
VVoouuss  êêtteess  eenn  aarrrrêêtt  ddee  ttrraavvaaiill  eett  llaa  rreepprriissee  vvoouuss  

sseemmbbllee  ddiiffffiicciillee  àà  eennvviissaaggeerr  ??  

 

    

  
  

DDeemmaannddeezz  ddiirreecctteemmeenntt  uunn  rreennddeezz--vvoouuss  ddee  pprréé--rreepprriissee  

àà  vvoottrree  mmééddeecciinn  dduu  ttrraavvaaiill,,  eenn  ttéélléépphhoonnaanntt  àà  vvoottrree  

cceennttrree  AAMMEETTIIFF  SSaannttéé  aauu  TTrraavvaaiill..  

 

 

 

 

 

Cet entretien est confidentiel et soumis au secret médical. 

Il a pour but de faciliter votre retour dans le monde du 

travail et permet de faire le point sur : 

 

LLeess  aamméénnaaggeemmeennttss  ddee  ppoossttee  àà  pprréévvooiirr    

  

LLeess  aaiiddeess  ddoonntt  vvoouuss  ppoouurrrriieezz  bbéénnééffiicciieerr  
 

 

Aucun avis d’aptitude n’est adressé à l’employeur.
   

 

IIMMPPOORRTTAANNTT  

MMuunniisssseezz--vvoouuss  ddee  ttoouuss  lleess  ddooccuummeennttss  mmééddiiccaauuxx  eenn  lliieenn  aavveecc  vvoottrree  

aarrrrêêtt  ((ccoommpptteess--rreenndduuss  dd’’hhoossppiittaalliissaattiioonn,,  rrééssuullttaattss  dd’’eexxaammeennss  

ccoommpplléémmeennttaaiirreess,,  aavviiss  ddee  ssppéécciiaalliisstteess,,  ccoouurrrriieerrss  ssééccuurriittéé  ssoocciiaallee  eett  

mmaaiissoonn  dduu  hhaannddiiccaapp  ppoouurr  iinnvvaalliiddiittéé  oouu  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ttrraavvaaiilllleeuurr  

hhaannddiiccaappéé))  eett  aauu  mmiieeuuxx  dd’’uunn  ccoouurrrriieerr  ddee  vvoottrree  mmééddeecciinn  ttrraaiittaanntt  

rrééssuummaanntt  vvoottrree  ssiittuuaattiioonn..  

  



  

  

LLaa  vviissiittee  ddee  pprréé--rreepprriissee  

  

VVooss  pprroobbllèèmmeess  ddee  ssaannttéé  vvoouuss  iinnqquuiièètteenntt  eett  vvoouuss  vvoouuss  

ddeemmaannddeezz  ssii  vvoouuss  aalllleezz  ppoouuvvooiirr  rreepprreennddrree  vvoottrree  eemmppllooii  

ccoommmmee  aavvaanntt..  

MMeetttteezz  ttoouutteess  lleess  cchhaanncceess  ddee  vvoottrree  ccôôttéé..  NN’’aatttteennddeezz  ppaass  llaa  ffiinn  

ddee  vvoottrree  aarrrrêêtt  ddee  ttrraavvaaiill  ppoouurr  eenn  ppaarrlleerr  aavveecc  vvoottrree  mmééddeecciinn  

ttrraaiittaanntt  eett  pprreenneezz  ccoonnttaacctt  aavveecc  llee  mmééddeecciinn  dduu  ttrraavvaaiill  ppoouurr  

ppaasssseerr  uunnee  vviissiittee  ddee  pprréé--rreepprriissee..  

  

  

QQuu’’eesstt--ccee  qquu’’uunnee  vviissiittee  ddee  pprréé--rreepprriissee  ??  

  

EEllllee  eesstt  rrééaalliissééee  ppeennddaanntt  vvoottrree  aarrrrêêtt  ddee  ttrraavvaaiill..  EEllllee  ppeerrmmeett  

dd’’aannttiicciippeerr  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  ppoouurr  llaa  rreepprriissee  ddee  vvoottrree  eemmppllooii  eett  ddee  

rrééfflléécchhiirr  aauuxx  ssoolluuttiioonnss  ppoossssiibblleess  ccoommmmee  ppaarr  eexxeemmppllee  ::  uunn  

aamméénnaaggeemmeenntt  oouu  uunnee  aaddaappttaattiioonn  ddee  vvoottrree  ppoossttee  ddee  ttrraavvaaiill,,  

uunnee  pprrééccoonniissaattiioonn  ddee  rreeccllaasssseemmeenntt  oouu  uunnee  ffoorrmmaattiioonn    

pprrooffeessssiioonnnneellllee..  

AAvveecc  vvoottrree  aaccccoorrdd,,  llee  mmééddeecciinn  dduu  ttrraavvaaiill  ttrraannssmmeett  sseess  

rreeccoommmmaannddaattiioonnss  àà  vvoottrree  eemmppllooyyeeuurr  eett  aauu  mmééddeecciinn  ccoonnsseeiill  

ddee  vvoottrree  CCPPAAMM  aaffiinn  ddee  ffaacciilliitteerr  lleeuurr  mmiissee  eenn  œœuuvvrree..  

  

SSoouurrccee  ::  CCaaiissssee  PPrriimmaaiirree  dd’’AAssssuurraannccee  MMaallaaddiiee  

  

  

  

  

  

AAssssoocciiaattiioonn  IInntteerreennttrreepprriisseess  ddee  MMééddeecciinnee  dduu  TTrraavvaaiill  ddee  ll’’IIllee--ddee--FFrraannccee  
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