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কিভাবে আকি স্বাস্থ্যবেোর ব্যয় মিটাবো?
English version: https://www.healthdirect.gov.au/how-do-i-pay-for-healthcare
অবেকিয়ায় েেোেিারী মেশীরভাগ মিািবের জন্য অবেকিয়ার েরিার স্বাস্থ্যবেোর ব্যয় িিাবে েহায়ো প্রোন িবর। আপকন
িীভাবে আপনার স্বাস্থ্যপকরচর্যাজকনে খরচ মিটাবেন মে ব্যাপাবর এই কনেবে ের্যনা িরা হবয়বে।

মিকিবিয়ার িী?
মিকিবিয়ার হি এিটি েরিারী প্রিল্প র্া অবেকিয়ানবেরবি স্বাস্থ্যবেোর খরচ মিটাবনায় োহায্য িবর। িীভাবে মিকিবিয়ার এর
জন্য কনেেন িরবে হবে ো কিপাটযবিন্ট অে কহউম্যান োকভয বেে-এর ওবয়েোইট মেবি মজবন কনন।
েিবিই মর্ মিকিবিয়াবরর জন্য মর্াগ্য েবি কেবেকচে হবেন ো নয়। কনবনাক্তরা মিকিবিয়ার পাবেন:
•
•
•
•
•

অবেকিয়ার নাগকরিগর্
কনউকজল্যাবের নাগরকিগর্
অবেকিয়ার স্থ্ায়ী োকেন্দাগর্
র্ারা স্থ্ায়ী োকেন্দা হওয়ার জন্য আবেেন িরবেন (কিেু শেয প্রবর্াজয)
র্ারা কিকনস্টাকরয়াি অিযার এর আওোয় রবয়বেন

অবেকিয়ায় ভ্রিবর্র েিয় আপকনও মিকিবিয়ার িািয মপবে পাবরন র্কে আপকন এিন মিাবনা মেশ মেবি এবে োবিন র্াবের োবে
অবেকিয়ার পারস্পকরি স্বাস্থ্যবেো চু কক্ত আবে।
আপকন র্কে কেবেশী পর্যটি হন, োহবি অবেকিয়ায় স্বাস্থ্যবেোর খরচ মিটাবনার জন্য আপনার উকচে হবে ব্যকক্তগে স্বাস্থ্যকেিা
মনওয়া।
আপকন মিকিবিয়ার এর জন্য উপর্ুক্ত কিনা ো কিপাটযবিন্ট অে কহউম্যান োকভয বেে এর ওবয়েোইবট কগবয় র্াচাই িবর মেখবে
পাবরন।

মিকিবিয়ার এর আওোয় িী িী পকরবেো রবয়বে?
মিকিবিয়ার এর আওোয় কেকভন্ন ধরবর্র পকরবেো রবয়বে:
•

একজন ডাক্তার ককিংবা কবশেষজ্ঞশক দেখাশনা: র্কে ঐ িাক্তার োি কেি িবর োবি, োহবি মিকিবিয়ার পুবরা খরচ
মিটাবে। র্কে িাক্তার োি কেি না িবর োবিন, োহবি আপনাবিই িাক্তাবরর কি পকরবশাধ িরবে হবে, এরপর
মিকিবিয়ার মেবি ঐ ব্যবয়র কিেু টা অংশ মিরে চাইবেন।

