
 Ang sistemang pangkalusugan  

Medicare 

Ang Pamahalaang Australya ay nagbibigay ng tulong para sa mga medikal na gastos 
at pangangalaga sa ospital sa pamamagitan ng panukalang tinatawag na Medicare. 
Nagbabayad ang Medicare para sa halos lahat ng gastos ng mga pagpapatingin sa 
doktor, mga x-ray, pagsusuri ng dugo, pangangalaga sa publikong ospital, at ilan 
pang mga serbisyo.   

Upang malaman kung ikaw ay karapat-dapat at upang magpatala sa Medicare, 
kailangan mong pumunta sa isang tanggapan ng Medicare na dala ang iyong 
pasaporte o mga dokumento sa pagbibiyahe. 

Hindi nagbabayad ang Medicare para sa gastos ng ambulansiya, serbisyong dental, 
pisiyoterapi, salamin sa mata, podyatriya, serbisyong kayropraktik, o akomodasyon 
sa pribadong ospital.  

Centrelink Health Care Card (Kard para sa Pangangalaga ng 
Kalusugan mula sa Centrelink) 

Kung ikaw ay tumatanggap ng kabayaran mula sa Centrelink o mababa ang kinikita, 
ikaw ay maaaring maging karapat-dapat para sa Pampamahalaang Health Care Card 
(kard para sa pangangalaga ng kalusugan). Ang kard ay magbibigay sa iyo ng 
benepisyo sa hanay ng mga konsesyon, kabilang ang halaga ng mga gamot at mga 
serbisyong pangkalusugan (doktor, dentista at ambulansiya).   

Kahit na ikaw ay may Health Care Card, kailangan mo pa ring ipakita ang iyong 
Medicare card para sa lahat  ng mga batayang ospital at medikal na pagpapagamot 
kasabay ng iyong Health Care Card. 

Pribadong segurong pangkalusugan 

Maraming mga Australyano ay may pribadong health insurance na pondo.  Ito ay 
sumasagot sa iyong pagpapatingin bilang pribadong pasyente sa mga pribado o 
publikong ospital, at maaaring kabilang ang ilang mga serbisyo na hindi sakop ng 
Medicare, tulad ng dental at salamin sa mata na mga serbisyo.  Ang mga halaga at 
uri ng cover o sakop nito ay nagkakaiba-iba sa pangkalahatan, kaya kung ikaw ay 
magpapasiyang kumuha ng pribadong health insurance, mahalaga na alamin nang 
maingat ang mga detalye bago bumili ng policy.   

 

MGA INSENTIBO 

Ang pamahalaan ay nagpasimula ng mga pananalaping insentibo na naglalayong 
mahikayat ang mga tao na kumuha ng pribadong health insurance.  May 
Pampamahalaang Komonwelt na 30% rebate o diskuwento sa mga pribadong health 
insurance primyum (at mas mataas na mga rebate para sa mga taong may edad na 
65 taon o mahigit), at 1% na pataw na buwis para sa mga taong mataas ang kita na 
hindi kumukuha ng pribadong health insurance.   

http://www.centrelink.gov.au/
http://www.centrelink.gov.au/internet/internet.nsf/payments/conc_cards_hcc.htm


PANGHABANG BUHAY NA HEALTH COVER 

Mayroon ding sistemang tinatawag na Lifetime Health Cover o panghabang buhay na 
health cover na kung saan ang halaga ng pribadong health insurance ay nagkakaiba 
batay kung anong edad unang kumuha ng hospital cover ang mga tao.  Ang mga 
taong kumuha ng hospital cover sa unang araw ng Hulyo matapos ang kanilang  
edad 31 at napanatili ang kanilang pagiging miyembro ay magbabayad ng mababang 
mga halaga sa buong buhay nila, kung ikukumpara sa mga taong kumuha ng hospital 
cover nang sila ay matanda na.  Kung iyong aantalahin ang pagkuha ng hospital 
cover, ikaw ay magbabayad ng dagdag na 2% loading para sa bawa’t taon na iyong 
inantala ang pagkuha pagkatapos ng edad 30, aabot sa pinakamataas na 70% 
loading ang i-aaplay sa sinumang unang kumuha ng hospital cover sa edad na 65 
taon.   

