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Benepisyong Medicare
Para sa mga Batang may AuƟsm Spectrum Disorder
Programang Pagtulong sa mga Batang may AuƟsm
Ang programang ito ay nagbibigay ng diskuwentong Medicare para sa mga serbisyong diyagnosis at paggamot para sa mga batang may AuƟsm
Spectrum Disorder o iba pang mga Pervasive Developmental Disorder (Malaganap na Karamdaman sa Pag-unlad). Ang mga aytem na Medicare ay
para sa:
Diyagnosis ng Pribadong Serbisyo
• Mga manggagamot na kinokonsulta (mga paediatrician at psychiatrist) upang gumawa ng diyagnosis at bumuo ng isang plano sa paggamot para sa
mga batang wala pang 13 taong gulang. Kailangan ng pagsangguni mula sa isang GP.
• Mga Psychologist, Speech Pathologist, at OccupaƟonal Therapist upang makipagtulungan sa Paediatrician o Psychiatrist sa pagtasa kung kailangan
(hanggang 4 na serbisyo kada bata).
Terapiya ng Pribadong Serbisyo
• Mga Psychologist, Speech Pathologist at OccupaƟonal Therapist upang magbigay ng serbisyong pamamagitan (intervenƟon) para sa mga batang
wala pang 15 taong gulang (kabuuang 20 serbisyo kada bata). Kailangan ng pagsangguni mula sa isang Paediatrician bago dumaƟng ang ika-13
taong gulang ng bata.
Ang higit pang impormasyon tungkol sa mga aytem na Medicare ay maaaring makuha sa pagtawag sa Medicare Australia PaƟent Enquiry Line (Linya
para sa Tanong ng Pasyente ng Medicare Australia) sa 132 011 o sa pagƟngin sa sumusunod na website: www.mbsonline.gov.au

May dalawa pang ibang paraan ng Medicare na maaaring marapat gamiƟn ng inyong anak.
Pamamahala ng Di-gumaling-galing na Sakit (Chronic Disease Management)
(daƟng kilala bilang PinabuƟng Pangunahing Pangangalaga -Enhanced Primary Care)
Ang Programang ito ay nagbibigay ng mga diskuwentong Medicare para sa ilang allied health services (magkakaanib na serbisyong pangkalusugan) sa
sandali ng pagsangguni mula sa isang GP para sa mga indibiduwal na may kondisyong di-gumaling-galing at kailangan ng masalimuot na pangangalaga.
Ang Programa ay nagbibigay ng 5 serbisyo sa isang kalendaryong taon sa alin mang bilang ng marapat na mga allied health na propesyonal (i.e.
psychologist, occupaƟonal therapist, speech therapist). Ang inyong GP ang aalam kung ang inyong anak ay marapat para sa paraang ito at pagkatapos,
sa pakikipag-usap sa inyo, aalamin ang mga serbisyong pinakakaugnay para sa planong paggamot ng inyong anak. Ang karagdagang impormasyon ay
makukuha sa pagƟngin sa sumusunod na website: www.mbsonline.gov.au

Mas MabuƟng Paglapit sa Mental Health Care (Pangangalaga ng Kalusugang Pangkaisipan)
Ang Programang ito ay nagbibigay ng mga diskuwentong Medicare sa pamamagitan ng pagbuo ng isang GP ng Plano para sa Mental Health Care
para sa mga indibiduwal na may marapat na kondisyon. Ang Programa ay nagbibigay ng hanggang 10 pang-isahang serbisyo sa isang kalendaryong
taon. Matapos ang pangunang kurso ng paggamot (6 na sesyon ang pinakamarami), ang mga indibiduwal ay makakukuha ng higit pang sesyon kapag
narebyu nang hanggang 10 sa isang kalendaryong taon.
Ang mga sesyon ay maibibigay ng mga allied health na propesyonal na magbibigay ng nakapokus na istratehiyang pang-sikolohiya, kasali ang mga
psychologist at iba pang tagapagbigay ng allied mental health. Kailangan ng pagsangguni mula sa isang GP at siya ang aalam kung ang inyong anak ay
marapat para sa paraang ito. Ang karagdagang impormasyon ay makukuha sa pagƟngin sa sumusunod na website: www.mbsonline.gov.au

