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ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲਾਂ
ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ WCB ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਕਖਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਤੂੰਤਰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੁੱ ਛਣ
ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਖਨਰਪੁੱ ਿ ਰਾਏ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਖਦੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਲਈ ਕੌ ਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕਰਮਚਾਰੀ
ਇੁੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਖਲਿਤੀ ਰਪ ਖਵੁੱ ਚ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਕ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ
ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਖਬਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖਚੁੱ ਠੀ WCB ਨੂੰ ਸੂੰ ਬੋਖਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਖ ਿੱ ਚ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦਾਅ ੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਖਕਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਖਲਿਤੀ ਡਾਕਟਰੀ
“ਰਾਏ’’ WCB ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵੁੱ ਿਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਏ ਦਰਖਮਆਨ ਖ ੂੰ ਨਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅਖਿਕਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਖਬਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਖਕ ਜ਼ਿਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਗਟਾਈ “ਰਾਏ’’ ਸਾਰੀ
ਉਪਲਬਿ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (Workers Compensation

Act) “ਰਾਏ’’ ਨੂੰ ਖਕਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਨਚੋੜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੂੰਮਲ ਖਬਆਨ ਵੁੱ ਜੋਂ
ਪਖਰ ਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਣ ਲਈ WCB
ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ੇਜੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਮਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਸਤਖਵਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ
ਅਖਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਾਖਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਲਿਤੀ ਰਪ ਖਵੁੱ ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
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ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਤੁੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖਬਆਨ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਚੁੱ ਠੀ WCB
ਨੂੰ ਸੂੰ ਬੋਖਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਖ ਿੱ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦਾਅ ੇ ਦਾ ਨੰਬਰ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੇਚੀਦਾ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਬਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਜੁੱ ਥੇ WCB ਜਾਂ ਅਪੀਲ
ਕਖਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੁੱ ਕ ਮਾਹਰਾਨਾ, ਸੁਤੂੰਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਰਾਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਖ ਿੱ ਚ ਕੌ ਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ?
ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਖਵੁੱ ਚ ਖਤੂੰ ਨ ਡਾਕਟਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ:


ਇੁੱ ਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਜਸ ਨੂੰ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (Workers Compensation Act)
ਲਈ ਖਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਮੂੰ ਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਖਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਖਣਆ ਖਗਆ ਇੁੱ ਕ ਡਾਕਟਰ



ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਖਣਆ ਖਗਆ ਇੁੱ ਕ ਡਾਕਟਰ

ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅੁੱ ਗੇ ਖਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਤੇ ਖਕਸੇ ਹੋਰ
ਖਸਹਤ-ਸੂੰ ਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮੀਖਟੂੰ ਗ ਖਵੁੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁੱ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁੱ ਟ ਲੁੱਗਣ ਸਮੇਂ ਇੁੱ ਕ ਵਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਦੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਬਾਰੇ ਸਖਚਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਪੈਨਲ ਖਵੁੱ ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ 15
ਖਦਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਖਵੁੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 15 ਖਦਨਾਂ ਅੂੰ ਦਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਖਵੁੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਖਹੂੰ ਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ WCB ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ।
WCB ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ:


ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਵੁੱ ਚ ਹੈ



ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਪਖਰਵਾਰ ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ



ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਦਾ ਾਈਵਾਲ, ਜਾਂ ਇੁੱ ਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
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ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਉਦਯੋਗ ਖਵੁੱ ਚ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਖਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਖਜਸ ਖਵੁੱ ਚ ਸੁੱ ਟ ਲੁੱਗੀ ਸੀ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱ ਟ ਜਾਂ ਖਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਿੇਤਰ
ਖਵੁੱ ਚ ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਨਰਮੂੰ ਦ ਜ਼ਰਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲਜ ਆਫ
ਂ ਸਰਜਨ ਆਫ ਮਨੀਟੋਬਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕੀਤੀ ਸਚੀ ਖਵੁੱ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਿਖਜ਼ਸ਼ੀਅਨ ਐਡ
ਅਯੋਗ ਡਾਕਟਰ
ਖਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਖਨ ਾਉਣ ਲਈ ਚੁਖਣਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਜੇ ਡਾਕਟਰ:


ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ



ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤਰਫੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ



ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਖਵੁੱ ਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੁੱ ਜੋਂ ਖਮਕਾ ਖਨ ਾਈ ਹੈ।