•

•
•
•

•

হাসপাতাশে যাওয়া: আপকন র্কে োধারর্ মরাগী কহবেবে েরিারী হােপাোি মেবি স্বাস্থ্যবেো মপবয় োবিন, োহবি
মিকিবিয়ার আপনার পুবরা খরচ মিটাবে। আপকন র্কে মিাবনা েরিারী হােপাোবির জরুরী কেভাবগ র্ান, োহবি
মিকিবিয়ার েেকিেু র ব্যয় মিটাবে।
স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবিং স্ক্যান: মিকিবিয়াবরর আওোয় এক্স-মর এেং প্যােিকজ েহ কেকভন্ন ধরবর্র স্বাস্থ্য পরীক্ষা রবয়বে।
স্বাস্থ্য পরীক্ষা এেং স্ক্যাবনর খরচ েম্পবিয এখাবন আরও েথ্য রবয়বে।
চক্ষু পরীক্ষা: মিকিবিয়ার অবটাবিকিস্ট ো মচাবখর িাক্তার দ্বারা পকরচাকিে চক্ষু পরীক্ষার খরচ মিটায়।
মানকসক স্বাস্থ্য পকরশষবা: আপকন প্রকে েের মিাবনা িানকেি কচকিৎেবির িাে মেবি মনওয়া েবেযাচ্চ ১০ টি মেশবনর
জন্য মিকিবিয়ার করবেট মপবে পাবরন। এর জন্য আপনার িাক্তাবরর িাে মেবি এিটি িানকেি স্বাস্থ্য কচকিৎোর
পকরিল্পনা মনওয়ার েরিার হবে।
অন্যান্য সহায়তা: মিকিবিয়ার েীর্যস্থ্ায়ী কিেু মরাবগর কচকিৎোর খরচ, েংকিষ্ট কিেু স্বাস্থ্য মেো মর্িন কিকজওবেরাকপ,
এেং কিেু কিেু মপ্রেকিপশন মিকিকেবনর খরচ মিটায়।

মিকিবিয়াবরর আওোয় িী িী পবে মে েম্পবিয আরও কেস্তাকরে জানবে কিপাটযবিন্ট অে কহউম্যান োকভয বেে এর ওবয়েোইট
মেখুন।

োাঁবের কচকিৎো কি মিকিবিয়াবরর আওোয় পবে?
মিকিবিয়ার োাঁবের অকধিাংশ কচকিৎোর খরচ েহন িবর না। আপনাবিই এর ব্যয় মিটাবে হবে। অবনবি োাঁবের কচকিৎোর জন্য
োবের ব্যকক্তগে স্বাস্থ্য কেিা ব্যেহার িবর।
েবে চাইল্ড মিন্টাি মেবনকিট কস্ক্ি নািি এিটি প্রিবল্পর আওোয় কিেু োচ্চার মক্ষবে মিকিবিয়ার োাঁবের কচকিৎোর কিেু ব্যয়
েহন িবর। আপনার োচ্চা এই েুকেধা পাওয়ার মর্াগ্য কিনা ো এখান মেবি মজবন কনন।
োাঁবের কচকিৎোর খরচ িীভাবে পকরবশাধ িরবে হবে মে েম্পবিয এখান মেবি আরও কেস্তাকরে মজবন কনন।

মিকিবিয়ার আিার িাক্তাবরর কি এর িেটু কু পকরবশাধ িরবে?
িাক্তার কিংো কেবশেজ্ঞ র্কে োি কেি িবর, োহবি িাক্তাবরর কি এর পুবরাটাই মিকিবিয়ার েহন িবর। আপনাবি কনবজর পবিট
মেবি কিেু ই পকরবশাধ িরবে হবে না।
িাক্তার কিংো কেবশেজ্ঞ র্কে োি কেি না িবর োবি, োহবি আপনাবি ো পকরবশাধ িরবে হবে এেং এর কিেু টা আপকন
মিকিবিয়ার মেবি মিরে চাইবে পাবরন। আপকন মর্টু কু পকরবশাধ িরবেন োবি েিা হয় গ্যাপ কি।
মর্িন, আপনার কজকপ হয়বো আপনাবি োধারন কভকজবটর জন্য ৭০ িিার চাজয িরবিন। মিকিবিয়ার আপনাবি শুধুিাে ৩৭.৬০
িিার পকরবশাধ িরবে। েুেরাং আপনাবি অেশ্যই ৩২.৪০ িিার গ্যাপ কি কেবে হবে।
আপকন র্কে এিজন কেবশেজ্ঞবি মেখান, োহবি আপকন মিকিবিয়ার মেবি োর কি এর শুধুিাে কিেু টা অংশ মিরে চাইবে পারবেন
র্কে আপনার িাবে আপনার িাক্তাবরর (কজকপর) এিটি োম্প্রকেি মরিাবরি োবি।
িাক্তাবরর কি িীভাবে োকে িরবেন ো জানবে কিপাটযবিন্ট অে কহউম্যান োকভয বেে এর ওবয়েোইট মেখুন। আউট অে হেকপটাি
মিকিিযাি কভকজট ো হােপাোবির োইবর মেখাবে কগবয় ো পরীক্ষার মপেবন র্কে আপকন প্রচু র পকরিার্ অেয ব্যয় িবর োবিন,
োহবি আপকন হয়বো মিকিবিয়ার মেিটি মনট এর জন্য মর্াগ্য েবি কেবেকচে হবে পাবরন।

