ПРОЦЕДУРА ЗА ПОНИЖЕНИЕ НА АМГ
Ако е налице казус по MED.A.020 т. (а) и т. (б) то в тези случаи се прилагат
изискванията по т. (в), (г) и (д), а именно:


Притежателите на медицински свидетелства клас 1 и 2 се обръщат за
консултации към АеМС или АМЕ. АеМС / АМЕ оценява АМГ и решава дали
са годни отново да упражняват правата си.



Притежателите на медицински свидетелства за LAPL се обръщат за
консултации към АеМС, АМЕ, който е подписал медицинското свидетелство.
АеМС / АМЕ оценява АМГ и решава дали те са годни да продължат да
упражняват правата си.

Членовете на С/С не могат да изпълняват задълженията си във ВС, когато им е
известно за настъпило понижение на медицинска годност (заболяване). Наред с
това ако е налице и състояние упоменато в т. (б) чл. 5, С/С е длъжен да се
консултира без забавяне с АеМС, АМЕ или ОНМР според случая. АеМС, АМЕ или
ОНМР оценяват АМГ на С/С и решават дали са годни да продължат да изпълняват
задълженията си по атестата.
Като се отчитат изискванията на АМС1 MED.A.020 в случай на съмнения относно
летателната годност, употребата на лекарства или лечение, притежателите на
медицински свидетелства клас 1, 2, LAPL трябва да търсят съвета и помощта на
този, който им е издал медицинското свидетелство. Притежателите на медицински
свидетелства клас 1, 2, LAPL трябва да търсят помощта на АеМС и АМЕ за всяко
заболяване, от което страдат, и е свързано с неспособността да функционират като
член на полетен екипаж за период най-малко от 21 дни.
АеМС или АМЕ може да отнесе решението на АМГ на кандидат до AMS –
медицински оценител в граничните случаи или когато се поставя под съмнение
годността му. Когато оценката за АМГ може да се разглежда с налагане на
ограничение, то АеМС, АМЕ или медицинските оценители трябва да оценят
медицинското състояние на кандидата след консултации с експерти по летателна
експлоатация или други експерти, ако е целесъобразно
Ограниченията за клас 1, 2, LAPL са съгласно AMC1 MED.B.001 и GM1 MED.B.001.

Код

Ограничение

1

TML

Ограничение на периода на валидност на медицинското
свидетелство

2

VDL

Корекция за дефектно далечно виждане

3

VML

Корекция за дефектно далечно, средно и близко виждане

4

VNL

Корекция за дефектно близко виждане

5

CCL

Корекция само посредством контактни лещи

6

VCL

Валидно само през деня

7

HAL

Валидно само когато се носи слухов апарат

8

APL

Валидно само с одобрена протеза

9

OCL

Валидно само като втори пилот

10

OPL

Валидно само без пътници (само за PPL и LAPL)

11

SSL

Определени специални ограничения

12

OAL

Ограничение отнасящо се до изпълнение на полети само на
определен тип въздухоплавателно средство

13

AHL

Валидно само с одобрено ръчно управление

14

SIC

Специфичен редовен медицински преглед(и) – да се контактува с
лицензиращия орган

15

RXO

Прегледи при специалист офталмолог

Ограниченията от т. 1 до т. 4 се налагат от АеМС или АМЕ.
Ограниченията от т.5 до края се налагат както следва:


за медицинско свидетелство клас 1 – от AMS – медицински оценител;



за медицинско свидетелство клас 2 – от АМЕ или АеМС, след консултация с
AMS;



за медицинско свидетелство за LAPL – от АМЕ или АеМС
Премахването на ограниченията е както следва:



за медицинско свидетелство за клас 1, всички ограничения се отменят от
AMS;



за медицинско свидетелство за клас 2 – от AMS или от АеМС и АМЕ след
консултация с AMS;



за медицинско свидетелство за LAPL – от АеМС и АМЕ.

Ограниченията налагани на С/С са съгласно АМС1 MED.C.035.
Ограниченията може да са повече от едно.
Наложените ограничения се
свидетелство / заключение.
Ограничения в медицинските
АМС1.АТСО.MED.B 001

вписват задължително
свидетелства

на

в медицинското

АТСО

са

съгласно

Ограниченията TML, VDL, VML, VNL, CCL, HAL,RXO се налагат от АМЕ или
АеМС.
Ограниченията VXL,VXN се налагат само по препоръка на УВД.
Ограничениете SIC SSL се налагат само от AMS.
Всички ограничения се премахват само от AMS.

Код

Ограничение

TML

Ограничение на периода на валидност на медицинското свидетелство

VDL

Корекция за дефектно далечно виждане

VXL

Корекция за дефектно далечно виждане в зависимост от работната среда

VML

Корекция за дефектно далечно, средно и близко виждане

VNL

Корекция за дефектно близко виждане

VXN

Корекция за дефектно близко виждане; корекция за далечно виждане
взависимост от работната среда

RXO

Прегледи при специалист офталмолог

CCL

Корекция само посредством контактни лещи

HAL

Валидно само когато се носи слухов апарат

SIC

Специфичен редовен медицински преглед(и) – да се контактува с
лицензиращия орган

SSL

Определени специални ограничения

