
 Здравствени систем  

Medicare 

Аустралијска влада пружа помоћ око лекарских трошкова и болничке неге преко 
програма који се зове Medicare. Medicare плаћа највећи део трошкова везаних 
за посете лекару, рендгенске снимке, тестове крви, негу у државним болницама 
и друге одређене услуге.   

Ако желите да сазнате да ли имате право да се учланите у Medicare, треба да 
одете у једну од канцеларија Medicare са пасошем или путним документима. 

Medicare не плаћа за кола хитне помоћи, зубарске услуге, физиотерапију, 
наочаре, услуге педикера и хиропрактора или за смештај у приватним 
болницама.  

Centrelink Health Care Card (Здравствена картица) 

Ако примате Centrelink-ове исплате или имате ниска примања, можда имате 
право на државну здравствену картицу Health Care Card. Са том картицом ћете 
имати право на низ повластица, укључујући лекове и здравствене услуге (нпр. 
лекара, зубара, амбулантних кола).  

Чак и ако имате здравствену картицу, мораћете да покажете вашу Medicare 
картицу за свако основно болничко или лекарско лечење заједно са вашом 
здравственом картицом. 

Приватно здравствено осигурање

Многи Аустралијанци су учлањени у фондове за приватно здравствено 
осигурање. Они покривају ваше трошкове лечења као приватног пацијента у 
приватној или државној болници, а могу да обухвате и неке услуге које Medicare 
не покрива, као што су услуге зубара и оптичара. Цена и врсте осигурања 
варирају знатно, тако да ако се одлучите за приватно здравствено осигурање, 
врло је важно да пажљиво проверите појединости пре него што извадите 
здравствено осигурање. 
 

СТИМУЛАЦИЈЕ 

Влада је увела финансијске стимулације које имају за циљ да подстакну људе 
да изваде приватно здравствено осигурање. То је попуст савезне владе од 30% 
на премије приватног здравственог осигурања (попуст је већи за особе са 65 или 
више година) и порез од 1% за особе које имају висока примања а које нису 
извадиле приватно здравствено осигурање. 
 

ДОЖИВОТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ  

Такође је уведен и систем под називом Lifetime Health Cover (Доживотно 
здравствено осигурање) по којем се цена приватног здравственог осигурања 
наплаћује зависно од старости особе када први пут вади болничко осигурање. 
Особе које изваде болничко осигурање до 1. јула после свог 31. рођендана и 
остану чланови, плаћаће ниже износе доживотно у односу на особе које буду 

http://www.hic.gov.au/yourhealth/our_services/am.htm
http://www.centrelink.gov.au/
http://www.centrelink.gov.au/internet/internet.nsf/payments/conc_cards_hcc.htm
http://www.health.gov.au/internet/wcms/publishing.nsf/Content/lifetime+health+cover-3


извадиле болничко осигурање касније у животу. Ако будете одлагали вађење 
болничког осигурања, платићете посебну доплату од 2% за сваку годину после 
ваше тридесете године до максималне доплате од 70% која ће се односити на 
неког ко по први пут вади болничко осигурање у својој 65. години.  

Посебни услови важе за нове досељенике.  Углавном, досељеници не плаћају 
посебну доплату ако изваде болничко осигурање до (које год је касније): 

• 1. јула после свог 31. рођендана; или 

• прве годишњице од дана када су стекли право на Medicare. 

После тога, наплаћује се посебна доплата за Lifetime Health Cover. 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Додатне информације о приватном здравственом осигурању се могу добити на 
вебсајту www.health.gov.au/privatehealth и www.phiac.gov.au или ако 
контактирате: 

Private Health Insurance Ombudsman 1800 640 695 
(Омбудсман за приватно здравствено осигурање)  www.phio.org.au

 

Commonwealth Carelink Centres (Савезни Carelink центри) пружају информације 
и подршку људима који негују старије и хендикепиране особе. За додатне 
информације контактирајте: 

Commonwealth Carelink Centres 1800 052 222 
  www.commcarelink.health.gov.au

Лекарска помоћ 

ХИТНА ПОМОЋ 

Хитна помоћ се може добити у неким медицинским центрима или ургентним 
одељењима болнице. Државне и приватне болнице су наведене у телефонском 
именику White Pages под ‘Hospitals’.  