May espesyal na mga kondisyon na angkop para sa mga bagong migrante. 
Kadalasan, ang mga migrante ay hindi nagbabayad ng ‘loading’ kung sila ay bumibili 
ng segurong pang-ospital alinman sa sumusunod ( kung ano man ang mas huli): 

• ang ika-1 ng Hulyo matapos ang kanilang ika-31 kaarawan; o  

• ang unang anibersaryo ng araw na sila ay naging karapat-dapat para sa 
Medicare. 

Matapos ang mga petsang ito, naaangkop ang karaniwang mga ‘loading’ para sa 
Panghabang-buhay na Segurong Pangkalusugan o Lifetime Health Cover. 
 

KARAGDAGANG IMPORMASYON 

Ang karagdagang impormasyon tungkol sa pribadong health insurance ay maaaring 
makuha sa pamamagitan ng pagbisita sa mga website na: 
www.health.gov.au/privatehealth at www.phiac.gov.au/ o sa pamamagitan ng 
pagkontak sa: 

Private Health Insurance Ombudsman  
(Linyang Pang-impormasyon kaugnay ng Pribadong  
Segurong Pangkalusugan) 1800 640 695 
 www.phio.org.au

 

Ang mga Sentro ng Commonwealth Carelink ay nagbibigay ng impormasyon at 
suporta sa mga taong nag-aalaga ng mga matatanda at mga taong may mga 
kapansanan. Para sa karagdagang impormasyon kumontak sa 

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

 

Medikal na tulong 

MGA KAGIPITAN 

Maaaring makatanggap ng emergency treatment o kagipitang paggamot mula sa 
mga medical centre o mga departamento ng emergency ng mga ospital.  Ang mga 
publiko at pribadong ospital ay nakalista sa bahagi na ‘Hospitals’ sa White Pages na 
direktoryo ng telepono.     

http://www.health.gov.au/internet/wcms/publishing.nsf/Content/lifetime+health+cover-3
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/index.htm
http://www.commcarelink.health.gov.au/
http://www.whitepages.com.au/


Kung ikaw ay pupunta sa ospital, alalahanin mong dalhin ang mga gamot na iyong 
iniinom at gayundin ang iyong Medicare kard,  kard ng pagiging miyembro ng 
pribadong health insurance, Health Benefits o Pension Concession Card.   

Ang kagipitang paggamot ay maaaring makuha sa  loob ng 24 na oras sa  mga 
departamentong ‘Casualty’ o ‘Emergency’ ng mga publikong ospital. 

Kung ang kalagayan ay hindi isang kagipitan dapat kang humingi ng medikal na 
tulong mula sa isang general practitioner. 
 

MGA GENERAL PRACTITIONER (MGA DOKTOR NG PAMILYA) 

Kung ito ay hindi isang kagipitan, magpunta muna sa doktor ng iyong pamilya ( 
tinatawag ding ‘general practitioner’ o GP) o sa isang medical centre.  Maaari kang 
pumili ng doktor na titingin sa iyo o pupuntahang medical centre – ang mga ito ay 
nakalista sa Yellow Pages na direktoryo ng telepono sa seksiyong ‘Medical 
practicioners’.  

Ang iyong doktor ay maaaring mag-bulk bill.  Ang ibig sabihin nito ay papipirmahin 
ka sa Medicare form, at ipapadala ito sa Medicare na siyang magbabayad sa doktor.  
Kung hindi, sisingilin ka ng doktor at maaari mong singilin ang halaga mula sa 
Medicare o sa pondo ng iyong pribadong health insurance kung ikaw ay may 
karapatan para dito.  Sa alinmang pagkakataon, kailangan mong dalhin ang iyong 
Medicare (at Health Care Card kung mayroon ka nito) 
 

PAG-IINTERPRETE 

Maaaring gamitin ng mga doktor ang karapatang mauna sa linyang pantelepono 
upang ikaw ay magkaroon ng interpreter sa panahon ng iyong pagpapatingin.  Ito ay 
walang bayad para sa iyo o sa doktor, sa isang kondisyon na ikaw ay permanenteng 
residente o mamamayan ng Australya at kung ang medikal na konsultasyon ay sakop 
ng Medicare. 

