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Tisztelt Kérelmező! 

Ön magas vérnyomás miatt gondozott. Az alábbi tájékoztatóban információkat 

talál arról, hogy a jelenleg érvényes jogszabály értelmében milyen kiegészítő 

vizsgálatok eredményét kell bemutatnia, hogy repülés-egészségügyi értékelése 

megtörténhessen.  

 

Jogi alapok:  

1178/2011 EU Rendelet MED.B.010 c) pontja és a hozzá tartozó AMC-k;  

2015/340 EU Rendelet ATCO.MED.010 és az AMC1 MED.B.010 

Alapgondolat:  

„a vérnyomásnak a normális értékhatáron belül kell lennie és az egyéb lehetséges 

szív-és érrendszeri kockázatokat is át kell tekinteni. A terápia módosítása után 

repülőorvos szakértőnél kell jelentkezni.” 

Ennek érdekében a repülőorvos-szakértő a kérelmezőt… 

1. osztály a hatóság útmutatója alapján minősítheti 

2. osztály a hatóság útmutatója alapján minősítheti 

LAPL a legjobb repülőorvosi gyakorlat alapján minősítheti 

3. osztály a hatóság útmutatója alapján minősítheti 

 

Megengedett gyógyszerek: kicsi a hirtelen vérnyomáseséssel járó epizód esélye 

- nem-kacsdiuretikumok 

- ACE-gátlók 

- Angiotenzin II blokkolók 

- lassú kalciumcsatorna blokkolók 

- bizonyos (ált. hidrofil ß-blokkolók) 

 

Figyelem! Terápia módosítás esetén soron kívül forduljon repülőorvos-

szakértőhöz, és mint eddig is, rögzítse a mért vérnyomás értékeket! (MED.A.020) 

 

 

 

Kiegészítő vizsgálatok  

a legutóbbi kontroll vizsgálatok eredménye minden értékeléshez szükséges 

 

háziorvos igazolás a rendszeresen szedett gyógyszerekről 

laborvizsgálat máj-és vesefunkció, vérzsírok, vérkép, vizelet, húgysav 

házi vérnyomás 

napló 

otthoni vérnyomásmérővel 

legalább egy héten át 

legalább napi 3 mérés 

 eredmények bemutatása (papír vagy elektronikus formátumban) 

repülőorvos-

szakértő 

 

- Part MED / ATCO.MED szerinti vizsgálatok 

(vérnyomás, vizelet ellenőrzés) 

- nyugalmi EKG 

szemészet 

(ha indokolt) 

- látásélesség, szemfenék vizsgálat 

- szürkehályog szűrés 

- szövődmény esetén látótér vizsgálat 

kardiológia 

(ha indokolt) 

kiterjesztett kardiológiai vizsgálat (szívultrahang és terheléses EKG – 

tünethatárolt, Bruce protokoll, min 4-es fokozat / egyéb): 

- indokolt a szív-és érrendszeri rizikóbecslés eredménye 

alapján – repülőorvos-szakértő tájékoztatása 

- gyakorisága a kérelmezett osztálytól és a kérelmező 

egészségügyi állapotától függ 

korlátozások - TML:  szövődmények esetén kötelező 

 

Más betegségek esetén további kiegészítő vizsgálatok vagy szakvélemények 

bemutatása lehet indokolt! 

Kérjük vigye magával minden leletét a repülőorvosi vizsgálatra! 

 

Együttműködését köszönjük! 


