
Tại Queensland có rất nhiều chương trình và dịch vụ y tế đặc 
biệt nhắm vào nhu cầu y tế và hỗ trợ của những nhóm dân cư 
trong cộng đồng.  Những chương trình và dịch vụ này do những 
tổ chức thuộc cả chính phủ lẫn phi chính phủ cung cấp. Những 
chương trình và dịch vụ chính được liệt kê sau đây.

13HEALTH (13 43 25 84)
 cung cấp những chỉ dẫn có giá trị về y tế 
 quý vị có thể gọi điện thoại 24 giờ một ngày, 7 ngày một 
tuần, với giá biểu của một cuộc điện đàm địa phương.

 quý vị có thể xin một thông dịch viên, nếu cần. 

Chương trình Trợ Cấp cho Những Trợ Cụ Y Tế
 cung cấp cho những cư dân Queensland hội đủ điều 
kiện bị khuyết tật vĩnh viễn và đang ở trong tình trạng 
ổn định, sự tài trợ cho những dụng cụ trợ y tế và trợ 
giúp khác đã được chấp thuận, chẳng hạn như trợ giúp 
cho sự giao tiếp, tiểu tiện, cuộc sống hàng ngày, giày 
dép đúng tiêu chuẩn y tế, sự đi lại, đồ lót giày và dưỡng 
khí.

 liên lạc:  MASS Service Centre (07) 3250 8555

Chương trình tài Trợ Kiếng Mắt
 cung cấp miễn phí cho cư dân Queensland hội đủ điều 
kiện một số những kiếng thuốc căn bản 

 muốn biết thêm chi tiết xin gọi:  đường dây 13HEALTH, 
13 43 25 84 

Trẻ em và thiếu niên
Chương trình Chăm Sóc Căn Bản

 một chương trình y tế toàn diện cho trẻ em tuổi từ 0-12
 muốn biết thêm chi tiết xin gọi:  Đường dây Sức Khoẻ 
Nhi Đồng (07) 3862 2333 hoặc 1800 177 279 (ngoài 
Brisbane)

Các phòng chích ngừa
 những Phòng Khám Sức Khoẻ Nhi Đồng, một số hội 
đồng thành phố địa phương và bác sĩ gia đình chích 
ngừa miễn phí cho trẻ sơ sinh và trẻ em.

 muốn biết thêm chi tiết xin gọi:  Đường dây Sức Khoẻ 
Nhi Đồng (07) 3862 2333 hoặc 1800 177 279 (ngoài 
Brisbane)

Chương trình Thính Giác Lành Mạnh
 tất cả em bé sinh ra ở Queensland đều được thử nghiệm 
thanh lọc khả năng nghe.  Nếu em bé không qua được 
sự thử nghiệm, bé sẽ được theo dõi sau đó. 

 liên lạc:  (07) 3131 6814 Điều hợp viên toàn tiểu bang 
 http: //www.health.qld.gov.au/hearing/translated 
brochures.asp có tin tức bằng 19 ngôn ngữ
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9. Dịch vụ y tế và hỗ trợ cho những nhóm đặc biệt

Dịch vụ Sức Khoẻ Tâm Thần cho Trẻ Em và Thiếu Niên
 khám bệnh, chẩn định, chữa trị và chăm sóc miễn phí 
cho trẻ em từ 0-18 tuổi bị bệnh tâm thần tại bệnh viện 
hoặc qua những dịch vụ trong cộng đồng.

 muốn biết thêm chi tiết xin gọi:  Queensland 
Transcultural Mental Health Centre (07) 3240 2833 hoặc 
1800 188 189 (ngoài Brisbane)

Đường Dây Giúp Đỡ cho Trẻ Em
 Trẻ em có thể gọi số 1800 551 800 để được sự hỗ trợ và 
chỉ dẫn miễn phí 24 giờ một ngày. 

