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איגרת למוזמ לוועדה רפואית
נכות מעבודה
שלו רב!
באיגרת זו תקבל הסבר קצר על הוועדה הרפואית שזומנת אליה.

הופעה בזמ
 9אנא הקפד להגיע במועד שצוי בהזמנה .הגעה במועד אחר עשויה לשבש את עבודת הוועדה.
 9בחדר הוועדה תפגוש ,בדר כלל ,רופא אחד ומזכיר .במקרי מיוחדי וכשמדובר בפגיעות מרובות,
תפגוש בחדר הוועדה שני רופאי ומזכיר.
 9בוועדה לעררי תפגוש שלושה רופאי ומזכיר.

לידיעת !
הרופאי החברי בוועדה הרפואית אינ עובדי המוסד לביטוח לאומי .רופאי אלה
נדרשי לקבל את החלטת באופ מקצועי ,בלתי תלוי לחלוטי ובהתא להוראות
החוק ולתקנות.
סדר כניסה לוועדה
 9הגעת ראשו ולא נכנסת ראשו ? הכניסה לחדר הוועדה אינה תמיד לפי סדר ההגעה .הוועדה רשאית
להכניס מוזמ אחר לפני  ,בהתחשב בסיבות רפואיות או אחרות שאינ תמיד גלויות לעי .

הצגת מסמכי
.1
.2
.3
.4

הנ מתבקש להציג את כל המסמכי הרפואיי הקשורי לפגיעה בעבודה )צילומי  ,חוות דעת
רפואיות ,סיכומי מחלה וכו'(.
הכ העתקי ממסמכי שברצונ להשאיר בידי הוועדה הרפואית.
הנ רשאי להכי מראש את פירוט תלונותי בכתב ולהגיש לוועדה.
א ברשות תעודות רפואיות על אי כושר לעבודה שלא הספקת למסור לפקיד התביעות עד למועד
קיו הוועדה הגש אות למזכיר הוועדה.

זיהוי
 9אנא הבא עמ תעודה מזהה ע תמונה; רצוי תעודת זהות .ללא תעודה מזהה לא תוכל הוועדה
לטפל בעניינ .

הצגת חברי הוועדה
 9חברי הוועדה יוצגו בפני בשמ ובמקצוע  .א הדבר לא נעשה זכות לדרוש זאת.
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הצגת התלונות
9
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לפני הבדיקה הגופנית תתבקש להציג את טענותי הקשורות בפגיעה בעבודה.
הצג את עיקרי הדברי והבא בחשבו שהמידע הבסיסי מצוי בפני הוועדה.
התמקד בבעיות הקשורות בפגיעה בלבד.
חברי הוועדה יקשיבו לטענותי וה תירשמנה בדו"ח הוועדה.
לאחר מכ תתבקש לאשר בחתימת שאלו ה טענותי .
מותר ל להיעזר בעור די  ,ברופא או במלווה שיטענו עבור בפני הוועדה.

הבדיקה הגופנית
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הוועדה הרפואית יכולה להחליט כי יש לבדוק אות בדיקה גופנית.
לפני הבדיקה תתבקש לאשר בחתימת את הסכמת לבדיקה.
הבדיקה תבוצע תו התייחסות לתלונות שהעלית ולפגיעה שהוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי.
א ברצונ שאד נוס יהיה נוכח בעת הבדיקה תוכל לבקש זאת מהוועדה.
הוועדה תחליט א המלווה רשאי או לא רשאי להיות נוכח בעת הבדיקה.

לתשומת לב !
הבדיקה הגופנית שתעבור אינה לצור טיפול רפואי אלא לצור קביעת דרגת נכות
ולפיכ אינה דומה לבדיקות שמבצע רופא משפחה או רופא מטפל אחר.
תפקיד הוועדה
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על הוועדה לקבוע את דרגת הנכות שנגרמה ל כתוצאה מהפגיעה.
הוועדה אינה מוסמכת לדו בטיפול רפואי שאתה נזקק לו .אנא הימנע מלהעלות בפני הוועדה בקשות
בנושא טיפול רפואי.
בקביעת דרגת הנכות היציבה נדרשת הוועדה להתייחס ליכולת של לחזור לעבודת ולקבוע א
נגרמה ירידה ניכרת בהכנסת מעבודה עקב הפגיעה.
החלטת הוועדה מתבססת על בדיקה גופנית ועל חומר רפואי שנמסר לה.

הודעה על החלטת הוועדה הרפואית וזכות ערר
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הודעה על החלטת הוועדה תישלח לבית בדואר תו מספר ימי .
למכתב יצור עותק אחד מפרוטוקול הוועדה הרפואית.
מטעמי של צנעת הפרט לא תימסר החלטת הוועדה בטלפו .
זכות להגיש ערר על החלטת הוועדה ,א לדעת החלטתה אינה תואמת את מצב הרפואי.

החמרה עתידית במצב הרפואי
 9א בעתיד תחול בנכות החמרה ,אשר לדעת קשורה לפגיעה בעבודה ,תהיה רשאי להגיש בקשה
לדיו מחדש וזאת בכפו לאישור מרופא שהוסמ לכ בקופת חולי .

זכור!
אי הופעה בפני הוועדה תגרו לעיכוב בטיפול ובזימונ מחדש.
אי הופעה נוספת תהיה כרוכה בתשלו הוצאות שיוטל עלי .
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