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Επιλογή ως ασθενής με ιδιωτική κάλυψη 
υγείας  

Κατά την εισαγωγή σας στο νοσοκομείο Austin Health, θα σας ρωτήσουν εάν έχετε ιδιωτική 

ασφάλιση υγείας. Εάν έχετε ιδιωτική ασφάλιση υγείας, θα σας ζητήσουν να επιλέξετε να 

νοσηλευτείτε είτε ως ασθενής με δημόσια κάλυψη υγείας είτε ως ασθενής με ιδιωτική κάλυψη.  

Επιλέγοντας να νοσηλευτείτε με δημόσια κάλυψη υγείας  

Για την εισαγωγή σας ως ασθενής με δημόσια κάλυψη υγείας, θα πρέπει να έχετε μια έγκυρη κάρτα Medicare. Εάν 
γίνει η εισαγωγή σας ως ασθενής με δημόσια κάλυψη υγείας στο Austin Health, ενδέχεται να προκύψουν έξοδα που 
σχετίζονται με τη νοσηλεία σας που εξηγούνται παρακάτω.  

Επιλέγοντας να νοσηλευτείτε με ιδιωτική κάλυψη υγείας  

Για την εισαγωγή σας ως ασθενής με ιδιωτική κάλυψη υγείας, θα πρέπει να έχετε ιδιωτική ασφάλιση υγείας. 
Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την ιδιωτική σας ασφάλιση υγείας στο Austin Health:  

• Δεν θα επιβαρυνθείτε με κανένα επιπρόσθετο έξοδο (πληρωμές gap) για τη νοσηλεία σας 
συμπεριλαμβανομένης της διαμονής στο νοσοκομείο, της ιατρικής περίθαλψης, των διαγνωστικών 
εξετάσεων ή των υπηρεσιών προσθετικής  

• Θα καλύψουμε οποιαδήποτε απαλλαγή (excess) ή συμπληρωμές (co-payments) που εφαρμόζονται 
από την ασφαλιστική σας εταιρεία για την εισαγωγή σας. Εάν η απαλλαγή υπολογίζεται ετησίως, 
μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα από μελλοντικές πληρωμές απαλλαγών κατά το ίδιο 
ημερολογιακό έτος  

• Η πληρωμή που λαμβάνουμε από την ιδιωτική σας ασφάλιση υγείας πηγαίνει απευθείας στο 
νοσοκομείο. Χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των χώρων στέγασης, την επένδυση σε νέο εξοπλισμό, 
την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού και τη χρηματοδότηση της έρευνας.   

Ποια είναι τα έξοδα κατά τη διάρκεια της διαμονής μου;  

Τα παρακάτω έξοδα καταβάλλονται από όλους τους ασθενείς:  

• Τηλεόραση (εάν χρησιμοποιείται) 

• Φάρμακα κατά την έξοδό σας από το νοσοκομείο  

• Ενοικίαση/αγορά εξοπλισμού (εάν απαιτείται) 
 
Όλοι οι ασθενείς πρέπει να πληρώσουν για τα φάρμακά τους κατά την έξοδό τους από το νοσοκομείο. Εάν 
έχετε κάρτα σύνταξης, κάρτα υγειονομικής περίθαλψης ή αριθμό safety net, ενημερώστε τον φαρμακοποιό 
όταν παραλάβετε τα φάρμακά σας κατά την έξοδό σας.  
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Εάν κάνω χρήση της ιδιωτικής μου ασφάλισης υγείας, εγγυάται να έχω μονόκλινο 
δωμάτιο;  

Όχι, τα μονόκλινα δωμάτια παρέχονται με σειρά προτεραιότητας βάσει κλινικής ανάγκης, κινδύνου μόλυνσης 

και ασφάλειας του ασθενούς. 

 

Μπορώ να μεταφερθώ σε ιδιωτικό νοσοκομείο;   

Έχετε την επιλογή να μεταφερθείτε σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Ο Συντονιστής Φροντίδας ή ο Υπεύθυνος 
Νοσηλευτής μπορεί να βοηθήσει εσάς ή την οικογένειά σας να οργανώσετε μια μεταφορά εάν πιστεύουν ότι 
είναι ασφαλές να γίνει. Ορισμένες ιατρικές παθήσεις απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και εξοπλισμό που 
μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στο ιδιωτικό σύστημα.   
Εάν επιλέξετε να μεταφερθείτε σε άλλη Υπηρεσία Υγείας και χρειαστείτε μεταφορά με ασθενοφόρο, ενδέχεται 
να επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος. Συνιστάται να επικοινωνήσετε με την ιδιωτική σας ασφαλιστική 
εταιρεία για να ελέγξετε αν το συμβόλαιό σας καλύπτει τη μεταφορά με ασθενοφόρο.  
 
Τα επίπεδα κάλυψης της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας ποικίλλουν και μια μεταφορά σε Ιδιωτικό Nοσοκομείο 
μπορεί να σας οδηγήσει σε χρεώσεις που θα σας επιβαρύνουν. Εάν σκέφτεστε να μεταφερθείτε, τηλεφωνήστε 
στο νοσοκομείο εκ των προτέρων για να κατανοήσετε τις χρεώσεις που μπορείτε να αναμένετε ανάλογα με το 
επίπεδο κάλυψης που έχετε.  

Θα λάβω λογαριασμούς ταχυδρομικώς;  

Οι λογαριασμοί σας θα σταλθούν απευθείας στο Medicare και στην Ιδιωτική σας Ασφαλιστική Εταιρεία.  
Στη σπάνια περίπτωση που λάβετε τιμολόγιο ταχυδρομικώς, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα 
Υπηρεσιών Εσόδων στο 9496 5554.  

Συχνές ερωτήσεις  

Τι γίνεται αν η ασφαλιστική μου εταιρεία αποθαρρύνει την ιδιωτική εισαγωγή σε δημόσιο 

νοσοκομείο; 

Η απόφαση να χρησιμοποιήσετε την ιδιωτική σας ασφάλιση υγείας σε δημόσιο νοσοκομείο είναι δική σας 

επιλογή. Η ασφαλιστική σας εταιρεία δεν μπορεί να αμφισβητήσει την απόφασή σας. 

Θα αυξηθούν τα ασφάλιστρά μου; 

Όχι. Οι αυξήσεις των ασφαλίστρων δεν καθορίζονται από την κάθε περίπτωση. Η συχνότητα χρήσης της 

ασφάλισής σας δεν θα αυξήσει το ασφάλιστρό σας.  

Έχει σημασία το επίπεδο κάλυψής μου σε δημόσιο νοσοκομείο; 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η βασική νοσοκομειακή κάλυψη είναι επαρκής για την κάλυψη της νοσηλείας 

σε δημόσιο νοσοκομείο. Ανεξάρτητα από το επίπεδο της κάλυψής σας, θα ελέγξουμε τη δυνατότητα 
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συμμετοχής σας και θα σας ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα. Εάν δεν έχετε τη δυνατότητα συμμετοχής, θα 

λάβετε περίθαλψη ως ασθενής με δημόσια κάλυψη υγείας χωρίς καμία χρέωση.  

Εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε μαζί μας.   
 
Τμήμα: Τμήμα Υπηρεσιών Εσόδων  
Τηλέφωνο: 9496 5554 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
revenueservices@austin.org.au 
 
 
Ημερομηνία παραγωγής: Μάρτιος 2022 
 
Ημερομηνία επαναξιολόγησης: Μάρτιος 2025 
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