Tungkol sa Medicare
Ang Department of Human Services (Departamento ng mga Panlilingkod-Pantao) ang namamahala ng Medicare para sa Department
of Health and Ageing (DoHA) (Departamento ng Kalusugan at Pagtanda), na may pananagutan sa pagpapaunlad ng mga patakaran ng
Medicare. Karaniwang sinasakop ng Medicare ang mga libre o may subsidy na paggamot ng mga medikal na propesyonal gaya ng mga
doktor, espesyalista at iba pang magkakaanib na mga prakƟsyoner na pangkalusugan.
Ang Medicare Benefits Schedule (MBS) ay isang lathalain ng DoHA na may subsidy ng pamahalaang Australya sa ilalim ng Medicare.
Maaari mong gamiƟn ang MBS online upang Ɵngnan kung ang isang serbisyo ay nakalista sa ilalim ng Medicare, pumunta sa: www.
mbsonline.gov.au

Pagiging Marapat para sa Medicare
Kung hindi pa kayo nakapag-enrol, maaari kayong magkumpleto ng isang porma ng aplikasyon para mag-enrol sa Medicare. Kapag
dinala ninyo ang porma sa isang Service Centre, kailangan ninyong magdala ng inyong mga dokumento ng pagkakakilanlan at
pagpapatunay ng paninirahan.

Safety Net ng Medicare
Sa sandaling maabot ninyo ang nauugnay na hangganan, ang Safety Net ng Medicare ay magbibigay ng karagdagang benepisyo para
sa mga marapat na serbisyo, dagdag pa sa Karaniwang benepisyo ng Medicare. Nangangahulugan ito na gagastos kayo nang mas mura
para sa mga pagbisita ninyo sa inyong doktor o pagkakaroon ng mga pagsusuri sa nalalabing panahon ng kalendaryong taon.

*Ang mga mag-asawa at pamilya ay kailangang magrehistro para sa Safety Net ng Medicare.
Makakapagrehistro kayo sa ilang paraan:
Mag-download at punan ang isang porma para sa pagrerehistro at pagbabago ng mga mag-asawa at pamilya sa Safety Net ng Medicare
mula sa website ng Department of Human Services: www.humanservices.gov.au
Tumawag sa 132 011
Bumisita sa inyong lokal na service centre

Buod ng mga Diskuwentong Medicare
Paraan

Pagtulong sa mga Batang
may AuƟsm (Diyagnosis)

Pagtulong sa mga Batang
may AuƟsm (Paggamot)

Chronic Disease
Management (CDM)
(Pamamahala ng mga Digumaling-galing na Sakit)

Mas MabuƟng Paglapit sa
Kalusugang Pangkaisipan

Sino ang nagsusulat ng
pagsangguni? (Numero ng
aytem na Medicare)

Paediatrician
(110-131)

Paediatrician
(135)

GP
(721)

GP
(2700)

Anu-anong serbisyo ang
matatanggap ko?
(Numero ng aytem na
Medicare)

Sikolohiya (82000)
Speech Pathology (82005)
OccupaƟonal Therapy
(82010)

Sikolohiya (82015)
Speech Pathology (82020)

Anumang magkakaanib na
pangkalusugan
Sikolohiya (10968)
Speech Pathology (10970)
OccupaƟonal Therapy
(10958)

Sikolohiya (80110 & 80120)
OccupaƟonal Therapy
(81035) (kung nagbibigay
lamang ng mga angkop na
serbisyo)

Ilang sesyon ang makukuha
ko?

4 para lamang sa
diyagnosis, hanggang sa
edad na 13

20 na panghabang-buhay,
hanggang sa edad na

5 sa bawat taon

10 sa bawat taon

OccupaƟonal Therapy
(82025)

Para sa impormasyon kung magkano ang makukuha ninyo sa Medicare, bisitahin lamang
ang Medicare Benefits Schedule sa www.mbsonline.gov.au kung saan ninyo mahahanap
ang mga diskuwento sa pamamagitan ng pangalan ng diskuwento o numero ng aytem.
Maaari din kayong tumawag sa Medicare sa 132 011

