
aci.health.nsw.gov.au

GET THE
FACTS

www.trapeze.org.au
aci.health.nsw.gov.au

7

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Các vấn đề tài chính trong các dịch vụ y tế người lớn
Những gì giới trẻ cần biết về các phí tổn y tế

Thẻ Medicare 
• Khi được 15 tuổi, bạn có thể có thẻ Medicare 

riêng. Bạn dùng thẻ này để tiếp cận các dịch 
vụ y tế được chính phủ Úc bao trả. Không phải 
tất cả tổn phí đều được bao trả đầy đủ, nghĩa là 
bạn có thể phải tự trả bằng tiền túi.

• Việc có thẻ riêng sẽ giúp bạn có thêm sự độc lập 
và riêng tư.

Cách thức nộp đơn để xin thẻ 
Medicare?
Để nộp đơn xin thẻ mới, bạn cần điền vào mẫu đơn 
trên trang mạng của Services Australia   
www.servicesaustralia.gov.au/individuals/forms/
ms011
Bạn sẽ cần
• giấy khai sinh
• bằng lái xe hiện hành tại Úc và/hoặc
• hộ chiếu có hiệu lực.

Cách thức lập trương mục Medicare 
trực tuyến?
• Bạn cần đăng nhập (sign in) qua trang mạng 

myGov để lập ra và sử dụng trương mục 
Medicare trực tuyến của mình.

• Sau khi đăng nhập vào myGov, bấm chọn 
Services và rồi Medicare để đăng ký. Họ sẽ hỏi 
bạn một số câu hỏi để chắc chắn đó là bạn. Việc 
đăng ký mất khoảng 10 phút và bạn sẽ cần để 
sẵn thẻ Medicare hiện hành của mình (để cung 
cấp chi tiết của thẻ).

Một khi bạn rời bệnh viện hoặc dịch vụ y tế trẻ em,  
bạn sẽ cần biết về các phí tổn chăm sóc y tế dành cho bạn.

• Họ có thể hỏi các câu về cuộc gặp gần đây nhất 
của bạn với bác sĩ, chẳng hạn như: 

 − ngày gặp bác sĩ 
 − địa chỉ của phòng mạch
 − tên của bác sĩ.

• Khi có trương mục Medicare trực tuyến, bạn có 
thể dùng mobile apps (ứng dụng của điện thoại 
di động) Express Plus Medicare của chúng tôi. 
Ứng dụng này giúp bạn dễ dàng quản lý trương 
mục Medicare và nộp đơn trực tuyến để đòi bồi 
hoàn.

Cách dùng Thẻ Medicare 
Khi bạn đến cuộc hẹn y tế, điều quan trọng là nhớ 
đem theo thẻ Medicare. Medicare giúp bao trả tổn 
phí:
• Tất cả các trạm xá của bệnh viện công cộng 
• Chữa trị như bệnh nhân công tại một bệnh viện 

công
• Tất cả hoặc một phần tổn phí điều trị bởi các 

chuyên viên y tế như bác sĩ, chuyên viên tâm lý, 
chuyên viên vật lý trị liệu liên minh, chuyên viên 
trị liệu bệnh nghề nghiệp, chuyên viên chế độ ăn 
uống (dieticians), y sĩ nhãn khoa (optometrists) 
hoặc nha sĩ (chỉ những dịch vụ được nêu rõ).

• Muốn biết thêm về Medicare, viếng trang mạng 
của Services Australia (Dịch vụ Úc):  
www.servicesaustralia.gov.au/individuals/
medicare, hoặc viếng một trong các văn phòng 
của họ hoặc gọi đến 132 011.
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Nếu cha mẹ/người chăm sóc của bạn đã có chung 
bảo hiểm y tế tư với bạn, hãy liên lạc cơ quan bảo 
hiểm y tế tư để xem đến tuổi nào thì bạn cần có bảo 
hiểm y tế riêng cho mình.

Bảo hiểm y tế tư có thể giúp bạn 
những gì?
• Nói chung, thời gian chờ đợi sẽ ít hơn so với hệ 

thống y tế công nếu bạn cần gặp bác sĩ chuyên 
khoa và chuyên viên y tế liên minh.

• Bạn cũng có thể dùng bảo hiểm y tế tư tại các 
bệnh viện công.

• Được chọn lựa bác sĩ cho các thủ thuật y tế.
• Được phụ trợ để trả tổn phí khi sử dụng các 

bệnh viện tư.
• Được phụ trợ để trả tổn phí y tế.
• Bao trả một số lệ phí xe cứu thương.
• Một số chính sách bảo hiểm giúp bạn có các lợi 

ích phụ trội chẳng hạn như đường dây y tế qua 
điện thoại 24 giờ, ứng dụng y tế qua điện thoại 
di động (apps), và công cụ và thông tin cho lối 
sống lành mạnh.

Pharmaceutical Benefits Scheme 
(PBS) là gì?
• Chính phủ Úc tài trợ hầu hết các thuốc men 

theo Chương trình Phúc lợi Dược phẩm 
(Pharmaceutical Benefits Scheme - PBS). Hãy 
dùng thẻ Medicare của bạn để nhận được sự 
phụ trợ này.

• Bạn cũng có thể hội đủ điều kiện để mua thuốc 
với giá rẻ hơn một khi đã chi dùng đến một 
khoản tiền quy định. Việc này gọi là PBS Safety 
Net (Lưới An toàn PBS).

