного закладу 
 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПАСАЖИРА  
 
ЦИМ Я ДОЗВОЛЯЮ _____________________________ 

(Прізвище призначеного лікаря) 
надати інформацію, необхідну медичному закладу авіакомпанії-перевізника для визначення моєї здатності до авіаперевезення, та на 
основі цього я таким чином звільняю даного лікаря від його професійного обов’язку щодо додержання конфіденційності цієї 
інформації та даю згоду сплатити за лікаря витрати, що пов’язані з цим. Я зважаю, у разі прийому мене на рейс, що моє перевезення 
регулюється загальними умовами перевезення/тарифами авіакомпанії-перевізника, а також що авіакомпанія-перевізник не бере на 
себе ніяких спеціальних зобов’язань поза межами цих умов/тарифів. 
Я згоден/а сплатити авіаперевізникові за відповідним запитом будь які спеціальні витрати або кошти, пов’язані з моїм перевезенням. 
(Де необхідно, повинно бути прочитане пасажиром (пасажиру), поставлена дата та підпис пасажиром або за дорученням пасажира). 
Місце: Дата: Підпис пасажира: 

 
 



о 
 

 


