
 Sağlık sistemi  

Medicare 

Avustralya Hükümeti Medicare olarak adlandırılan bir program aracılığıyla sağlık ve 
hastane masraflarının karşılanmasında yardımcı olmaktadır. Medicare, doktor, 
röntgen, kan testi ve devlet hastanelerindeki bakım ücretleri ile bazı diğer servis 
ücretlerinin çoğunu ödemektedir.  

Kuşullarınızın uygun olup olmadığını öğrenmek ve Medicare’e kayıt olmak için 
pasaport ya da yolculuk belgelerinizle birlikte bir Medicare ofisine gitmeniz gerekir.  

Medicare ambulans masrafları, dişçi, fizik tedavi, gözlük, ayak bakımı, sınıkçı 
hizmetleri veya özel hastane yatak ücretlerini ödemez.  

Centrelink Sağlık Bakım Kartı 

Centrelink’ten ödenek alıyorsanız veya geliriniz düşükse, Hükümetin vermiş olduğu 
Health Care Card’ına hak kazanabilirsiniz. Bu kart size, ilaç fiyatları ve sağlık 
hizmetleri (doktor, dişçi ve ambülans) gibi birçok konuda indirim sağlar.  

Health Care Card’ınız olsa bile, temel sağlık ve hastane masraflarının tümü için 
Sağlık Bakım Kartınızla birlikte Medicare kartınızı da göstermeniz gerekir. 

Özel sağlık sigortası 

Birçok Avustralyalı özel sağlık sigortası fonlarına kayıtlıdır. Özel sağlık sigortaları, 
özel veya devlet hastanelerinde özel hasta olarak tedavi edilme masraflarınızı 
karşılar. Ayrıca, Medicare kapsamına girmeyen diş ve göz bakım masrafları gibi diğer 
bazı masrafları da kapsayabilir. Özel sağlık sigortalarının hangi hizmetleri kapsadığı 
ve maliyeti büyük çeşitlilik gösterir. Bu yüzden özel sağlık sigortası yaptırmak 
isterseniz, poliçeyi imzalamadan önce bütün ayrıntılarını dikkatli bir şekilde 
incelemeniz önemlidir. 
 

TEŞVİKLER 

Hükümet özel sağlık sigortasını teşvik amacıyla bir mali teşvik uygulaması 
başlatmıştır. Federal Hükümet özel sağlık sigortası primleri üzerinden %30’luk bir geri 
ödeme (65 yaş ve üzerindeki kişiler için daha yüksek oranda bir geri ödeme) ve özel 
sağlık sigortası yaptırmayan yüksek gelirliler için %1’lik bir vergi artırımı 
uygulamaktadır. 
 

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


YAŞAM BOYU SAĞLIK SİGORTASI 

Ayrıca bir de Lifetime Health Cover (Yaşam Boyu Sağlık Sigortası) adı verilen bir özel 
sağlık sigortası sistemi bulunmaktadır. Bu sisteme göre, kişilerin hastane sigortasına 
girme yaşına bağlı olarak fona ödedikleri miktar değişmektedir. 31. yaş günlerinin 
ardından 1 Temmuz tarihine kadar hastane sigortası yaptıran ve ödemelerini 
sürdüren kişiler, daha sonra sigortalanan kişilere göre, ömürleri boyunca daha düşük 
miktar ödeyeceklerdir. 30 yaşından sonra sigorta yaptırdığınızda, geciktiğiniz her yıl 
için, %2 daha fazla ödeme yapmak durumunda kalacaksınız. Bu zamlı ödemenin üst 
sınırı, hastane sigortasını ilk defa 65 yaşında yaptıran bir kişiye uygulanacak %70’lik 
zamlı ödemedir. 

Yeni göçmenler için özel koşullar uygulanmaktadır. Genellikle göçmenler hastane 
sigortasını ya (hangisi daha sonra ise): 

• 31. yaş günlerinin ardından 1 Temmuz tarihine kadar; ya da   

• Medicare kapsamına hak kazandıkları günün birinci yıldönümüne kadar 
yaptırmaları durumunda primin üzerine ödeme yapmayacaklardır.  

Bu tarihlerden sonra, normal Lifetime Health Cover ödemeleri uygulanacaktır. 
 

AYRINTILI BİLGİ 

Özel sağlık sigortası hakkında ayrıntılı bilgi, www.health.gov.au/privatehealth ve  
www.phiac.gov.au web siteleri ziyaret edilerek ya da aşağıdaki telefon aranarak 
edinilebilir: 

Private Health Insurance Ombudsman 1800 640 695 
(Özel Sağlık Sigortası Kamu Temsilcisi)  www.phio.org.au

 

 “Commonwealth Carelink Centres” yaşlılara ve özürlülere bakan kişilere bilgi ve 
destek sağlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki numarayı arayınız: 

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

Tıbbi yardım  

ACİL SERVİSLER 

Acil tedavi, bazı sağlık merkezleri veya hastanelerin acil servisleri aracılığıyla 
sağlanabilir. Devlet ve özel hastaneler White Pages telefon rehberinde ‘Hospitals’ 
başlığı altında bulunabilir.  