আিাবি র্কে পরীক্ষা িরাবে হয়, োহবি িীভাবে আকি এেবের ব্যয় মিটাবো?

আপনার স্বাস্থ্য েম্পবিয আরও জানবে আপনার িাক্তার হয়বো আপনাবি পরীক্ষা কিংো স্ক্যান িরাবে েিবে পাবরন। িখনও
িখনও মিকিবিয়ার এেবের ব্যয় েহন িবর।
•
•

প্যাথেকজ পরীক্ষা: রক্ত, িূে কিংো টিস্যুর পরীক্ষাগুবিা োধারর্ে মিকিবিয়াবরর আওোয় পবে। এগুবিার অবনিগুবিার
জন্য োি কেি িরা হবয় োবি।
ইশমজ এবিং স্ক্যান: এগুবিার িবে রবয়বে এক্স-মর, কেটি স্ক্যান, এিআরআই, কপইটি স্ক্যান এেং আিিাোউে। মিকিবিয়ার
এই পরীক্ষাগুবিার অবনিগুবিারই কিেু টা কিংো পুবরা ব্যয় েহন িবর।

এোোও অবেকিয়ায় কেনািূবল্য কিেু কিেু কিকনং পরীক্ষা িরাবনা র্ায়, মর্গুবিার িবে রবয়বে মেস্ট িযান্সার, অবের িযান্সার, চক্ষু
পরীক্ষা এেং শ্রের্শকক্তর পরীক্ষা।
পরীক্ষাগুবিা িরাবনার জন্য মর্েে েহায়ো পাওয়া র্ায় মে েম্পবিয জানবে কিপাটযবিন্ট অে কহউম্যান োকভয বেে এর ওবয়েোইট
মেখুন।
িায়াগনকস্টি মটস্ট এেং স্ক্যাবনর খরচ েম্পবিয এখান মেবি আরও কেস্তাকরে মজবন কনন।

কিভাবে আকি ওেুবধর খরচ মিটাবো?
আপকন র্কে িাক্তাবরর িাে মেবি মিাবনা ওেুবধর জন্য মপ্রেকিপশন মপবয় োবিন, মেবক্ষবে অবেকিয়ার েরিার িারিাকেউটিিযাি
মেবনকিট কস্ক্ি (কপকেএে) এর িােবি োর ব্যয় মিটাবনায় োহায্য িরবে।
এরপরও আপনাবি ওেুবধর কিেু টা ব্যয় মিটাবে হবে। েেয িাবন অকধিাংশ মিািই েবেযাচ্চ ৪০.৩০ িিার এেং র্াবের র্োর্ে
িনবশেন িািয আবে োরা ৬.৫০ িিার পকরবশাধ িবর োবি।
আপকন র্কে কপকেএে মিকিকেবন প্রচু র পকরিাবর্ টািা খরচ িবর োবিন, োহবি কপকেএে মেিটি মনট প্রকে েের আপনার এিটি
কনকেয ষ্ট পকরিার্ টািা খরবচর পর এই ব্যয় িকিবয় আনবে পাবর। কপকেএে মেিটি মনট েম্পবিয আরও জানবে কিপাটযবিন্ট অে
কহউম্যান োকভয বেে এর ওবয়েোইট মেখুন।
ওেুধগুবিা র্কে কপকেএে এর োকিিাভু ক্ত না হয়, োহবি আপনাবি পুবরা োি পকরবশাধ িরবে হবে। এনকপএে মিকিকেনওয়াইজ
ওবয়েোইট মেবি ওেুবধর খরচ িকিবয় আনা েম্পবিয আরও কেস্তাকরে জানবে পারবেন।

