MED.A.020 Försämrat hälsotillstånd
a) Innehavare av certifikat får inte vid något tillfälle utöva de befogenheter certifikatet eller tillhörande
rättigheter eller godkännanden ger, och elever under grundflygutbildning får inte flyga ensamma, om de
1. är medvetna om någon försämring av sitt hälsotillstånd som skulle kunna göra vederbörande
oförmögen att utöva de befogenheterna på ett säkert sätt,
2. tar eller använder något läkemedel, receptbelagt eller receptfritt, som sannolikt kan inverka negativt
på förmågan att på ett säkert sätt utöva de befogenheter som certifikatet i fråga ger,
3. genomgår någon medicinsk, kirurgisk eller annan behandling som sannolikt kan inverka negativt på
förmågan att på ett säkert sätt utöva de befogenheter som certifikatet i fråga ger.
b) Innehavare av medicinska intyg ska också utan onödigt dröjsmål söka flygmedicinsk rådgivning från
det flygmedicinska centrumet, flygläkaren eller specialisten i allmänmedicin, beroende på vad som är
tillämpligt,
innan de utövar de befogenheter som certifikatet ger, om vederbörande
1. har genomgått ett kirurgiskt eller annat invasivt ingrepp,
2. har påbörjat regelbunden användning av något slags läkemedel,
3. har drabbats av allvarlig personskada som medför oförmåga att arbeta som medlem av
flygbesättningen,
4. har drabbats av allvarlig sjukdom som medför oförmåga att arbeta som medlem av flygbesättningen,
5. är gravid,
6. har lagts in på sjukhus eller sjukvårdsklinik,
7. behöver synkorrigerande linser för första gången.
c) I de fall som avses i led b gäller följande:
1. Innehavare av medicinskt intyg klass 1 eller klass 2 ska söka flygmedicinsk rådgivning från
flygmedicinskt centrum eller flygläkare. I sådana fall ska det flygmedicinska centrumet eller flygläkaren
bedöma den medicinska lämpligheten hos innehavaren av intyget och avgöra om han eller hon är lämplig
att återuppta utövandet av sina befogenheter.
2. Innehavare av flygcertifikat för lätta luftfartyg ska söka flygmedicinsk rådgivning från flygmedicinskt
centrum, flygläkare eller den specialist i allmänmedicin som undertecknat det medicinska intyget. I
sådana fall ska det flygmedicinska centrumet, flygläkaren eller specialisten i allmänmedicin bedöma den
medicinska lämpligheten hos innehavaren av certifikatet och avgöra om han eller hon är lämplig att
återuppta utövandet av sina befogenheter.

d) Kabinbesättningsmedlemmar får inte utföra några arbetsuppgifter på ett luftfartyg och, i tillämpliga
fall, inte utöva de befogenheter som intyget för kabinbesättning ger, om de är medvetna om någon
försämring av hälsotillståndet som är av den omfattningen att detta medicinska tillstånd skulle kunna
göra dem oförmögna att utföra sina säkerhetsuppgifter och skyldigheter.
e) Dessutom, om något av de medicinska tillstånd som anges i punkterna 1 till 5 i led b föreligger, ska
kabinbesätt_ningsmedlemmar utan onödigt dröjsmål rådfråga flygläkare, flygmedicinskt centrum eller
företagsläkare, beroende på vad som är tillämpligt. I sådana fall ska flygläkaren, det flygmedicinska
centrumet eller företagsläkaren bedöma den medicinska lämpligheten hos kabinbesättningsmedlemmen
och avgöra om han eller hon är lämplig att återuppta utövandet av sina säkerhetsuppgifter.

