מעלדונג ַאז פֿאָדערער מוז צולייגן זיך ֿפַאר דיַאגנָאסטיש
ּפרָאבען און דורכקוקן דורך אַ נעץ ּפראאָוויידער
שטַאט פֿון ניו יארק– אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס באָרד
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פֿאָדערער דאַרפֿן זיך צולייגן צו באַקומען דיַאגנָאסטיש ּפרָאבען און דורכקוקן דורך די דיַאגנָאסטיש ּפרָאבען נעץ פֿון זייר טרעגער װי
ידענטיפיצירט אין אונטן .די מעלדונג איז צוגעשטעלט צו די פֿאָדערער און דעם באהאנדלענדען מעדיציניש ּפרָאוויידער לויט צו אַרבעטער
פַֿארגיטיקונגס געזעץ §13-אaַ ( )7און  .12 NYCRR 325-7דורכפַֿאל צוצושטעלן די פֿאַרלאַנגטע מעלדונג באַפֿרייט דעם פֿאָדערער פֿון
זיין פֿליכט צו נוצן די דיַאגנָאסטיש פּראָבען נעץ.

נאָמען דאָ
דעם טרעגער
דרוק דעם
שרייבט
נאָמען דאָ
טרעגער
איןאיןדרוק
שרייבט

דאַטע פֿון אָנזאָג:

טשעקט דאָס ָאנווענדלעך קעסטל אונטן:
אָנזאָג צו די פֿאָדערער
קלַאימַאנט:

מיטן יניציַאל:

ערשטע נאַמען

לעצטע נאַמען

 WCBפֿאַל נומער:
(אויב בנימצא)

ּפָאסט ַאדרעס:
טרעגער פֿאַל נומער
מעלדונג צו דעם באהאנדלענדען מעדיציניש ּפרָאוויידער
נאָםען פֿונעם באהאנדלענדען מעדיציניש ּפרָאוויידער:
ּפָאסט ַאדרעס:

דערלויבעניש נומער:

ידענטיפֿיצירט די דיַאגנָאסטיש דורכקוק ָאדער ּפרָאבען ווָאס דער פֿאָדערער מוז צולייגן ֿפַאר זיך ניצנדיק די דיַאגנָאסטיש ּפרָאבען נעץ (טשעקט ַאלע
ָאנווענדלעך קעסטל):
ַאלע

MRI

CT

EMG/CNS

דיַאגנָאסטיש ַאלטרַאסַאונד

רענטגען שטרַאלן

אַנדערע:
פֿאַר צולייגן זיך פֿאַר אַ דיַאגנָאסטיש דורכקוק ָאדער ּפרָאבען ,קָאנטַאקטירט די דיַאגנָאסטיש ּפרָאבען נעץ אויף דער רשימה אונטן:

דיַאגנָאסטיש ּפרָאבען נעץ:

ידענטיפיצירט דעם נאָםען פֿון די דיַאגנָאסטיש ּפרָאבען נעץ ,די ַאדרעס ,די אָ ּפצָאל-פֿריי טעלעפָֿאן נומער און קיין אינטערנעט ַאדרעס ָאדער
בליצּפָאסט קָאנטַאקט אינֿפָארמַאציע אונטן:
דיַאגנָאסטיק טעסט נעץ:
ּפָאסט ַאדרעס:
)
(
(
טעלעפָאן נומער:
) פַֿאקס נומער:
בליצפּאָסט אַדרעס:
אינטערנעט ַאדרעס:
דערקלערונג פֿון רעכטן און פֿליכטן  -דיַאגנָאסטיש פּראָבען נעץ ) 12 NYCRR ( §325-7ןוא(WCL §13-a(7)
1 .דער פָאדערער וועט בַאקומען די נָאמעןַ ,אדרעס און טעלעפָֿאן נומערן פֿון צום ווייניגסטענס פֿינף [ּ ]5פראאָוויידערז .די ּפראאָוויידערז מוזן זיין אין
אַ גליי ַך וויי ַטקייט פֿון די היים פֿונעם פָֿאדערער ָאדער זיין/איר ַארבעט .דאָס נעץ מון צושטעלן דעם פָֿאדערער מיט ַאלע ּפרַאוויידערז אויב עס זענען
ווייניקערע ווי פֿינף [ ]5אין אַ גליי ַך וויי ַטקייט.
2 .די דורכקוק מוז זיין ּפלַאנעוועט און דורכגעקָאכט אין פֿינף [ ]5געשעפֿטס טעג פֿון די בקשה .אויב די נעץ בעט דעם טרעגער צוצושטימען די ּפרָאבע,
זי מוז נָאך זיין דורכגעקָאכט אין פֿינף [ ]5געשעפֿט טעג פֿון די בקשה פֿון די דָאקטער.
3 .דער פָֿאדערער קען אויסקליי ַבן קיין נעץ פּראָװידער דורךצופֿירן די ּפרָאבע.
4 .דער ֿפָאדערער קען דיסקוטירן מיט זיין ָאדער איר דָאקטער ווָאס פּראָװידער אויסצוקליי ַבן.
5 .דער פֿאָדערער זָאל טיילן די מעלדוןג מיט ַאלע זיין ָאדער איר דאקטוירים.
6 .דער ֿפָאדערער דַארף נישט נוצן אַ נעץ ּפרָאװידער אונטער די ומשטענדן:
 .aדער ּפרָאװידער קען נישט ּפלַאנעוועט די ּפרָאבע אין פֿינף [ ]5געשעפֿט טעג.
 _.bדער טרעגער האט ַארויסגערופֿן (קָאנטרָאווערטירט) ָאדער וועט קָאנטרָאווערטירן דעם פֿאָדערן.
 ._cאין אַ מעדיציניש נויטפַֿאל.
ֿ	.dפַאר רענטגען-שטרַאלן גענומען בעשַאס ַאן אָ פֿיס בַאזוכן און געניצט ֿפַאר דיַאגנָאסיס און בַאהַאנדלונג פֿון :פֿרַאקטשערז ,מעגלעך פֿ
רַאקטשערז ,דזשוינט דיסלָאוקיישַאנזָ ,אנוווקסן ,ינפעקציעס ,לויזן פֿון כירורגיש ימּפלַאנץ ,דיסלָאוקיישַאן פֿון ּפרַאסטעטיק דזשוינץ ,סּפיניַאל
ינסטַאביליטיָ ,אדער נָאכפָֿאלגןַ-ארויף צו כירורגיע.
7 .אויב דער טרעגער גיט נישט די פֿאַרלאַנגט מעלדונג ,דער טרעגער מוז בַאצָאלן ֿפַאר פּראָבען ַארויס פֿון די נעץ.
8 .אויף אַ געשריבן בקשה ,די נעץ וועט צושטעלן די עמעסדיק ּפרָאבע פֿילם ,דַאטאַ ָאדער דיגיטַאל בילדער צו די דָאקטער פֿונעם פָֿאדערער .די דאזיקע
זאכן וועלן געשיקט ווערן צו דעם דאָקטאָר פונעם פָֿאדערער מיט דעם בַאריכט ָאדער אין דריי [ ]3געשעפֿט טעג פֿון דערהאַלטן פֿון די געשריבן
בקשה .אַ דאָקטאָר קען בעטן פֿאַר אַ צווייטע פּראָבע פֿון דער נעץ פֿאר דעם צוועק צו באַקומען אַ גענוי דיַאגנָאסיס ווי געגרינדעט אין די מעדיציניש ב
אַהאַןדלונג גיידליינז אויב די קווַאליטעט פֿון די ערשטע ּפרָאבע איז געװען נישט גענוג.
9 .דער פָֿאדערער איז באַרעכטיקט צו ריימבערסמַאנט ֿפַאר גליי ַך רייזע קָאסטן צו און אַװעק פֿון די פּראָװידער.
מער אינֿפָארמַאציע וועגן דיַאגנָאסטיש פּראָבען ןעץ איז בנימצא אין טעמע נומער ) (Subject Number  ,046-480ליגנדיק אויף די וועבזייטל פֿונעם בָארד
אונטער באָרד בלעטין און טעמע נומערן (.)Board Bulletins and Subject Numbers
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