Phụ nữ
Dịch vụ hộ sản

 Sự chăm sóc tiền sản thông thường bắt đầu với bác sĩ gia 
đình (GP) của quý vị.  Bác sĩ sẽ giới thiệu quý vị đến một 
bệnh viện, nhà bảo sanh hoặc một dịch vụ hộ sản khác.

Dịch vụ Sức Khỏe Phụ Nữ Lưu Động
 là một mạng lưới gồm 15 y tá được huấn luyện đặc 
biệt làm việc trong vùng nông thôn và hẻo lánh tại 
Queensland.

 muốn biết thêm chi tiết xin gọi: đường dây 13HEALTH 
số 13 43 25 84

Dịch vụ Khám Vú Queensland
 cung cấp thử nghiệm thanh lọc vú (chụp hình vú) miễn 
phí cho phụ nữ tuổi từ 40 trở lên, và đặc biệt là phụ nữ 
tuổi từ 50 đến 69.  Chụp hình vú là để phát hiện ung thư.

 liên lạc:  13 20 50 từ bất cứ nơi nào tại Queensland để 
đặt hẹn.

Thử nghiệm Pap
 phụ nữ có hoạt động tình dục, trong lứa tuổi 18-20, 
hoặc trong vòng 2 năm sau lần đầu tiên có quan hệ tình 
dục, được khuyến khích làm thử nghiệm Pap (để phát 
hiện ung thư cổ tử cung), tùy theo điều kiện nào đến 
sau.  Bác sĩ gia đình (GP) và các phòng khám cộng đồng 
làm thử nghiệm này. 

 muốn biết thêm chi tiết xin gọi:  Women’s Health 
Queensland Wide (07) 3839 9988 hoặc 1800 017 676 
(ngoài Brisbane) để tìm một dịch vụ gần nơi quý vị ở.

Bạo hành trong gia đình và xâm phạm về tình dục
 liên lạc:  Dịch Vụ Hỗ Trợ Phụ Nữ Di Dân (Immigrant 
Women’s Support Service) số (07) 3846 5400 hoặc số 
(07) 3846 3490 trong ngày

 liên lạc:  Đường Dây Trợ Giúp Người Bị Xâm Phạm về Tình 
Dục Trên Khắp Tiểu Bang (Statewide Sexual Assault Help 
Line) số 1800 010 120 tứ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm.        

Dịch vụ sức khoẻ phụ nữ
 có những dịch vụ sức khoẻ phụ nữ tư và phi chính phủ 
tại Queensland

 muốn biết thêm chi tiết xin gọi:  đường dây 13HEALTH 
số 13 43 25 84
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1. Hệ thống y tế tại Queensland 6. Dịch vụ khám răng
2. Gặp bác sĩ 7. Dịch vụ y tế liên ngành
3. Thuốc men 8. Giữa gìn sức khoẻ và phòng bệnh
4. Bệnh viện tại Queensland 9. Dịch vụ y tế và hỗ trợ cho những nhóm đặc biệt
5. Trung tâm y tế cộng đồng 10. Quý vị và hệ thống y tế

Loạt bản tin này 
gồm 10 bản. 

Toàn bộ gồm:

Dịch vụ sức khỏe tâm thần
 chẩn định, chữa trị và chăm sóc miễn phí cho người lớn 
trên 18 tuổi bị bệnh tâm thần tại bệnh viện hay qua các 
dịch vụ trong cộng đồng.

 muốn biết thêm chi tiết xin gọi:  Queensland 
Transcultural Mental Health Centre số (07) 3240 2833 
hoặc 1800 188 189 (ngoài Brisbane)

Người già
Dịch Vụ Chăm Sóc tại Nhà và trong Cộng Đồng (HACC)

 cung cấp dịch vụ căn bản nhằm duy trì và giúp đỡ cho 
người già yếu (và người trẻ bị khuyết tật) để họ có thể 
tiếp tục cuộc sống trong cộng đồng.

 có nhiều loại dịch vụ của HACC, kể cả những dịch vụ 
dành cho những nhóm có sinh ngữ hay văn hóa đặc biệt.

