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Sjekkliste før du går tiil flylege
en:
Både til FAA og JAR
J
FCL le
egesjekken
n (klasse 1.2 og 3), kabinbeset
k
ning og alle
andre ssom trenge
er legesjek
kk av flyleg
ge, er det viktig
v
å ta med
m alle reelevante pa
apirer.
Det skjer i perioden 2010 till 2012 en o
omlegging av rutinen
ne for JAR utstedelse
e av
sertifika
at og med overgang til EASA re
egulering, og det gjør at det er enda viktig
gere å
huske ffølgende:
1: Ta a
alltid med ditt
d medisin
nske sertifikkat / Medic
cal License
e
2. Ta a
alltid med ID
D
3. Ta m
med briller hvis du bru
uker det, sselv om dett bare er le
esebriller
4. Hviss du har brriller som er
e laget hoss optiker, MÅ
M du ta med
m
optikera
attesten fo
or den brille
en du brukker. Har du billigbrillerr er det
ikke nø
ødvendig. Med
M billigbriller mene
es briller so
om bare ha
ar
korrekssjon for næ
ærsyn eller langsyn. D
Du må likev
vel passe på
p at du
har me
ed dokumentasjon forr korreksjo nen i den brillen du bruker.
b
Se på innsiden avv brillen, det står ofte
e der.
Har du linser må du ta med attesten ffra den optikeren som
m har
solgt de
eg linsens. Husk at liinser med farge ellerr linser som
m er multifookale, er ik
kke
godkjen
nt.
Det er heller ikke godkjent å ha linser der den ene siden gir
g deg leseesyn og de
en
andre g
gir deg avsstands syn. Det gjør a
at du miste
er dybdesy
ynet og dett er ikke tilllatt i
følge re
egelverket.
5. Hvis du har væ
ært syk side
en sist, børr du først le
ese siden om sykdom
m først! Du
u bør
også pa
asse på å ta med alle
e, relevantte, medisin
nske opplys
sninger ogg epikriser for å
dokume
entere hva
a som har skjedd.
s
De
ette gjelderr ikke kortv
varige sykddommer so
om
forkjøle
else, omga
angssyke, forstuinger
f
r, osv. Er du
d i tvil, ring
g flylegen i god tid og
g spør
om hva
a du skal ta
a med.
If you n
need a FAA
A or Canad
dian Mediccal Certifica
ate: Remember to brring all nec
cessary
docume
ents, mediical statem
ments, resu
ults of medical treatment and exxamination
ns in
English
h and signe
ed by the physician!
p
ded to be aable to issu
ue you
If not, the time need
a certificate could
d be weeks
s or more!

[Skriv g
gjerne ut sjjekklisten så
s du ikke glemmer noe.]
n

Flylegen Lars Tjensvo
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Telefon
n hverdager: 67115900
Timebe
estilling SMS:: 41348225
Timebe
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