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

 

MGA ESPESYALISTA 

Ikaw ay hindi maaring magpatingin sa isang medikal na espesyalista hangga’t hindi 
muna nakikipagkita sa isang GP. Maaari kang irekomenda ng doktor sa isang 
medikal o ibang espesyalista para sa higit pang paggamot.    
 
 
 
 
 

MGA GAMOT 

Kung sa palagay ng doktor ay kailangan mo ng gamot, maaari kang bigyan ng reseta 
na dadalhin mo sa botika (o parmasya).  Maraming mga gamot, tulad ng antibiotic, 
ang mabibili lamang kung may reseta.  Kung ikaw ay may Health Care Card o 
Pension Concession Card na ibinigay ng Centrelink, ikaw ay makakakuha ng 
concession para sa ilang mga gamot. Kailangan mo ring dalhin ang iyong Medicare 
card kung kukuha ng mga gamot sa iyong botika.  

http://www.yellowpages.com.au/
http://www.immi.gov.au/tis/doctor.htm
http://www.immi.gov.au/tis/


Mahalagang basahin nang maingat ang mga etiketa at mga tagubilin at magtanong 
kung hindi maliwanag. Para sa tulong o impormasyon tungkol sa mga gamot , 
kausapin ang isang parmasyutiko, o mula Lunes hanggang Biyernes ika-9 n.u. – ika -
6 n.g. tumawag sa: 

Medicines Line 1300 888 763 
 

Community Health Centres  (Mga Sentrong Pangkalusugan sa 
Komunidad) 

Ang mga Community Health Centres (Sentrong Pangkalusugan sa Komunidad) ay 
nagbibigay ng mababang halagang mga serbisyo para sa mga taong mula sa lahat 
ng hanay ng edad. Hindi lahat ng mga centre ay nagbibigay ng parehong mga 
serbisyo. Ngunit, kadalasan kabilang sa mga makukuhang serbisyo ay ang  pag-
aalaga sa maysakit, pagtataguyod at  edukasyong pangkalusugan, pisiyoterapi, 
pangangalaga sa ngipin, pangangalagang medikal, pagpapayo at kapakanang 
panlipunan.  Ang mga ito ay nakalista sa White Pages na direktoryo ng telepono sa 
seksiyong ‘Community Health Centre’ o ‘Health’ 

Kalusugang Pangkaisipan 

May ilang mga serbisyo para sa mga taong nangangailangan ng tulong para sa mga 
problema at sakit na nauukol sa kalusugang pangkaisipan. Sa karamihang 
situwasyon, ang mga taong nangangailangan ng  tulong para sa mga problemang 
nauukol sa kalusugang pangkaisipan ay kailangang kumontak sa kanilang GP o 
Sentrong Pangkalusugan sa Komunidad. 

Maaari ka ring kumontak sa: 

Queensland Transcultural Mental Health Centre  3240 2833  
(sa labas ng Brisbane) 1800 188 189 

Mga serbisyo para sa mga taong mula sa magkakaibang kultura at  
lengguwahe 

Maraming mga ospital at malalaking sentrong pangkalusugan ang may mga pangkat 
ng mga pangkalusugang propesyonal na nagbibigay ng mga serbisyo para sa mga 
lokal na migranteng komunidad.  Kabilang sa mga serbisyong ito ang pagbibigay-
payo, rekomendasyon, at mga impormasyong pangkalusugan.  Tawagan ang iyong 
lokal na ospital o Sentrong Pangkalusugan sa Komunidad upang alamin kung may 
Multicultural Health Worker o multikultural na manggagawang pangkalusugan para 
sa grupo ng iyong wika.   

http://www.nps.org.au/site.php?content=/resources/content/cons_ml_about.html
http://www.whitepages.com.au/


Pagbabakuna 

Pinangangalagaan ng pagbabakuna ang mga bata (at matatanda) laban sa 
mapanganib na mga impeksiyon.  Ang pagbabakuna ay hindi sapilitan ngunit 
inirerekomenda para sa lahat ng mga bata.  Ang ilang mga estado at teritoryo (NSW, 
VIC, TAS at ACT) ay mangangailangan ng pagpapakita ng ulat ng pagbabakuna 
kapag ang bata ay dumadalo ng day care o magsisimula sa iskuwela.  Ito ay upang 
malaman ng mga sentro para sa pangangalaga ng bata at mga paaralan kung sino 
ang mga batang hindi pa nababakunahan.  Ang pagbabakuna ay maaaring makuha 
mula sa doktor ng iyong pamilya o sa iyong Sentro para sa Kalusugang 
Pangkomunidad.  

