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REPUBLIKA SLOVENIJA 

AGENCIJA ZA CIVILNO LETALSTVO 

POROČILO O OTORINOLARINGOLOŠKEM PREGLEDU  
Vprašalnik izpolnite popolno in z velikimi tiskanimi črkami. Glede podrobnih podatkov upoštevajte navodila. 

VAROVAN OSEBNI PODATEK 

Podatki o prosilcu 

(1) Država izdaje: (2) Razred zdravniškega spričevala          ☐   1.           ☐   2.            ☐   3.            ☐   Drugo 

(3) Priimek: (4) Prejšnji priimek: (12) Pregled: ☐  Prvi  

   ☐  Ponovni ali obnovitev 
(5) Ime: (6) Datum rojstva (7) Spol: 

Moški ☐ 

Ženska ☐ 

(13) Referenčna številka: 

(401) Privolitev v objavo zdravstvenih podatkov: S tem dovoljujem izročitev zdravstvenih podatkov, ki so zajeti v tem poročilu ali kateri koli drugi prilogi, AME in, 
v kolikor je potrebno, zdravstvenemu ocenjevalcu licenčnega organa. Zavedam se, da se omenjeni dokumenti ali elektronsko shranjeni podatki lahko uporabijo za oceno 

zdravstvenega stanja in da bodo postali in ostali last licenčnega organa, pod pogojem, da imam jaz ali moj pooblaščeni zdravnik dostop do njih v skladu z nacionalno 

zakonodajo. Zaupnost zdravstvenih podatkov se mora vedno upoštevati. 

Datum:  _________________  Podpis prosilca:  _________________________  Podpis AME:   
 

(402) Vrsta pregleda: (403) Otorinolaringološka anamneza: 

Prvi ☐  

Podaljšanje ☐  

Obnova ☐  

Posebna napotitev ☐  

 

Klinični pregled 

Preverite vsako točko Normalno Nenormalno  (419) Avdiometrija čistih tonov 

(404) Glava, obraz, vrat, lasišče     db HL (stopnja sluha) 

(405) Ustna votlina, zobje    Hz Desno uho Levo uho 

(406) Žrelo    250   

(407) Nosne dihalne poti in nazofarinks 

 (vključno z anterior. rinoskopijo) 
  

 500   

 1000   

(408) Vestibularni sistem  

 (vključno z Rombergovim testom) 

   2000   

 3000   

(409) Govor    4000   

(410) Sinusi    6000   

(411) Zunanji sluhovod, bobniča    8000   

  

(412) Pnevmatska otoskopija    (420) Avdiogram 

 
db/HL 

o = Desno  ---  = Zrak 

(413) Timpanometrija, vključno z  

 Valsava manevrom (začetni pregled) 

   x = Levo   ..... = Kost 

  -10         

     0         

Dodatni preizkusi (po potrebi)     10         

 Ni  izvedeno Normalno Nenormalno   20         

(414) Avdiometrija govora      30         

(415) Posteriorna rinoskopija      40         

(416) EOG: spontani in pozicijski nistagmus 
     50         

  60         

(417) Diferencialni kalorični test ali preizkus 

vestibularne autorotacije 

    
 70 

        

(418) Laringoskopija (ogledalo ali fibroopt.) 

                        

     80         

  90         

      100         

(421) Pripombe in priporočila otorinolaringologa:   110         

   120         

 Hz 250 500      1000       2000       3000      4000     6000     8000 

 

 

 

 

(422) Izjava AME: 

 

Izjavljam, da sem osebno ali moja skupina zdravnikov pregledal(a) prosilca, navedenega v tem Poročilu o otorinolaringološkem pregledu, in da so v njem, vključno z 

morebitnimi dodatnimi izvidi, navedene popolne in točne ugotovitve. 
 

(423) Kraj in datum: Ime in priimek ter naslov zdravnika otorinolaringologa, ki 

je opravil pregled: (TISKANE ČRKE) 

 

E-mail: 

Telefon: 

Telefaks: 

Žig AME, ali specialista, in številka pooblastila: 

Podpis AME: 

 

 