Hastaneye giderken, kullandığınız tüm ilaçları ve ayrıca Medicare, özel sağlık 
sigortası üye kartı, “Health Benefits” ya da “Pension Concession” kartlarınızı yanınıza 
almayı unutmayınız. 

Devlet hastanelerinin ‘Casualty’ veya ‘Emergency’ bölümlerinde, hergün 24 saat acil 
tedavi hizmeti sağlanmaktadır. 

Sorunun acil olmaması durumunda, tıbbi yardımı bir pratisyen doktordan almanız 
gerekir.  
 

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/


PRATİSYEN DOKTORLAR (AİLE DOKTORLARI) 

Durumunuz acil değilse, önce aile doktorunuza (aynı zamanda ‘General Practitioner’  
veya GP adı da verilir) ya da bir sağlık merkezine gitmeniz gerekmektedir. 
Gideceğiniz doktoru ya da sağlık merkezini kendiniz seçebilirsiniz. Doktor ve sağlık 
merkezlerini ‘Yellow Pages’ telefon rehberinde ‘Medical practitioners’ başlığı altında 
bulabilirsiniz. Tercümana ihtiyacınız olduğunda doktorunuz size ücretsiz olarak bir 
tercüman sağlayabilir.  

Doktorunuz size bulk bill ödemesi uygulayabilir. Bu uygulamada, sizden bir Medicare 
formu imzalamanız istenir ve doktorunuz bu formu Medicare’e gönderir. Daha sonra 
Medicare, ödemeyi doktorunuza yapar. Diğer durumlarda doktor, ücreti sizden talep 
edecektir. Daha sonra siz bu miktarı Medicare’den veya özel sağlık sigortası 
fonundan (koşullarınız uygunsa) talep edebilirsiniz. Her durumda, Medicare kartınızı 
(ve eğer varsa, Health Care Card/Sağlık Bakım Kartı) yanınızda bulundurmalısınız. 
 

TERCÜMANLIK HİZMETLERİ 

Doktor muayeneniz sırasında öncelikli telefon hattı aracılığıyla tercüman sağlayabilir. 
Avustralya vatandaşı veya Avustralya’da sürekli oturma vizesine sahip olmanız ve 
muayenenin Medicare kapsamında olması koşuluyla bu hizmet siz ya da doktorunuz 
için ücretsizdir.   

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

 

UZMAN DOKTORLAR 

Önce bir GP’yi görmeden, uzman doktora (specialist) gidemezsiniz. Doktorunuz 
sizi, daha sonraki tedaviniz için bir uzman doktora ya da başka bir uzmana sevk 
edebilir.  
 

İLAÇLAR 

Doktorunuz  ilaca ihtiyacınız olduğunu düşünürse, size bir reçete yazabilir. İlaçlarınızı 
chemist ya da pharmacy’den (eczane) temin edebilirsiniz. Antibiyotikler gibi birçok 
ilaç sadece reçete ile alınabilir. Centrelink tarafından verilen Health Care Card (Sağlık 
Bakım Kartı) ya da Pension Concession Card’ınızın (Emekli İndirim Kartı) olması 
halinde, belirli ilaçları indirimli alabilirsiniz. Eczaneden ilacınızı alırken yanınızda 
Medicare kartınızı da getirmeniz gerekir. 

İlaçların üzerindeki etiketleri ve talimatları dikkatli bir şekilde okumanız ve 
anlamamanız durumunda sormanız gerekir. İlaçlara ilişkin yardım ya da bilgi için, 
eczacıya başvurunuz ya da Pazartesi-Cuma, saat 09.00-18.00 arası aşağıdaki 
numarayı arayınız: 

Medicines Line 1300 888 763 

Toplum Sağlık Merkezleri 

Community Health Centres (Toplum Sağlık Merkezleri) her yaştan kişilere düşük 
ücretli sağlık hizmetleri sağlamaktadır. Her merkezde aynı hizmetler sunulmamasına 
karşın, genellikle sağlanan hizmetler, hemşirelik, sağlık eğitimi, fizik tedavi, diş 
bakımı, sağlık bakımı, danışmanlık ve sosyal yardımı kapsamaktadır. 

http://www.yellowpages.com.au/
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


Merkezler, White Pages telefon rehberinde ‘Community Health Centres’ ya da 
‘Health’ başlıkları altında yer almaktadır.  

