POZNAJ FAKTY o
nowych Wytycznych

POZNAJ FAKTY

Skorzystaj z najlepszego leczenia

Nowe Wytyczne opracowano, aby zagwarantować Ci najlepszą opiekę medyczną w razie
urazu. Dzięki temu możesz wyzdrowieć,
wrócić do pracy, żyć dalej!

Komisja ds. Odszkodowań
Pracowniczych stanu Nowy Jork

Opracowane przez lekarzy

Wytyczne
dotyczące
leczenia

Wytyczne opracowano na podstawie informacji przekazanych przez lekarzy
ekspertów z całego kraju, którzy specjalizują się w pomaganiu osobom takim jak
Ty: poszkodowanym podczas pracy.
Oparte na dowodach

Wytyczne są oparte na dowodach —
bazują na najrzetelniejszych danych
naukowych dostępnych obecnie.
Bez biurokracji

Celem Wytycznych jest także zmniejszenie biurokracji. Większość metod
leczenia zalecanych przez Wytyczne
jest wstępnie zaakceptowana.
Oznacza to krótszy czas oczekiwania
na leczenie — dzięki temu szybciej
poczujesz się lepiej!
Dowiedz się więcej:

Odwiedź stronę www.WCB.NY.Gov i
wyszukaj wytyczne dotyczące leczenia (Medical Treatment Guidelines).

Aby uzyskać pomoc lub zadać pytanie,
zadzwoń pod numer (877) 632-4996 (bezpłatny)
lub (518) 462-8880
e-mail: General_Information@WCB.NY.Gov
www.WCB.NY.Gov

POZNAJ FAKTY

Na temat Wytycznych krąży wiele MITÓW Chroń
swoje prawa — POZNAJ FAKTY!

MIT:

W razie nagłego zachorowania lub
zaostrzenia się choroby nie będę w stanie
uzyskać opieki medycznej.

FAKT:

Wskazówki dotyczące leczenia dostarczają
informacji o efektywnym leczeniu większości
urazów powstających w miejscu pracy.

Będziesz w stanie skorzystać z każdej potrzebnej
formy leczenia. Wytyczne nie uniemożliwiają
korzystania z niezbędnej opieki medycznej w razie
zaostrzenia się choroby lub nagłego zachorowania.

Dodatkowo, gdy Twój lekarz korzysta z
Wskazówek, szybko otrzymasz właściwą
pomoc.

MIT:

Nie będę w stanie korzystać z fizjoterapii,
chiropraktyki czy akupunktury.

FAKT:

MIT:

Wskutek wprowadzenia nowych Wytycznych
nie będę w stanie uzyskać potrzebnego
leczenia.

FAKT:

Nieprawda! Celem Wytycznych jest udzielenie Ci
pomocy w korzystaniu z jak najlepszej formy
leczenia Twojego urazu. Zostały one opracowane
przez lekarzy, którzy specjalizują się w leczeniu
osób takich jak Ty: poszkodowanych podczas
pracy.

MIT:

Wytyczne nie dopuszczają wyjątków, które
mogą być mi potrzebne.

FAKT:
Wytyczne zaprojektowano tak, aby były elastyczne.
Uwzględniają fakt, że nie wszystkie formy leczenia
są odpowiednie dla każdego.
Wytyczne pozwalają Twojemu lekarzowi na
wystąpienie o zgodę na zastosowanie innego
podejścia do Twojego leczenia.

MIT:

Komisja ds. Odszkodowań Pracowniczych nie
wypłaca już systematycznych świadczeń z tytułu
mojego urazu.

FAKT:
Wytyczne nie wpływają na Twoje podstawowe
prawa wynikające z przepisów o odszkodowaniach
pracowniczych. Nadal masz prawo do korzystania z
niezbędnej opieki medycznej w przypadku urazu
doznanego podczas pracy.
Jeśli Twój lekarz będzie przestrzegał Wytycznych,
koszty opieki medycznej zostaną pokryte.

Wytyczne zalecają korzystanie z fizjoterapii,
chiropraktyki i akupunktury. Ważne jest, aby Twój
lekarz wykazał, że leczenie pomaga Ci wyzdrowieć.
Jeśli leczenie nie jest pomocne, wraz z lekarzem
musicie znaleźć formę leczenia, która okaże się
skuteczna.

MIT:

MIT:

FAKT:

Leki przeciwbólowe mogę otrzymywać tylko w
ciągu pierwszych tygodni po urazie.

FAKT:
Wytyczne nie zabraniają lekarzowi przepisywania
odpowiednich leków przeciwbólowych.
W większości przypadków poszkodowani
pracownicy potrzebują środków przeciwbólowych
wydawanych na receptę tylko przez krótki czas.
Jeśli nadal odczuwasz ból, porozmawiaj ze swoim
lekarzem. Może on nadal przepisywać Ci leki
przeciwbólowe, ale musi w tym celu wyjaśnić,
dlaczego dalsze ich zażywanie jest konieczne ze
względów medycznych.
Wytyczne zaprojektowano po to, aby pomóc
Twojemu lekarzowi zrównoważyć trzy cele: Twoje
wyzdrowienie, uśmierzenie bólu i zapobieganie
innym szkodom.

Celem Wytycznych jest zmniejszenie zakresu opieki
i obniżenie kosztów.

Głównym celem Wytycznych jest zapewnienie Ci jak
najszybciej najwyższej jakości opieki medycznej,
dzięki czemu możesz poczuć się lepiej i wrócić do
pracy. Ogólne koszty spadają, jeśli poszkodowani
pracownicy korzystają z terminowej, właściwej
jakości opieki.

MIT:

Skorzystanie z niezbędnego leczenia potrwa
znacznie dłużej.

FAKT:

Dzięki nowym Wytycznym większość form leczenia
nie wymaga żadnej wcześniejszej akceptacji. Jeśli
więc Twój lekarz stosuje Wytyczne, uzyskasz
niezbędne leczenie nawet szybciej!