Ако будете ишли у болницу, не заборавите да са собом понесете све лекове 
које узимате као и вашу Medicare картицу, чланску картицу приватног 
здравственог осигурања, здравствену картицу или пензионерску картицу за 
повластице.   

Хитна помоћ се може добити 24 часа на дан на одељењима ‘Casualty’ или 
‘Emergency’ у државним болницама. 

Ако ситуација није хитна требало би да тражите лекарску помоћ од лекара 
опште праксе. 

ЛЕКАРИ ОПШТЕ ПРАКСЕ (GENERAL PRACTITIONERS - GPs) 

Ако није у питању хитан случај, прво би требало да се обратите породичном 
лекару (такође познатом као ‘general practitioner’ GP) или медицинском центру. 
Ви можете да бирате код којег лекара или у који здравствени центар ћете отићи 
- њих ћете наћи у телефонском именику Yellow Pages под ‘Medical practitioners’.  

http://www.health.gov.au/privatehealth
http://www.phiac.gov.au/
http://www.phio.org.au/home.php
http://www.phio.org.au/
http://www.commcarelink.health.gov.au/
http://www.commcarelink.health.gov.au/
http://www.whitepages.com.au/
http://www.yellowpages.com.au/


Ваш лекар може да врши наплату по систему ‘bulk bill’. То значи да ће се од вас 
тражити да потпишете Medicare образац, а лекар ће тај образац послати 
Medicare-у који ће затим платити лекару. Иначе лекар ће вама наплатити и ви 
ћете можда моћи да поднесете захтев за повраћај трошкова Medicare-у или 
вашем фонду за приватно здравствено осигурање (ако имате право на то). У 
оба случаја мораћете да донесете своју Medicare или здравствену картицу 
(Health Care Card) ако је имате. 
 

ТУМАЧИ 

Лекари могу да позову приоритетни телефонски број да би обезбедили тумача 
током вашег прегледа. То не кошта ни вас ни лекара, под условом да имате 
стални боравак или да сте аустралијски држављанин, и ако лекарски преглед 
покрива Medicare. 

TIS Doctors Priority Line (24 часа) 1300 131 450 
 www.immi.gov.au/tis/
 

СПЕЦИЈАЛИСТИ 

Код лекара специјалисте не можете да одете пре него што прво одете код 
лекара  опште праксе. Лекар вас може упутити лекару специјалисти или неком 
другом специјалисти на даље лечење.   
 

ЛЕКОВИ 

Ако ваш лекар сматра да су вам потребни лекови, он може да вам да рецепт 
који ћете однети у chemist (апотеку) (или pharmacy) (фармацију). Многи лекови, 
као што су антибиотици, могу једино да се добију на рецепт. Ако имате 
здравствену картицу (Health Care Card) или пензионерску картицу за повластице 
(Pensioner Concession Card) коју је издао Centrelink, имаћете право на 
повластице на одређене лекове. Такође морате показати Medicare картицу када 
подижете лекове из апотеке.  

Важно је да пажљиво прочитате етикете и упутства на лековима и да питате 
питања ако вам нешто није јасно. За помоћ или информације о лековима, 
поразговарајте са апотекаром или назовите између 9 ујутру и 6 увече од 
понедељка до петка: 

Medicines Line 1300 888 763 

Друштвени здравствени центри 

Community Health Centres (Друштвени здравствени центри) пружају 
здравствене услуге особама свих годишњих доба по ниским ценама. Сви центри 
не пружају исте услуге. Међутим, услуге које често стоје на располагању 
укључују неговање,  здравствено образовање и промоције, физикалну терапију, 
зубарску и лекарску негу, саветовање и социјалну помоћ.   

Ментално здравље

Постоји више служби за особе којима је потребна помоћ са проблемима везаних 
за ментално здравље и менталне болести. У већини случајева, особе којима је  

http://www.immi.gov.au/living-in-australia/help-with-english/help_with_translating/english-speakers/doctors-priority.htm
http://www.immi.gov.au/tis/
http://www.nps.org.au/site.php?content=/resources/content/cons_ml_about.html


потребна помоћ у вези менталног здравља требало би да се обрате свом 
лекару опште праксе или друштвеном здравственом центру. 