আিাবি র্কে হােপাোবি মর্বে হয় োহবি কি মিকিবিয়ার আিার কচকিৎোর খরচ েহন
িরবে?
আপনাবি র্কে হােপাোবি মর্বে হয় োহবি েরিারী কিংো মেেরিাকর হােপাোি মেবে কনবে পাবরন। েরিারী এেং মেেরিাকর
হােপাোি ব্যেস্থ্া েম্পবিয এখান মেবি আরও কেস্তাকরে মজবন কনন।
মিকিবিয়ার নম্বর রবয়বে এিন প্রবেযবিরই েরিারী হােপাোবি োধারর্ মরাগী কহবেবে কেনািূবল্য কচকিৎো মেো পাওয়ার
অকধিার রবয়বে, র্া মিকিবিয়ার েহন িবর। েবে আপনাবি অবপক্ষিান োকিিায় র্ুক্ত হওয়ার েরিার হবে পাবর।
আপকন র্কে মেেরিাকর হােপাোবি কচকিৎো কনবয় োবিন, মেবক্ষবে কচকিৎোর পুবরাটা কিংো কিেু টা খরচ মেেরিাকর স্বাস্থ্যকেিার
আওোয় পেবে পাবর।
আপনার র্কে অযাম্বুবিবন্সর েরিার হয়, োহবি আপকন েম্ভেে মিাবনা েরিারী হােপাোবির জরুরী কেভাবগই র্াবেন।

অবেকিয়ায় কি অযাম্বুবিন্স মেো কেনািুবল্য পাওয়া র্ায়?
অবেকিয়ায় অযাম্বুবিন্স মেোর জন্য োধারর্ে এিটি কি কেবে হয়। এই কি রাজয এেং অঞ্চি মভবে কভন্ন হয়। মিাোও মিাোও এটি
কেনািূবল্য মিবি; আোর অন্য জায়গাগুবিাবে কিেু মিাবির জন্য এবে ভেুয কির ব্যেস্থ্া রবয়বে।
অযাম্বুবিবন্সর খরচ মিকিবিয়ার এর আওোয় পবে না। আপনার র্কে মেেরিাকর স্বাস্থ্যকেিা োবি, োহবি হয়বো ো পুবরা কিংো
আংকশি খরচ মিটাবে।
আপনার রাবজয মিান মিান অযাম্বুবিন্স পকরবেো রবয়বে মে েম্পবিয জানবে privatehealth.gov.au ওবয়েোইট মেখবে পাবরন।

মেেরিাকর স্বাস্থ্যকেিা িী, এেং আিাবি কি এটা কনবে হবে?
অবেকিয়ায় মেেরিাকর স্বাস্থ্যকেিা োিা জরুরী নয়, েবে কেকভন্ন ধরবর্র েরিারী োরচাজয এেং ইনবেকন্টবভর িােবি েোইবিই
এটি মনওয়ার জন্য উৎোকহে িরা হয়।
মেেরিাকর স্বাস্থ্যকেিা োিবি স্বাস্থ্যবেো েম্পবিয আপনার পেবন্দর পকরকধ আরও কেস্তৃ ে হবে পাবর। মর্িন, কচকিৎোর জন্য আপকন
কনবজর িাক্তার মেবে কনবে পারবেন।
privatehealth.gov.au ওবয়েোইট মেবি মেেরিাকর স্বাস্থ্যকেিা েম্পবিয আরও কেস্তাকরে মজবন কনন।

