Wyjaśnienie, dlaczego nasz lekarz
odmówił wydania zaświadczenia
medycznego (zwanego też
zaświadczeniem lekarskim)
Państwa lekarz poinformował Państwa, że nie może Państwu wydać zaświadczenia medycznego (zwanego
też zaświadczeniem lekarskim). Nie nastąpiła żadna pomyłka. Państwa lekarz postąpił zgodnie z przepisami
wydanymi przez Holenderskie Królewskie Towarzystwo Medyczne (Royal Dutch Medical Association, KNMG),
które jest zawodową organizacją lekarzy.
Dlaczego Państwa lekarz nie może wystawić Państwu
zaświadczenia lekarskiego?
Zaświadczenie lekarskie to pisemne oświadczenie
zawierające ocenę stanu pacjenta oraz jego
(zdrowotnej) zdolności lub niezdolności do wykonania
niektórych czynności. Na przykład określa, czy pacjent
może wykonywać pracę, prowadzić pojazdy, chodzić
do szkoły, właściwie zajmować się swoimi dziećmi,
podróżować lub być uprawnionym do pozwolenia na
parkowanie w specjalnych miejscach lub do mieszkania
dostosowanego do jego stanu zdrowia.
Może być wydane tylko przez niezależnego lekarza
Tego rodzaju zaświadczenia mogą być wydawane
wyłącznie przez niezależnego lekarza, czyli nie przez
lekarza wybranego przez Państwa. Niezależny lekarz
wyrobi sobie własną opinię na temat Państwa sytuacji.
Jeśli wydadzą Państwo na to zgodę, zwróci się on również do Państwa lekarza(-y) o dodatkowe informacje.
Dlaczego zaświadczenie może wydać tylko
niezależny lekarz?
Państwa własny lekarz musi mieć możliwość skupienia
się na Państwa leczeniu. Dlatego też Państwa relacja
z nim musi być oparta na wzajemnym zaufaniu. Być
może negatywnie wpłynęłoby na nią, gdyby wydał on
niekorzystną dla Państwa opinię. Konieczne jest więc
unikanie sytuacji, które mogłyby skutkować konfliktem
pomiędzy Państwem a Państwa lekarzem. Dlatego
konieczne jest wyraźne oddzielenie leczenia i oceny,
czy Państwa stan zdrowia uprawnia Państwa do
określonych świadczeń lub udogodnień. Dzięki temu
nic nie będzie Państwa powstrzymywać przed
przekazywaniem swojemu lekarzowi wszystkich
informacji potrzebnych do leczenia.
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Korzystniejsze dla Państwa będzie też, jeśli ocenę
stanu zdrowia przeprowadzi lekarz zaznajomiony ze
szczególnymi wymogami dotyczącymi przyznania
świadczenia lub udogodnienia, o które Państwo
wnioskują. Państwa własny lekarz może nie posiadać
dokładnej wiedzy z tej dziedziny, przez co również
nie będzie w stanie prawidłowo przeprowadzić oceny.
Jak mogą Państwo uzyskać zaświadczenie lekarskie?
1. Od instytucji lub podmiotu, który wymaga od
Państwa zaświadczenia lekarskiego mogą się
Państwo dowiedzieć, czy nie wystarczy jej/mu
Państwa własne oświadczenie o stanie zdrowia,
np. w formie wypełnionej przez Państwa ankiety.
2. Mogą Państwo poprosić swojego lekarza o wydanie
kopii części Państwa dokumentacji medycznej,
która zawiera określone ważne dane na temat
Państwa stanu zdrowia. Może ona obejmować np.
wyniki testu marszowego, badania wzroku itp.
Kopię tych dokumentów mogą Państwo przesłać
do instytucji lub podmiotu wymagającego
zaświadczenia lekarskiego.
3. Jeśli wymagana jest ocena Państwa stanu zdrowia,
mogą się Państwo zwrócić do lekarza, który
specjalizuje się w danej dziedzinie, i który nie
zajmuje się Państwa leczeniem. Może on też
poprosić Państwa lekarza o aktualne dane
dotyczące Państwa stanu zdrowia i wykorzystać
je w swojej ocenie. Zrobi to jednak wyłącznie za
Państwa zgodą.
4. Mogą Państwo spytać instytucję lub podmiot
wymagający zaświadczenia lekarskiego, czy może
on(a) umówić dla Państwa wizytę u niezależnego
lekarza.