Queensland Transcultural Mental Health Centre 3240 2833 
(Транскултурни здравствени центар за менталне болести) 
За позиве ван Бризбена 1800 188 189 

Услуге за особе различитог културног и језичког порекла

У многим болницама и већим здравственим центрима раде тимови 
здравствених стручњака који пружају услуге локалним заједницама досељеника. 
У ове услуге спадају саветовање, упут и пружање информација о здравственим 
питањима. Назовите локалну болницу или друштвени здравствени центар 
(Community Health Centre) и распитајте се да ли тамо ради Multicultural Health 
Worker (мултикултурни здравствени радник) за вашу језичку групу. 

Имунизација 

Имунизација штити децу (и одрасле) од штетних инфекција. Имунизација није 
обавезна али се препоручује за сву децу. Неке државе и територије (Нови Јужни 
Велс, Викторија, Тасманија и Територија Главног Града) захтевају да се достави 
потврда о имунизацији детета када дете крене у обданиште или почне школу. 
То је због тога да би обданишта или школе знале која деца немају имунизацију. 
Имунизација се може добити од породичног лекара или у вашем друштвеном 
здравственом центру. 

Ако желите да добијете имунизацију у вашем друштвеном здравственом центру 
или локалној општини, мораћете да их контактирате да се распитате коју врсту 
имунизације имају и када се може добити. 

Ако ваша деца нису примила имунизацију, можда нећете имати право на дечији 
додатак. 

National Immunisation Infoline 1800 671 811 
(Информативна линија за имунизацију)    http://immunise.health.gov.au
Australian Childhood Immunisation Register   1800 653 809 
(Аустралијски регистар за имунизацију деце) 

Зубарске услуге

У вашем крају постоје приватни зубари који обично наплаћују своје услуге. 
Можда би требало да размислите о вађењу приватног здравственог осигурања 
које би вам помогло да платите зубарске услуге. 

http://immunise.health.gov.au/
http://immunise.health.gov.au/
http://www.medicareaustralia.gov.au/providers/programs_services/acir/index.htm


Владе држава и територија такође пружају ограничен избор бесплатне оралне 
неге особама које имају Centrelink-ову картицу за повластице. Услуге које се 
пружају су углавном за ублажавање болова и неке основне оралне неге, 
укључујући зубне протезе. Молимо вас да ступите у контакт са вама најближим 
здравственим центром или болницом за детаље о услугама у вашем крају, и 
обратите се Centrelink-у да видите да ли имате право на повластице. 

Нега за старије особе 

Домови за негу старијих особа су за старије особе које више не могу да живе 
код куће из разних разлога, као што су болест, инвалидитет, губитак члана 
породице, хитан случај, потребе њиховог неговатеља, породице или пријатеља, 
или једноставно због тога што је живот код куће постао тежи без нечије помоћи. 
Особе којима је потребно мање помоћи него што то нуде домови за негу 
старијих особа можда би могле да размисле о самосталном животу у становима 
или насељима за пензионере. 

Тимови за процену неге старијих особа (Aged Care Assessment Teams – ACATs) 
пружају савет о врсти услуга које финансира аустралијска влада које су вам 
потребне и које би могле да вам помогну да наставите да живите у својој кући, 
или о томе да ли би требало да одете у дом за негу старијих особа. 

Постоји пет корака које треба да предузмете ако желите да се уселите у дом за 
негу старијих особа. То су: 

• Процена ваше подобности 
• Налажење дома 
• Прорачун трошкова 
• Предавање молбе 
• Усељење и смештај. 

Ако вам је потребна помоћ око ствари које се тичу неге старијих особа, 
контактирајте:  

Aged Care Information Line 1800 500 853 
  www.seniors.gov.au

http://www.seniors.gov.au/internet/seniors/publishing.nsf/Content/Aged+Care+Information+Line
http://www.seniors.gov.au/
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