ਪਰ, ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਰਾਏ ਖਵੁੱ ਚ ਮਤ ੇਦ ਕਾਰਨ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਕੀ ਖਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਹਨ?
ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਫਾਇਲ ਖਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਇੂੰ ਟਰਖਵਊ ਅਤੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਾਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਖਦੁੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਨਲ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ
ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਖਸਹਤ-ਸੂੰ ਾਲ ਪਰਦਾਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪੈਨਲ ਆਪਣੀ ਖਲਿਤੀ ਰਾਏ ਖਤਆਰ ਕਰ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ WCB ਜਾਂ
ਅਪੀਲ ਕਖਮਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅੁੱ ਗੇ ੇਜ ਖਦੁੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਨਲ ਖਸਰਫ ਡਾਕਟਰੀ ਰਾਏ ਹੀ ਖਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਏ WCB
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ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਕਖਮਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੂੰ ਿੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਖਨਪਟਾਰੇ ਖਵੁੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਰਖਤਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਖਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਰ ਾਖਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖਕ ੇਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ....
1. ਜਦੋਂ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ੇਜ ਖਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੁੱ ਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਖਲਿਤੀ ਰਪ
ਖਵੁੱ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ (ਸੁੱ ਟ ਲੁੱਗਣ ਸਮੇਂ) ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ
ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਖਵੁੱ ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਚੋਣ 15 ਖਦਨਾਂ ਖਵੁੱ ਚ ਕਰਨੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੇ, WCB ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੁੱ ਕ ਜਾਂ ਫੇਰ ਦੋਵੇਂ
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ।
3. WCB ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਕਖਮਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਦੇ ਪੁੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਖਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ) ਨੂੰ ੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਖਕਸਮ ਜਾਂ ਖਵਸ਼ੇ ਸਬੂੰ ਿੀ ਕੋਈ ਖਵਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਖਕਸੇ ਵੀ ਖਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਖਵਸ਼ੇ
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖਵਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WCB ਦੁਆਰਾ ਪੁਨਰ-ਖਵਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
4. ਸਟਾਫ ਫੇਰ ਪੈਨਲ ਲਈ ਤਾਰੀਿ ਲਈ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਰੀਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ
ਸਖਹਮਤੀ ਨਾਲ ਸਖਹਮਤੀ-ਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
5. ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਰਾਏ ਖਵੁੱ ਚ ਮਤ ੇਦ ਕਾਰਨ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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6. ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਨਸਲਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਸਹਤ-ਸੂੰ ਾਲ ਪਰਦਾਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖਸਹਤ-ਸੂੰ ਾਲ ਪਰਦਾਨਕਰਤਾ ਖਸਰਫ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜਦ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਨਲ ਦੀ ਖਲਿਤੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਖਵੁੱ ਚ ਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦੇ।
ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਆਇਖਨਆਂ ਜਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਖਦੁੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
7. ਪੈਨਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਫਾਇਲ ਖਵੁੱ ਚ ਖਦੁੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ
ਇੂੰ ਟਰਖਵਊਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਇਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
8. ਬਾਅਦ ਖਵੁੱ ਚ, ਪੈਨਲ ਆਪਣੇ ਨਤੀਖਜਆਂ ਦੀ ਖਰਪੋਰਟ ਖਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਖਰਪੋਰਟ WCB ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਕਖਮਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਨਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ
WCB ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਰਖਮਆਨ ਮਤ ੇਦ ਕਾਰਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਪੋਰਟ ਦੀ ਨਕਲ ਖਮਲੇ ਗੀ।
ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲਾਂ ਨੰ ਖਕਿੱ ਥੇ ਆਯੋਖਿਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ?
ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੇਠਾਂ ਖਦੁੱ ਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ:
600-330 St. Mary Avenue
Winnipeg, Manitoba R3C 3Z5
ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ:
(204) 925-6110 ਤੇ ਜਾਂ ਖਵਨੀਪੇਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 1 (855) 9256110 ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ
(204) 943-4393 ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਫੈਕਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਸ ਉੱਪ੍ਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ
ਉਚਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਜ਼ਆਦਾ ਚਨਸ਼ਚਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਤੇ ਚਨਯਮ (The Workers Compensation
Act and Regulations) ਅਤੇ WCB ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ wcb.mb.ca ਚਵਖੇ
ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ।
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