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Усний перекладач
        Усний перекладач – це людина, яка 

розмовляє двома (або більше) мовами і 

допомагає вам спілкуватися із людьми, які 

розмовляють іншою мовою.  

В Австралії усні перекладачі повинні мати акредитацію 

Національної агенції з акредитації усних та письмових 

перекладачів (National Accreditation Authority for 

Interpreters and Translators - NAATI).

Якщо ви не можете знайти лікаря, який володіє 
вашою мовою, зателефонуйте до Служби 

письмових та усних перекладачів (TIS) за номером 

131 450, щоб знайти усного перекладача. Вони 
також допоможуть вам із записом на прийом до 
медичного фахівця.

Не соромтеся і не вагайтеся скористуватися 
послугами усного перекладача.

Перекладач HE буде ділитися інформацією про 
вас із жодною іншою людиною. Ці послуги – 
безкоштовні.

Медична система Австралії є складною. 

Якщо ви або хтось у вашій родині 

захворів, інколи складно зрозуміти, до 

якої саме медичної служби потрібно 

звертатися, коли нею можна скористатися 

і скільки коштуватимуть послуги. Тут 

наводиться базова інформація, щоб ви 

почали краще розуміти медичну систему 

Австралії.

Будь ласка, майте на увазі: якщо ви – шукач притулку 

у штаті Вікторія, ви отримаєте безкоштовні медичні 

послуги у відділенні невідкладної допомоги 

(emergency department). Права на отримання інших 

медичних послуг залежать від типу вашої візи. З часом 

умови змінюються, тож ми рекомендуємо вам, разом 

із вашим координатором (case worker), дізнатися про 

ваші права на даний момент.
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Картка Medicare 
Власники карток Medicare мають 

доступ до безкоштовних або 

недорогих медичних послуг.
Якщо у вас є картка Medicare, ви можете  
отримати наступне:

• безкоштовні чи недорогі послуги лікаря

•  безкоштовні чи недорогі рентген та аналізи крові

•  безкоштовне лікування в державних лікарнях

Medicare HE покриває:

• вартість виклику швидкої допомоги,

•  більшість послуг стоматології,

•  вартість окулярів,

•  перебування у приватній лікарні,

•  та деякі інші медичні послуги (ваш сімейний лікар  

 може відповісти на ваші подальші питання).

Завжди беріть із собою свою картку Medicare і показуйте 

фахівцям, коли ви отримуєте медичні послуги.

Пільгові картки 
(concession cards) 
Centrelink
Centrelink – це державна програма, що передбачає 
різні послуги соціального забезпечення та 
відповідні виплати.

Деякі люди мають право на картку охорони здоров’я (Health 

Care Card) Centrelink або на пільгову картку для пенсіонерів 

(Pensioner Concession Card) Centrelink. Завдяки ним 

людина платить менше за деякі медичні послуги. Наприклад:

• Деякі ліки за рецептом будуть дешевші

•  Лікування в державних стоматологічних клініках  

 буде недорогим

Якщо у вас є пільгова картка, завжди беріть її із собою і 

показуйте фахівцям, коли ви отримуєте медичні послуги.

Картка Medicare (Medicare Card)  Картка Health Care (Health Care Card) Картка Pensioner Concession (Pensioner Concession Card)



Оплата послуг лікаря
Різні лікарі по-різному беруть гроші 
за свої послуги. Деякі лікарі можуть 
пропонувати “bulk bill”, якщо у вас 
є картка Medicare. 

“Bulk billing” означає, що послуги для вас будуть безкоштовні, 

оскільки за ваш візит лікар отримає гроші безпосередньо від 

Medicare. Ви можете спитатися, чи пропонує лікар bulk billing, 

коли будете записуватися на прийом.

Якщо лікар не пропонує bulk bill, тоді вас, скоріш за все, 

попросять заплатити за надані медичні послуги. Можливо, що 

частину витрат компенсує Medicare. Зберігайте усі квитанції, які 

ви отримаєте від медичних служб - вони вам знадобляться, щоб 

отримати грошову компенсацію. 

Зателефонуйте до Medicare за номером 132 011, щоб дізнатися, 

як можна отримати грошову компенсацію після відвідання 
лікаря.

Запис на прийом до 
лікаря
Прийом – це домовленість про зустріч із кимось, напр., 

лікарем, в певному місці та в певний час. В Австралії важливо 

записуватися на прийом і вчасно на нього приходити.

Для отримання більшості медичних послуг вам буде потрібно 

записуватися на прийом. Вам може стати в нагоді цей посібник, 

щоб записатися на прийом за телефоном чи при відвіданні 

медичної служби.

Запис на прийом

Коли ви телефонуєте, щоб записатися на прийом до лікаря, вас 

попросять надати наступну інформацію (усе, що наведено нижче, 

чи частину цієї інформації).