 liên lạc:  HACC Resource Unit tại Brisbane (07) 3139 4653
 liên lạc:  Commonwealth Carelink Centre số   
1800 052 222

Dịch vụ chăm sóc người già
 do những dịch vụ của chính phủ và phi chính phủ cung 
cấp tại nhà, tại những trung tâm giải lao và nhà dưỡng lão.

 dịch vụ gồm các bữa ăn, chuyên chở, làm công việc 
nhà, đi chơi, sự chăm sóc của y tá, sự chăm sóc y tế liên 
ngành và giải lao.

 sự chăm sóc ở nhà dưỡng lão cũng dành cho những cá 
nhân hội đủ điều kiện, nghĩa là, người đó cần sự chăm 
sóc chu đáo hơn và không thể làm ở nhà.

 liên lạc Đường Dây Thông Tin về Sự Chăm Sóc cho 
Người Già (Aged Care Information Line) số 1800 500 853

Thẻ Cao Niên Queensland
 mọi cư dân Queensland tuổi từ 60 trở lên sẽ được Thẻ 
Cao Niên (Seniors Card) hoặc Thẻ Giảm Giá Thương 
Mại cho Người Cao Niên (Seniors Business Discount 
Card), thẻ này giúp quý vị mua đồ giá rẻ trên khắp 
Queensland.

 liên lạc: Smart Service Queensland số 1800 175 
500 hoặc vào http://www.communities.qld.gov.au/
seniorscard/

Dịch vụ sức khoẻ tâm thần
 chẩn định, chữa trị và chăm sóc miễn phí cho người lớn 
trên 18 tuổi bị bệnh tâm thần tại bệnh viện hay qua các 
dịch vụ trong cộng đồng.

 muốn biết thêm chi tiết xin gọi:  Queensland 
Transcultural Mental Health Centre số (07) 3240 2833 
hoặc 1800 188 189 (ngoài Brisbane)

9. Dịch vụ y tế và hỗ trợ cho những nhóm đặc biệt

Hỗ trợ cho người chăm sóc
 cung cấp dữ kiện và sự hỗ trợ cho những người chăm 
sóc cho người già

 liên lạc:  Commonwealth Carer Resource Centre 
Information and Support Line 1800 242 636

Người tỵ nạn
Khu khám bệnh cho người tỵ nạn

 Queensland Integrated Refugee Community Health 
Clinic (Brisbane) (07) 3480 2880

 Logan Refugee Health Project (07) 33875370
Hỗ trợ cho những người bị tra tấn và chấn thương

 Queensland Program of Assistance to Survivors of 
Torture and Trauma  (07) 3391 6677 

Dịch vụ định cư (Giúp đỡ qua những dịch vụ như nhà ở, 
lợi tức, việc làm, nhà trường, chuyên chở, y tế và lớp tiếng 
Anh)

 Multicultural Development Association (07) 3337 5400 
(Brisbane)

 Spiritus (07) 4639 3983 (Toowoomba)
 ACCESS (07) 3808 9299 Logan and Gold Coast
 Centacare Cairns (07) 4041 7699 (Cairns, Innisfail and 
surrounds) (Cairns, Innisfail và vùng phụ cận)

 Townsville Multicultural Support Group (07) 4775 1588 
(Townsville and surrounds) (Townsville và vùng phụ 
cận)

Hỗ trợ cho người tìm nơi lánh nạn
 Những người tìm nơi lánh nạn không có Medicare sẽ 
không phải trả tiền khi sử dụng các dịch vụ của Bộ Y Tế 
Queensland.

 liên lạc: Refugee Claimants Support Centre (07) 3357 
9013

Dịch vụ sức khoẻ tâm thần
 chẩn định, chữa trị và chăm sóc miễn phí cho người lớn 
trên 18 tuổi bị bệnh tâm thần tại bệnh viện hay qua các 
dịch vụ trong cộng đồng.

 muốn biết thêm chi tiết xin gọi:  Queensland 
Transcultural Mental Health Centre số (07) 3240 2833 
hoặc 1800 188 189 (ngoài Brisbane)
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