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 كيف يمكنني دفع تكاليف الرعاية الصحية؟ 
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تكاليف الرعاية  تساعد الحكومة األسترالية على خفض تكلفة الرعاية الصحية لمعظم الناس الذين يعيشون هنا. ستوضح هذه المقالة كيفية دفع

.الصحية  

 ما هو نظام الميديكير؟ 

لموقع نظام الميديكير هو خطة حكومية تساعد األستراليين على دفع تكاليف الرعاية الصحية. تعّرف على كيفية التسجيل في نظام الميديكير على ا
نية.االلكتروني التابع لدائرة الخدمات اإلنسا  

فقط: متاح فهو ،الميديكير ليس كل شخص مؤهل للحصول على   

 • للمواطنين األستراليين 
 • للمواطنين النيوزيلنديين 

 • للمقيمين الدائمين األستراليين
 • لألشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على اإلقامة الدائمة )هناك بعض الشروط(

 • لألشخاص المشمولين بأمر وزاري

إذا كنت من بلد لديه اتفاقية رعاية صحية متبادلة مع أستراليا. زيارتك ألسترالياعند  الميديكير قد تتمكن من الحصول على بطاقة   

ليك أن تفّكر بالحصول على تأمين صحي خاص لتغطية تكاليف العالج الطبي في أستراليا.فعإذا كنت زائراً من بلد آخر، أما   

الخدمات اإلنسانية. دائرةعلى موقع  الميديكير يمكنك التحقق مما إذا كنت مؤهالً للحصول على   

 ما هي الخدمات التي يغطيها الميديكير؟ 

:الصحية مجموعة من الخدمات الميديكيريغطي   

إذا كان الطبيب ال يستوفي  أما سيقوم الميديكير بدفع التكلفة بالكامل.فإذا كان الطبيب يستوفي رسومه من الميديكير، خصائي: األطبيب أو ال• معاينة 
الميديكير.الميديكير، سيكون عليك دفع التكلفة ثم المطالبة بجزء من التكلفة من رسومه من   

ً  المستشفى: الذهاب إلى•  إذا ذهبت إلى قسم الطوارئ في وتكاليف. الغطي جميع يس  الميديكيريتلقى الرعاية في مستشفى عام، فإن  إذا كنت مريضا
التكاليف.دفع جميع يس  الميديكيرمستشفى عام، فإن   

المخبرية. اقرأ المزيد هنا  حوصاتلفامجموعة من الفحوصات، بما في ذلك صور األشعة السينية و الميديكيرغطي ي: • الفحوصات وصور األشعة
 حول دفع تكلفة الفحوصات وصور األشعة.

.مصححي النظر العين التي يجريها  فحوصاتبدفع تكلفة  الميديكيرقوم ي• فحوصات العين:   
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وينبغي   الواحدة،سنة ال فيجلسات مع أخصائي الصحة العقلية  عشرةل الميديكيرتقديم طلب للحصول على خصم يمكنك  خدمات الصحة العقلية:• 
.لكي تتمكن من القيام بذلك لى خطة عالج صحة عقلية من طبيبكعليك الحصول ع  

طويلة األجل وبعض الخدمات الصحية المساعدة مثل العالج ال المرضية الحاالتتكاليف بعض  الميديكيريغطي  األخرى: الصحيّة • خدمات الدعم
 الطبيعي وبعض األدوية الموصوفة. 

على موقع دائرة الخدمات اإلنسانية. الميديكيراقرأ المزيد حول ما يغطيه   

 

 هل خدمات طب األسنان مشمولة بالميديكير ؟ 

بنفسك. ويستخدم الكثير من الناس التأمين الصحي الخاص هذه التكلفة األسنان، إذ يجب أن تدفع تكلفة معظم إجراءات طب  الميديكيرال يدفع 
.عالج األسنانلمساعدتهم على دفع تكاليف   

. اعرف هنا ما برنامج إعانات عالج األسنان للطفل""يسمى  برنامجيغطي بعض تكاليف رعاية األسنان لبعض األطفال بموجب  الميديكيرغير أّن 
كان طفلك مؤهالً. إذا  

 اقرأ المزيد هنا حول كيفية دفع تكاليف طب األسنان.

 ما هو المبلغ الذي يغطيه الميديكير من رسم معاينة الطبيب؟ 

أن تدفع من جيبك  وبهذا لن تكون مضطرا   التكلفة الكاملة للزيارة الميديكير إذا كان الطبيب أو األخصائي يستوفي رسومه من الميديكير، يغطي
نفقات الطبية. لتغطية ال  

. يُعرف المبلغ الذي تدفعه الميديكيرإذا كان الطبيب أو األخصائي ال يستوفي رسومه من الميديكير، عليك أن تدفع وأن تطالب بجزء من التكلفة من 
 باسم رسم الفرق.

وبالتالي فإن رسم  فقط دوالراً  37.60 مبلغ الميديكيروف يدفع فس  اعتيادية، ة  لقاء معايندوالراً  70 طبيبك العام مبلغ على سبيل المثاليطلب منك قد 
دوالراً.   32.40الفرق التي يجب أن تدفعه سيكون   

فقط إذا كانت لديك إحالة سارية المفعول من  الميديكيرمكنك المطالبة باسترجاع جزء من التكلفة من األخصائي، في الطبيبقمت بزيارة إذا أما 
   طبيبك.