• “your name” («ваше ім’я»)

•  “your date of birth” («ваша дата народження»)

•  “which doctor you want to see” («до якого саме лікаря ви 

хочете записатися на прийом»)

•  “on what day and time you want to see the doctor” («у 

котрий день та о котрій годині ви би хотіли відвідати 

лікаря»)

При записі на прийом до лікаря ви можете:

• питати, чи лікар пропонує bulk billing

•  попросити, щоб вам дали усного перекладача, якщо  

 вам потрібні такі послуги

Запишіть час і день прийому у лікаря у своєму щоденнику, 

календарі чи телефоні, щоб вчасно прибути на прийом.

Відвідання лікаря
В Австралії сімейних лікарів також називають “General 

Practitioners” (GP). Деякі лікарі працюють в медичних 
центрах і лікарнях, а інші – у своїх власних клініках.

Коли ви погано почуваєтеся, тоді можете самі записатися на 

прийом до лікаря. Ви можете відвідати лікаря і при доброму 

самопочутті, якщо при цьому ви би хотіли пройти медичний 

огляд, щоб переконатися, що у вас немає жодних проблем із 

здоров’ям. Лікар може також надати поради щодо вакцин, що 

можуть захистити вас від деяких захворювань.

Ви можете обирати, чи вам більш комфортно записатися до 

лікаря-чоловіка чи жінки.

Ви в будь-який час можете змінити свого лікаря. Якщо ви хочете 

записатися до іншого лікаря, вам слід надати вашому новому 

лікарю список ліків, які ви приймаєте, та копію вашої медичної 

документації.

Якщо ви погано почуваєтеся і вам потрібний лікар вночі, у вихідні 

дні або у державні свята, ви можете скористатися послугами цих 

безкоштовних медичних служб

Телефонні консультації:

• Медсестринська телефонна служба (Nurse-On-Call) за  

 номером 1300 60 60 24 ((у штаті Вікторія)  

• Гаряча лінія лікарів загальної практики у позаробочий  

 час (healthdirect) за номером 1800 022 222

Щоб ви могли попросити лікаря відвідати вас вдома:

• Зателефонуйте до «Домашнього лікаря» (The Home  

 Doctor) за номером 13 74 25 (у штаті Вікторія)



Лікарські засоби та інші медичні товари можна придбати 

в аптеці (англійською “pharmacy” або “chemist”). В аптеці 
можна також отримати безкоштовну пораду стосовно 

незначних травм та захворювань.

Якщо лікар вважатиме, що вам слід приймати певні лікарські 
засоби, він видасть вам папірець на рецептурному бланку, 

англійською - “prescription”. Завдяки рецепту фармацевт 

буде знати, які саме ліки вам потрібні, як часто і коли саме ви 

маєте їх вживати. Існують певні ліки, які можна купити лише 

за рецептом.

Якщо у вас є картка Medicare або Health Care Card, візьміть 

їх із собою, коли віднесете рецепт до аптеки. Завдяки картці 
Health Care Card можна буде придбати лікарські засоби зі 
знижкою. 

Лікарські засоби та аптеки

Вам не потрібний рецепт для того, щоб придбати багато 

ліків. Якщо у вас не дуже серйозні проблеми із здоров’ям, 

напр., головний біль чи нежить, ви можете придбати в 

аптеці відповідні ліки без рецепту. Такі безрецептурні ліки 

називаються англійською “over-the-counter”.

В Австралії держава покриває частину багатьох рецептурних 

лікарських засобів, оскільки розуміє, що важливо 

забезпечувати доступ людям до потрібних ліків.

Відвідання фахівця
Фахівці (Specialists) – це лікарі, які отримали додаткове навчання 

в певній галузі медицини, напр., лікар, що спеціалізується на 

серцево-судинних захворюваннях (кардіолог) чи фахівець із 

лікування шкірних захворювань (дерматолог). В Австралії, щоб 

записатися на прийом до фахівця, вам потрібне направлення від 

вашого лікаря.

Направлення – це лист від вашого лікаря до фахівця, в якому 

описані ваші проблеми із здоров’ям. Якщо ваш лікар дасть вам 

направлення до фахівця у державній лікарні, то лікар надішле 

супровідного листа до фахівця, в якому попросить записати вас 

на прийом. Дата прийому буде залежати від того, які саме у вас 

проблеми із здоров’ям.

Якщо ваш лікар скерує вас до приватного фахівця, вам потрібно 

буде особисто зателефонувати до фахівця, щоб записатися на 

прийом.

Ми хочемо відзначити наступний документ: ‘Using health services 

in the ACT’, який випустив уряд ACT. Цей документ допоміг з 

інформацією для даного ресурсу.