Kung nais mong makakuha ng mga pagbabakuna mula sa iyong Sentro para sa 
Kalusugang Pangkomunidad o lokal na konseho, kailangan mong kontakin sila upang 
alamin kung anong mga pagbabakuna ang maaaring makuha at kung kailan 
maaaring makuha ang mga ito.  

Kung ang iyong mga anak ay hindi nabakunahan, maaaring ikaw ay hindi karapat-
dapat para sa mga kabayaran para sa pangangalaga ng bata. 

National Immunisation Infoline 1800 671 811 
    http://immunise.health.gov.au
Australian Childhood Immunisation Register   1800 653 809 

Mga Serbisyong nauukol sa Pangangalaga ng Ngipin 

May mga pribadong dentista sa iyong lokal na lugar na karaniwang sumisingil ng 
bayad para sa serbisyo.  Maaari mong naising kumuha ng pribadong health 
insurance upang makatulong sa pagbabayad para sa mga serbisyong nauukol sa 
pangangalaga ng ngipin.   

Ang Estado at Teritoryong mga pamahalaan ay nagbibigay din ng limitadong hanay 
ng libreng pangangalagang kalusugan para sa bibig para sa mga karapat-dapat na 
nagmamay-ari ng Centrelink concession card.   Ang mga serbisyong ibinibigay ay 
ang primaryang lunas sa sakit at ilang batayang pangkalusugang pangangalaga sa 
bibig, kabilang na ang mga atripisyal na ngipin.  Mangyari lamang na kontakin ang 
iyong pinakamalapit na medical centre o ospital para sa detalye ng mga serbisyo sa 
iyong lugar, at kontakin ang Centrelink upang alamin kung ikaw ay nararapat na 
mabigyan ng concession. 

Paglapit sa Serbisyong nauukol sa Pangangalaga sa Matanda  

Ang pangresidenteng pangangalaga sa matanda ay para sa mga matatandang tao na 
hindi na kayang manirahan sa tahanan sa iba’t ibang dahilan katulad ng sakit, 
kapansanan, pangungulila sa namatay, isang kagipitan, mga pangangailangan ng 
kanilang tagapag-alaga, pamilya o mga kaibigan o dahilan lamang na mahirap mag-
asikaso sa tahanan nang walang katulong.  Maaaring naisin ng mga taong 
nangangailangan ng mas kaunting pangangalaga kaysa sa ibinibigay sa mga 
tahanan para sa pangangalaga sa matanda na isaalang-alang ang mga 
independiyenteng mga tirahang yunit o mga retirement village. 

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


Ang mga Pangkat para sa Pagtatasa ng Pangangalaga sa Matanda o  Aged Care 
Assessment Teams (ACATs) ay nagbibigay payo kung anong uri ng pinondohang 
mga serbisyo ng Pamahalaang Australya ang kailangan mo upang makatulong sa iyo 
na magpatuloy sa paninirahan sa iyong sariling tahanan o kung kailangan mong 
pumasok sa isang tahanan para sa pangangalaga sa matanda.  

May limang mga hakbang na kailangang sundin kung nais mong lumipat sa isang 
tahanan para sa pangangalaga sa matanda. Ang mga ito ay:  

• Pagtatasa ng iyong pagiging karapat-dapat 

• Paghahanap ng tahanan 

• Pag-alam ng halaga 

• Pag-aaplay 

• Paglipat at paninirahan  

Para sa tulong kaugnay ng anumang bagay na may kinalaman sa pangangalaga sa 
matanda, kontakin ang:   

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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