แพทย์ผู้เชี่ยวาชาญเฉพาะทาง
n

n

n

n

แพทย์ประจำครอบครัวอาจต้องการให้ท่านพบกับ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หากเขาเห็นว่าท่านต้อง
ได้รับการทดสอบหรือการบำบัดอีกหลายครัง้ ผูเ้ ชีย
่ วชาญ
เฉพาะทางคือแพทย์ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ปัญหา สุขภาพหนึ่งใดโดยเฉพาะ
การไปพบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนั้น ท่านต้องมีจดหมาย
ส่งตัวจากแพทย์ประจำครอบครัวของท่าน ท่านจะไปพบ
กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยตรงก็ได้ แต่ท่านจะได้รับ
ส่วนลดจากเมดิแคร์น้อยลงถ้าท่านไม่มีจดหมายส่งตัว
ค่าธรรมเนียมของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนั้น โดยปกติ
แล้วจะสูงกว่าค่าธรรมเนียมของแพทย์ประจำครอบครัว
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางส่วนใหญ่จะไม่ “บัลค์ บิลล์” เป็น
สิง่ สำคัญทีท
่ า่ นจะต้องตรวจดูคา่ ธรรมเนียมทีถ
่ ก
ู เรียกเก็บ
แพทย์ประจำครอบครัวของท่านอาจส่งตัวท่านไปพบ
กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่โรงพยาบาลสาธารณะแต่
ท่านอาจต้องรอนานหน่อย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางในแผนกคนไข้นอกของโรงพยาบาลสาธารณะจะ
ไม่เก็บเงินค่าบริการ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะทำ
งานในคลินิกส่วนตัวในโรงพยาบาลสาธารณะด้วย

ยา
n

n

n

n

แพทย์ประจำครอบครัวของท่านและ/หรือแพทย์ผู้เชี่ยว
ชาญเฉพาะทางอาจเขียนใบสั่งยาให้ท่าน ท่านต้องนำ
ใบสั่งไปที่เภสัชกร/ร้านขายยา
ถ้าท่านมีบัตรเมดิแคร์ บัตรสุขภาพ หรือบัตรลดหย่อน
สำหรับผูร้ บ
ั เงินสงเคราะห์ ท่านควรนำติดตัวไปทีเ่ ภสัชกร
/ร้านขายยาด้วย โปรดโทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องการมี
สิทธิได้บัตรเหล่านี้ที่เซ็นเตอร์ลิงค์ แผนกหลายภาษา
หมายเลข 131 202
ท่านจะต้องจ่ายเงินค่ายา แต่ยาส่วนใหญ่จะมีราคาถูกลง
ถ้าท่านมีบัตรเหล่านี้มาแสดง
ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแผ่นข้อเท็จจริง 3 - ยา

แพทย์ผเู้ ชีย
่ วชาญเฉพาะทาง เชีย
่ วชาญทางด้าน
แพทย์ผช
ู้ ำนาญด้านโรค
ระบบภูมต
ิ า้ นทาน เช่น โรคภูมแ
ิ พ้ หืด
ภูมแ
ิ พ้/ภูมต
ิ า้ นทานโรค
แพทย์ผช
้ ู ำนาญด้านโรคหัวใจ หัวใจ
แพทย์ผช
้ ู ำนาญด้านโรคผิวหนัง โรคผ วิ หนงั
แพทย์ผช
ู้ ำนาญด้านโรค
ต่อมไร้ทอ
่

แพทย์ผชู้ ำนาญด้านกระเพาะและลำไส้ กระเพาะ ลำไส้ การย่อยอาหาร
แพทย์ผช
ู้ ำนาญด้านวัยชรา คนสูงอายุ
แพทย์ผช
ู้ ำนาญด้านโรคสตรี อวัยวะเพศของสตรี
แพทย์ผช
ู้ ำนาญด้านโลหิต

ยู่ด้วยกันทั้งหมด
10 แผ่น คือ:

1. ระบบสุขภาพในรัฐควีนสแลนด์
2. การไปหาแพทย์
3. ยา
4. โรงพยาาบาลในรัฐควีนสแลนด์
5. ศูนย์สุขภาพชุมชน

โลหิต

แพทย์ผช
ู้ ำนาญด้านโรคตับ ตับ
แพทย์ผช
ู้ ำนาญด้านโรคติด การเจ็บป่วยทีต
่ ด
ิ ต่อระหว่างคนหนึง่ กับอีก
ต่อ
คนหนึง่ เช่น โรคหัด เอชไอวี
แพทย์ผช
ู้ ำนาญด้านเนือ
้ งอก มะเร็งบำบัด
แพทย์ผช
ู้ ำนาญด้านโรคไต ไต
แพทย์ผช
้ ู ำนาญด้านโรคสมอง สมอง
สูตแ
ิ พทย์

การคลอดทารก

แพทย์ผู้ชำนาญโรคที่เกิด
จากอาชีพต่างๆ

อาการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากการทำงาน

จักษุแพทย์

สายตา

ศัลยแพทย์กระดูก

กระดูก กล้ามเนือ
้ ข้อต่อ

แพทย์ผช
ู้ ำนาญด้านหู คอ
จมูก

หู คอ และจมูก

แพทย์ผช
ู้ ำนาญด้านโรคเด็ก เด็ก
แพทย์ผช
ู้ ำนาญด้านพยาธิ
วิทยา

เซลล์และเนือ
้ เยือ
่ ทีร่ ะบุอาการโรค/
การเจ็บป่วย

แพทย์ผช
ู้ ำนาญด้านเภสัช
วิทยา

ผลกระทบของยา/
ยาเสพติดต่อร่างกายของคน

แพทย์ผช้ ู ำนายด้านการบรรเทาอาการของโรค บรรเทาความทุกข์ทรมานและยืดชีวติ ให้ยนื ยาวระหว่างการเจ็บป่วยและการตาย
จิตแพทย์

การเจ็บป่วยทางจิต

แพทย์ผช
ู้ ำนาญด้านรังษี
วิทยา

การสร้างและการอ่านภาพของบริเวณ
ต่างๆในร่างกาย (เช่น การเอ็กซเรย์)

แพทย์ผช
ู้ ำนาญด้านโรค
ปวดตามข้อ

กล้ามเนือ
้ และโครงกระดูก(โรคข้ออักเสบ)

แพทย์ศัลยกรรม

การผ่าตัด

แพทย์ผช
ู้ ำนาญด้านโรค
ทรวงอก

หน้าอก การหายใจ

แพทย์ผช
ู้ ำนาญด้าน
ปัสสาวะวิทยา

แผ่นข้อเท็จจริงมีอ

ต่อมและฮอร์โมน เช่น เบาหวาน

ทางเดินปัสสาวะ รวมทัง้ ไต หลอดไต
กระเพาะปัสสาวะ และหลอดปัสสาวะ

6. บริการทันตกรรม
7. บริการสุขภาพพันธมิตร
8. การรักษาสุขภาพสมบูรณ์และการป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย
9. บริการสุขภาพและสนับสนุนสำหรับกลุ่มจำเพาะ
10. ท่านกับระบบบริการสุขภาพ
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2. การไปหาแพทย์

