TIBBİ DEĞERLENDİRME HAVALESİ

REFERRAL FOR MEDICAL ASSESSMENT

Turkish

Bir anlaşmazlığın çözümü için Workers
Compensation Commission’a başvurmuş olan
sakatlanmış işçiler, tıbbi değerlendirme için havale
edilebilirler.

Tıbbi değerlendirme havalesi
Bir tıbbi değerlendirmeden geçmeniz isteniyorsa,
Workers Compensation Commission’ın Onaylı Tıbbi
Uzmanlarından (Approved Medical Specialists) biri
tarafından muayene edileceksiniz.
Komisyon Başkanı, Komisyon’un Onaylı Tıbbi
Uzmanlarını atar.
Bu kişilerin hepsi çok deneyimlidir ve tıbbi
durumunuz/sakatlığınızla ilgili bağımsız ve tarafsız
bir görüş bildireceklerdir.
Kalıcı sakatlığın derecesine ilişkin anlaşmazlıklar, Sicil
Görevlisi (Registrar) tarafından doğrudan bir Onaylı
Tıbbi Uzman’a havale edilir. Diğer tarafla/taraflarla
anlaşarak Onaylı Tıbbi Uzman’ı seçme fırsatınız
olacaktır. Ancak bu konuda anlaşmaya varamazsanız,
Onaylı Tıbbi Uzman, Sicil Görevlisi tarafından
seçilecektir.
Kalıcı sakatlığa ilişkin sorumluluğa veya bu
nedenle yapılacak ödeme yükümlülüğüne ilişkin
bir anlaşmazlık varsa, bu, bir Hakem (Arbitrator)
tarafından karara bağlanacaktır. Hakem kararını
verdiğinde, anlaşmazlık, kalıcı sakatlığın derecesine
ilişkin olarak Sicil Görevlisi tarafından Onaylı Tıbbi
Uzman’a havale edilecektir.

Hakem, anlaşmazlık konusunda karar vermeden önce
Onaylı Tıbbi Uzman’dan genel bir tıbbi görüş almak
isterse, sizi tıbbi değerlendirme için havale edebilir.

Değerlendirmede hazır
bulunmak
Komisyon, tıbbi değerlendirmenin tarihini, zamanını
ve yerini size yazılı olarak bildirecektir.
Bir değerlendirmeye gitmezseniz, sakatlık için
tazminat alma veya haftalık ödeme alma haklarınız,
muayene gerçekleşinceye kadar askıya alınabilir ve
ayrıca hazır bulunmama ücreti de sizden alınabilir.
Muayane normal olarak bir doktorun
muayenehanesinde yapılacaktır. Yanınızda size
eşlik edecek birini götürebilirsiniz ama bu kişi bir
akraba veya arkadaş olmalıdır. Size eşlik eden kişi
sizi desteklemek için oradadır, ancak, muayene
sırasında doktora görüş veya kanıt bildiremez veya
değerlendirmeyi herhangi bir şekilde aksatamaz.
Başvurunuzda istemişseniz, Komisyon muayenede
bir tercümanın bulunmasını sağlayacak ve ücretini
ödeyecektir.

Değerlendirme hakkında
Onaylı Tıbbi Uzman’dan, şunları ortaya çıkarması için
sizi değerlendirmesi istenebilir:
• Ne tür bir sakatlığınız veya tıbbi sorununuz olduğu
(bunun ileride nereye gideceği, sorununuzun
nedeni, önerilen veya sağlanmış olan tedavi)

• Sağlığınızın çalışmaya elverişli olup olmadığı
• Sakatlanma sonucunda kalıcı sakatlığın derecesi
• Kalıcı sakatlığın bir oranda daha önceki herhangi
bir sakatlanma veya daha önceden var olan
bir rahatsızlık ya da anormallik nedeniyle olup
olmadığı ve bunun ne oranda olduğu
• İşitme kaybının türü ve derecesi
• Sakatlığın kalıcı olup olmadığı
• Kalıcı sakatlığın derecesinin tamamıyla belirlenebilir
olup olmadığı.
Muayene, tarafsız bir raporun hazırlanabilmesi için,
sakatlığınızın bağımsız bir değerlendirmesi olacaktır.
Onaylı Tıbbi Uzman aynı zamanda, röntgenleri ve
diğer test sonuçlarını içeren tıbbi kayıtlarınızı da
inceleyebilir.

Tıbbi değerlendirme ne kadar
sürecektir?
Karmaşık bir tıbbi geçmişiniz varsa, değerlendirme bir
saat veya daha uzun sürebilir, ancak birçok muayene
daha kısa zamanda sona erer.
Soruların sakatlığınız veya rahatsızlığınızla ilişkili
olmadığını düşünseniz bile, Onaylı Tıbbi Uzman’ın
sorularını yanıtlarken dürüst ve açık olmanız önemlidir.
Uzman doktor size, yanıtlamayı istemediğiniz bir
soru sorarsa, bunu kendisine söyleyebilirsiniz.
Sağlık raporunda bu durumdan söz edilebilir.

Değerlendirmeden sonra
ne olur?
Muayene sonunda Onaylı Tıbbi Uzman, Komisyon’a
gönderilecek olan bir Tıbbi Değerlendirme Raporu
(Medical Assessment Certificate) hazırlar. Komisyon da
bunun bir kopyasını tüm taraflara gönderir.
Onaylı Tıbbi Uzmanların kimi kararlarına itiraz
edilebilir. Tıbbi bir değerlendirmeye itiraz hakkında
daha fazla bilgi için Tıbbi İtirazlar, WorkCover
Tıbbi Değerlendirme Kuralları’na (Medical Appeals,
the WorkCover Medical Assessment Guidelines)
ilişkin broşürümüze ve Sicil Görevlisi’nin Tıbbi
Değerlendirmeye İtiraz Kılavuzu (Guideline – Appeal
Against Medical Assessment) broşürüne bakın. Bunlar
internet sitemizden veya Komisyon’la ilişkiye
geçilerek sağlanabilir.

Daha fazla bilgi için
Workers Compensation Commission’ın anlaşmazlık
çözüm süreci hakkında daha fazla bilgi
Komisyon’un internet sitesinde mevcuttur.
Bu broşürdeki bilgiler yasal tavsiyeler değildir. Bir
anlaşmazlık başvurusunda bulunma hakkında
yasal tavsiyelere gereksiniminiz varsa, bir
avukatla
konuşmanız gerekir. Bir avukatınız yoksa, bir avukata
havale edilmeniz için, Law Society of NSW ile şu
numaraları arayarak ilişkiye geçebilirsiniz:
• (02) 9926 0300 (Sydney’de yaşıyorsanız), veya
• 1 800 422 713 (Sydney’in dışında yaşıyorsanız).

Bizimle nasıl ilişkiye geçilebilir
Telefon
Sorulmak istenen her şey için: 1300 368 040
Telefonla Tercüme Servisi: 13 14 50
TTY (Telefonla daktilo) servisi: (02) 9261 3334
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