 تعّرف على كيفية تقديم طلب استرجاع التكلفة على الموقع اإللكتروني لدائرة الخدمات اإلنسانية.

 فحوصات خارج المستشفى، قد تكون مؤهالً للحصول على شبكة أمان الميديكير.أو إذا كنت بحاجة إلى إنفاق الكثير من المال على زيارات طبية 
لنفقات التي دفعتها من جيبك.مقابل ا الميديكيرالمزيد من المال من هذا يعني أنك سوف تحصل على   

 إذا كنت بحاجة إلى إجراء فحوصات، كيف أدفع تكلفتها؟ 

في بعض األحيان تكاليف هذه الفحوصات  الميديكيرقد يطلب منك طبيبك إجراء فحوصات أو صور أشعة لمعرفة المزيد عن صحتك. يغطي 
 والصور.

حوصات الدم أو البول أو األنسجة. ويتم استيفاء تكلفة العديد من هذه كفالفحوصات  هذه تكلفة عادة   الميديكيريغطي   المخبرية:حوصات لفا• 
 الفحوصات من الميديكير.

باإلصدار البوزيتروني تشمل األشعة السينية واألشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي وأشعة التصوير المقطعي هذه  • صور األشعة:
بعض أو كامل تكلفة العديد من هذه الصور. الميديكير يغطي حيث لموجات فوق الصوتيةباالتصوير و  

هناك أيضا بعض فحوصات الكشف المجانية المتوفرة في أستراليا بما في ذلك الكشف عن سرطان الثدي وسرطان األمعاء وفحوصات العين 
ت اإلنسانية.احة في الفحوصات على الموقع األلكتروني لدائرة الخدماوالسمع. اقرأ عن المساعدة المت  

المزيد حول دفع تكاليف الفحوصات التشخيصية وصور األشعة.هنا اقرأ   

 



 

 

دفع ثمن األدوية؟ أ كيف    

  دواء من طبيبك.إذا كان لديك وصفة  (PBS) تساعد الحكومة األسترالية في تكلفة الدواء من خالل برنامج اإلعانات الصيدالنية

دوالراً لمعظم األشخاص  40.30دفعه هو ستالحالي الذي  لثمن الدواء الحد األقصى ويكون إال أنّك ال تزال بحاجة إلى دفع بعض من تكلفة الدواء.
صالحة. حسومات حكوميةدوالراً لألشخاص الذين لديهم بطاقة  6.50و  

األدوية المشمولة ببرنامج اإلعانات الصيدالنية، فيمكن لشبكة أمان برنامج اإلعانات الصيدالنية أن تقلل من إذا كنت تنفق الكثير من المال على و
. اقرأ المزيد عن شبكة أمان برنامج اإلعانات الصيدالنية على موقع دائرة الخدمات الواحدة نةالس التكلفة بعد أن تقوم بإنفاق مبلغاً معيناً من المال في 

  اإلنسانية.

 NPS. يمكنك قراءة المزيد عن إبقاء تكلفة الدواء منخفضة على موقع وستدفع ثمن الدواء بالكامل إذا لم يكن مشموال ببرنامج اإلعانات الصيدالنية
Medicinewise 

 هل تغطي الميديكير رعايتي الصحية إذا كنت بحاجة للذهاب إلى المستشفى؟ 

يمكنك االختيار ما بين مستشفى عام أو مستشفى خاص. اقرأ هنا المزيد عن أنظمة المستشفيات العامة لذهاب إلى المستشفى، لإذا كنت بحاجة 
 والخاصة.

دفع التكاليف. غير أنّك قد يقوم الميديكير بيحق لكل شخص لديه رقم ميديكير الحصول على العالج المجاني كمريض عام في مستشفى عام حيث 
نتظار.االتضطر إلى االنضمام إلى الئحة   

التكاليف من قبل التأمين الصحي الخاص. جميعإذا كنت تتلقى العالج في مستشفى خاص، قد يتم تغطية بعض أو   

 إذا كنت بحاجة إلى سيارة إسعاف، فمن المحتمل أن يتم نقلك إلى قسم الطوارئ في مستشفى عام.

 هل خدمات اإلسعاف مجانية في أستراليا؟ 

اإلسعاف في أستراليا. تختلف هذه الرسوم ما بين الواليات واألقاليم. فهي مجانية في بعض األماكن، ومدعومة  توجد هناك رسوم لخدماتعموماً 
 من قبل الحكومة لبعض األشخاص في أماكن أخرى.

 ال يغطي الميديكير تكلفة سيارة اإلسعاف. أّما إذا كان لديك تأمين صحي خاص، فقد يغطي كامل التكلفة أو بعضها.

 privatehealth.gov.auقراءة عن خدمات اإلسعاف المتوفرة في واليتك على يمكنك ال

 ما هو التأمين الصحي الخاص، وهل يجب أن أحصل عليه؟ 

من خالل خاص الصحي التأمين ى الليس من اإللزامي أن يكون لديك تأمين صحي خاص في أستراليا، ولكن يتم تشجيع الجميع على الحصول عل
اإلضافية والحوافز الحكومية.مختلف الرسوم   

أن  غبلرعاية الصحية الخاصة بك. على سبيل المثال، يمكنك اختيار الطبيب الذي تر ل بالنسبةيمنحك التأمين الصحي الخاص المزيد من الخيارات 
 يقوم بعالجك.

 privatehealth.gov.au  اقرأ المزيد عن التأمين الصحي الخاص على
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