УПУТ НА ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД

REFERRAL FOR MEDICAL ASSESSMENT

Serbian

Повређени радници који су уложили тужбу
Workers Compensation Commission за решење
спора могу да буду упућени на лекарски преглед.

Упућивање на
лекарски преглед
Ако се од вас тражи да одете на лекарски
преглед, прегледаће вас један од одобрених
лекара специјалиста (Approved Medical Specialists)
који ради за Workers Compensation Commission.
Одборене лекаре специјалисте
именује председник Комисије.
Сви лекари су врло искусни и дају независно и
непристрасно мишљење о вашем
здравственом стању/повреди.
Регистратор (Registrar) ће директно упутити
спорове који се тичу степена трајног оштећења
одобреном лекару специјалисти. Имаћете
прилике да изаберете одобреног лекара
специјалисту у договору са другом страном/
странама. Међутим, ако не успете да се
договорите, регистратор ће изабрати одобреног
лекара специјалисту.
Ако је у питању спор у вези одговорности или
обавезе плаћања за трајно оштећење, одлуку
ће донети арбитар (Arbitrator). Када арбитар
донесе одлуку, регистратор ће спор проследити
одобреном лекару специјалисти да утврди
степен трајног оштећења.

Арбитар може да вас упути на лекарски преглед
ако он/а хоће да добије свеобухватно мишљење
одобреног лекара специјалисте о вашем стању
пре него што донесе одлуку у вези спора.

Одлазак на
лекарски преглед
Комисија ће вас писмено обавестити о датуму,
времену и месту лекарског прегледа.
Ако не одете на преглед, ваше право на исплату
надокнаде за повреду или недељне исплате може
да буде обустављено док се не обави преглед, а
може и да вам се наплати хонорар за неодлазак.
Преглед се обично обавља у ординацији лекара.
Можете да поведете некога са собом, али та особа
би требало да буде рођак или пријатељ. Ваш
пратилац може да присуствује прегледу да би
вам пружио подршку, али не може да даје
коментаре или изјаве специјалисти током
прегледа или на други начин да омета преглед.
Комисија ће ангажовати и платити тумача за
преглед ако сте у тужби навели да вам је
тумач потребан.

О прегледу
Од одобреног лекара специјалисте може да се
тражи да вас прегледа да би установио:
• Какву повреду или болест имате
(укључујући прогнозу, узрок болести и
предложени или текући третман)

• Вашу радну способност
• Степен трајног оштећења услед повреде
• Да ли је неки део трајног оштећења последица
неке претходне повреде или болести или
абнормалности, и степен тог дела оштећења
• Природу и степен губитка слуха
• Да ли је оштећење трајно
• Да ли степен трајног оштећења може у
потпуности да се утврди.
Преглед представља независну процену ваше
повреде тако да може да се напише непристрасан
извештај.
Одобрени лекар специјалиста може такође да
прегледа вашу здравствену евиденцију, укључујући
рендгенске снимке и резултате других
испитивања.

Колико траје
лекарски
преглед?
Ако имате сложену историју болести, преглед
може да потраје сат времена или дуже, али се
већина прегледа заврши у краћем времену.
Важно је да искрено и директно одговарате на
питања одобреног лекара специјалисте, чак и ако
сматрате да се питања не односе на вашу повреду
или болест. Ако вам специјалиста постави неко
питање на које не желите да одговорите, онда то
реците. Међутим, то може да буде споменуто у
извештају лекара.

Шта се дешава после
прегледа?
На крају прегледа, одобрени лекар специјалиста
ће издати Потврду о лекарском прегледу (Medical
Assessment Certificate), која се шаље Комисији.
Комисија ће потом послати копије свим
странама.
На неке одлуке одобреног лекара
специјалисте постоји право жалбе. За више
информација о
томе како да уложите жалбу на лекарски преглед,
прочитајте нашу брошуру Жалбе на лекарски
преглед, смернице WorkCover-а за лекарске
прегледе (Medical Appeals, the WorkCover Medical
Assessment Guidelines) и регистраторове Смернице –
жалбе на лекарски преглед (Guideline – Appeal
Against Medical Assessment). Брошуре ћете наћи на
нашем вебсајту или се обратите Комисији.

Ако вам треба више
информација
Више информација о процесу решавања спорова
од стране Workers Compensation Commission
можете да нађете на вебсајту Комисије.
Информације у овој брошури нису правни савет.
Ако вам треба правни савет за подношење тужбе
у случају спора или за одговор на тужбу, треба да
разговарате са адвокатом. Ако немате адвоката,
можете да се обратите Law Society of NSW да вас
упути на неког адвоката тако што ћете назвати:
• (02) 9926 0300 (ако живите у Сиднеју), или
• 1 800 422 713 (ако живите ван Сиднеја).

Како да нам се обратите
Tелефон
За сва питања: 1300 368 040
Tелефонска служба тумача: 13 14 50
Телепринтер (ТTY): (02) 9261 3334

Лично
Level 20
1 Oxford Street
Darlinghurst NSW 2010
Радно време: 8.30 ујутру до 4.30 после подне
од понедељка до петка

Факс
1300 368 018

Пошта
PO Box 594
Darlinghurst 1300

Размена докумената
DX 11524
Sydney Downtown

Eлектронска пошта
registry@wcc.nsw.gov.au
Вебсајт
www.wcc.nsw.gov.au
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