• Muốn biết thêm thông tin về khoản tiền quy định 
thuộc lưới an toàn, thảo luận với dược sĩ hoặc 
viếng trang mạng:  
www.servicesaustralia.gov.au/individuals/
services/medicare/pharmaceutical-benefits-
scheme

Hóa đơn gộp là gì?
• Hóa đơn gộp (bulk billing) có nghĩa là tổn phí 

cuộc hẹn của bạn với bác sĩ sẽ được chính phủ 
bao trả hoàn toàn. Một số bác sĩ có thể tính tiền 
thêm và bạn sẽ phải trả khoản sai biệt.

• Bác sĩ có thể yêu cầu bạn ký đơn để họ đòi tiền 
từ Medicare, hoặc bạn có thể cần phải trả đủ 
khoản tiền cho bác sĩ và rồi bạn nộp đơn đến 
Medicare để được bồi hoàn.

• Khi đặt hẹn với bác sĩ, nhớ hỏi xem họ có tính 
hóa đơn gộp (bulk bill) hay không.

• Nếu họ không tính hóa đơn gộp, hãy yêu cầu họ 
giải thích các chi phí và hỏi xem bạn có thể lấy 
lại bao nhiêu từ Medicare.

Bảo hiểm y tế tư là gì?
• Bảo hiểm y tế tư là một kế hoạch tài chính mà 

người dùng sẽ đều đặn đóng góp lệ phí vào một 
quỹ y tế có thể bao trả các khoản chi phí y tế 
tính vào tiền túi mà không được Medicare bao 
trả.

• Bạn không bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế tư 
– việc đó là tùy ý bạn chọn lựa. 

• Trước khi mua bảo hiểm y tế tư, nhớ xem xét các 
đề nghị từ các công ty khác nhau và những gì 
phù hợp với bạn và trong tầm ngân sách của 
bạn.

• Có các trang mạng giúp so sánh chính sách bảo 
hiểm y tế và mỗi công ty sẽ gửi báo giá (quote) 
lập tức và trực tuyến đến bạn.

Bảo hiểm y tế tư

Bảo hiểm y tế tư giúp bao trả những chi phí 
như:
• Các thủ thuật tại bệnh viện tư và chi phí nhập 

viện
• Các dịch vụ y tế liên minh, với tư cách là bệnh 

nhân ngoại trú (ví dụ vật lý trị liệu, dịch vụ tâm 
lý, trị liệu bệnh nghề nghiệp)

• Chăm sóc nha khoa
• Chăm sóc nhãn khoa
• Thuốc men và thiết bị mắc tiền
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Thẻ Giảm giá hoặc Health Care 
Card (thẻ chăm sóc y tế) là gì?
• Đây là thẻ giúp bạn nhận được một số dịch vụ 

y tế và thuốc men với giá hạ. Việc xin thẻ này 
không cần đến kiểm tra mức tài sản (asset 
tested).

• Bạn có thể hội đủ điều kiện được Health Care 
Card nếu đang nhận được trợ cấp hoặc phúc 
lợi (allowance/benefit) từ chính quyền. Một khi 
được 16 tuổi, bạn cần phải nộp đơn lại để xin 
thẻ này.

• Bạn có thể hội đủ điều kiện để nhận được Low 
Income Health Care Card (Thẻ Chăm sóc Y tế 
dành cho người có Lợi tức Thấp) nếu bạn có lợi 
tức thấp và đáp ứng việc kiểm tra lợi tức của thẻ 
Low Income Health Care Card này.

• Người chăm sóc nuôi dưỡng – Nếu bạn sống 
với một người chăm sóc nuôi dưỡng (foster 
carer), bạn có thể hội đủ điều kiện để nhận được 
Foster Child Health Care Card (Thẻ Chăm sóc Y 
tế dành cho Trẻ được Nuôi dưỡng).

• Ex-carer allowance – Nếu bạn là học sinh toàn 
thời tuổi từ 16 đến 25 và có khuyết tật hoặc 
bệnh trạng, bạn có thể hội đủ điều kiện để nhận 
được Ex-Carer Allowance (Child) Health Care 
Card (Thẻ Chăm sóc Y tế (cho Trẻ em) đã từng 
nhận Phụ cấp người Chăm sóc). Việc xin thẻ này 
không đòi hỏi việc kiểm tra tài sản.

• Muốn biết thêm thông tin về Thẻ Concession 
(thẻ chước giảm) hoặc Health Care Card, xem 
trang mạng của Services Australia.

Các Bác sĩ Chuyên khoa
• Các bác sĩ chuyên khoa có thể yêu cầu bạn trả 

lệ phí khi bạn đến gặp họ tại phòng mạch tư của 
họ. Sau đó bạn có thể nộp đơn đến Medicare để 
được bồi hoàn một phần của chi phí này.

• Khi bạn đặt hẹn, nhớ hỏi họ về chi phí khám 
bệnh hoặc hỏi xem họ có gửi hóa đơn trực tiếp 
đến Medicare không (bulk bill), và bạn sẽ lấy lại 
bao nhiêu từ Medicare, để bạn có thể thu xếp 
chi tiêu cho những lần gặp. Việc có thẻ Health 
Care Card có thể giúp ích.

Muốn biết thêm thông tin về tổn phí 
y tế
• Thảo luận với đội ngũ y tế
• Viếng trang mạng Services Australia  

www.servicesaustralia.gov.au
• Viếng trang mạng Youth Beyond Blue  

www.youthbeyondblue.com
• Viếng trang mạng Australian Government 

Private Health Insurance (Bảo hiểm y tế tư của 
chính phủ Úc)  
www.privatehealth.gov.au

• Hỏi dược sĩ
• Viếng Văn phòng Services Australia hoặc gọi 

đến số 132 011
• Liên lạc Pharmaceutical Benefits Scheme qua 

số 132 290
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