Ruh Sağlığı 

Ruhsal sorunlar ve rahatsızlıklara ilişkin yardım talep edenler için çeşitli servisler 
bulunmaktadır. Birçok durumda, ruhsal sorunlarıyla ilgili yardıma ihtiyaç duyan 
kişilerin aile doktoru veya Community Health Centre (Toplum Sağlık Merkezi) ile 
ilişkiye geçmeleri gerekir.  

Ayrıca aşağıdaki merkezi de arayabilirsiniz: 

Queensland Transcultural Mental Health Centre  3240 2833 
(Brisbane dışından arayacaklar için) 1800 188 189 

Dil ve kültürel olarak farklı kökenden gelen kişilere yönelik servisler  

Birçok hastane ve büyük sağlık merkezi, bölgelerindeki göçmen toplumlara hizmet 
sunan sağlık uzmanı ekiplerine sahiptir. Bu hizmetler danışmanlık, tavsiye, sevk ve 
sağlık bilgileri sağlamayı kapsamaktadır. Bölgenizdeki hastaneyi ya da Toplum Sağlık 
Merkezini arayarak kendi dil grubunuzda çalışan bir Multicultural Health Worker 
(Çokkültürlülük Sağlık Görevlisi) olup olmadığını öğreniniz.  

Aşılama 

Aşılama çocukları (ve yetişkinleri) enfeksiyonlara karşı korumaktadır. Aşılama zorunlu 
olmayıp, tüm çocuklar için önerilmektedir. Bazı eyalet ve bölgelerde (NSW, VIC, TAS 
ve ACT) çocuklar bakım merkezlerine ya da okula başlarken aşı belgesi gösterilmesi 
gerekir. Bu uygulama ile, çocuk bakım merkezi ya da okulun hangi çocukların aşısız 
olduğunu bilmesi sağlanmaktadır. Aşılar aile doktorunuza ya da bölgenizdeki 
Community Health Centre’de (Toplum Sağlık Merkezi) yaptırılabilir. 

Aşıları Community Health Centre ya da belediyede yaptırmak istemeniz durumunda, 
hangi aşıların ve ne zaman yapıldığını öğrenmek için Community Health Centre’ı ya 
da belediyeyi aramanız gerekecektir.   

Çocuklarınıza aşı yaptırmamanız durumunda, çocuk bakım ödeneklerinden 
yararlanamayabilirsiniz:  

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

Ağız ve diş sağlığı hizmetleri 

Bölgenizde bulunan özel diş hekimleri genellikle bir ücret karşılığı hizmet 
sağlamaktadır. Diş hizmetleri masraflarınızda yardımcı olması için bir özel sağlık 
sigortası yaptırabilirsiniz. 

http://www.whitepages.com.au/
http://immunise.health.gov.au/index.htm
http://immunise.health.gov.au/
http://www1.hic.gov.au/general/acircirghome


Eyalet ve Bölge hükümetleri de Centrelink indirim kartı sahiplerine, sınırlı olarak, 
ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmetleri sağlamaktadır. Sağlanan hizmetler içinde 
genellikle şiddetli ağrıların dindirilmesi ve takma diş dahil olmak üzere bazı temel ağız 
ve diş bakımı hizmetleri bulunmaktadır. Bölgenizde sağlanan hizmetler için lütfen size 
en yakın olan sağlık merkezi veya hastaneye başvurunuz. Centrelink ile görüşerek, 
indirim alma hakkınızın olup olmadığını öğreniniz. 

Yaşlı bakım servislerine erişim  

Yatılı yaşlı bakım hizmeti, hastalık, özürlülük, mahrumiyet, acil durum, bakıcı, aile ya 
da arkadaşların ihtiyaçları ya da evde tek başına yaşam sürdürmenin zor olduğu 
durumlar gibi çeşitli nedenlerden ötürü artık evde yaşayamayan yaşlı kişiler içindir. 
Yaşlı bakım evlerinin sunduğu bakımdan daha az bakıma ihtiyacı olan kişiler 
bağımsız yaşam konutları ya da emeklilik köylerinde yaşama seçeneklerini 
değerlendirebilirler.  

Aged Care Assessment Teams (Yaşlı Bakım Değerlendirme Ekipleri – ACAT’lar), 
evinizde yaşamayı sürdürme ya da bir yaşlı bakım evine taşınmanızın gerekip 
gerekmediği konusunda yardımcı olmaya yönelik ihtiyaç duyduğunuz Avustralya 
Hükümeti fonlu servislere ilişkin bilgi sağlamaktadır.   

Bir yaşlı bakım evine taşınmak istemeniz durumunda izlenmesi gereken beş adım 
vardır. Bunlar:  

• Uygunluk değerlendirmenizi yaptırmak 

• Bir bakım evi bulmak 

• Ücreti öğrenmek 

• Başvurmak 

• Taşınmak ve yerleşmek.   
 

Yaşlılıkla ilgili her türlü konuda yardım almak için aşağıdaki numarayı arayınız ya da 
web sitesini ziyaret ediniz:  

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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