Özel hasta olmayı seçmek
Austin Health'e yatarken size özel sağlık sigortanız olup olmadığı sorulacaktır. Özel
sağlık sigortanız varsa, kamu hastası veya özel hasta olarak yatmak arasında seçim
yapmanız istenecektir.

Kamu hastası olarak yatmayı seçmek
Kamu hastası olarak yatmanız için geçerli bir Medicare kartına sahip olmanız gerekecektir. Austin
Health'e kamu hastası olarak kabul edilirseniz, aşağıda açıklanan yatma ile ilgili masraflar söz
konusu olabilir.

Özel yatan hasta olmayı seçmek
Özel hasta olarak yatmak için özel sağlık sigortasına sahip olmanız gerekecektir. Austin Health'te
özel sağlık sigortanızı kullanmayı seçerseniz:
• Hastanede konaklama, tıbbi bakım, tanı testleri veya protez hizmetleri de dahil olmak üzere
yatarak kalışınız için sizden herhangi bir 'cepten' masraf (fark ödemesi) alınmayacak
• Yatışınız için sağlık sigortası fonunuz tarafından uygulanan fark veya ortak ödemeleri
karşılayacağız, eğer fark ödemeleriniz yıllık olarak hesaplanıyorsa, gelecekte aynı takvim yılı
içindeki fark ödemelerinden tasarruf edebilirsiniz.
• Özel sağlık sigortanızdan aldığımız ödeme doğrudan hastaneye gider. Konaklamayı
iyileştirmek, yeni cihazlara yatırım yapmak, uzman personel almak ve araştırmayı finanse
etmek için kullanılır.

Kaldığım süre boyunca söz konusu olan masraflar nelerdir?
Aşağıdaki masraflar tüm hastalar tarafından karşılanır:
• Televizyon (kullanılıyorsa)
• Taburcu olurken alınan ilaçlar
• Cihaz kiralama/satın alma (gerekirse)
Tüm hastaların taburcu olurken alınan ilaçlarını ödemesi gerekir. Emeklilik kartınız, sağlık kartınız
veya güvenlik ağı numaranız varsa, taburcu olurken verilen ilaçlarınızı alırken eczacıya bildirin.

Özel sağlık sigortamı kullanırsam, tek kişilik oda garanti edilir mi?
Hayır, tek kişilik odalar klinik ihtiyacı, enfeksiyon riski ve hasta güvenliğine göre önceliklendirilir.
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Özel bir hastaneye nakledilebilir miyim?
Özel bir hastaneye nakledilme seçeneğiniz var. Bakım Koordinatörü veya Sorumlu Hemşire, güvenli
olduğuna inanıyorlarsa size veya ailenize transfer düzenlemenizde yardımcı olabilir. Bazı tıbbi
sorunlar, özel sistemde bulunmayan uzmanlık ve cihazlara ihtiyaç duyar.
Başka bir Sağlık Servisine transfer edilmeyi seçerseniz ve ambulansla taşınmaya ihtiyacınız varsa,
ilgili masraftan sorumlu olabilirsiniz. Poliçenizin ambulansla taşınmayı kapsayıp kapsamadığını
kontrol etmek için özel sağlık sigortanızı yapan kuruluşla iletişime geçmeniz önerilir.
Özel sağlık sigortası kapsamı seviyeleri farklı olabilir ve bir Özel Hastaneye transfer durumunda
cebinizden para çıkabilir. Bir transfer düşünüyorsanız, mevcut sigorta kapsam seviyenizle ne tür
masraflar çıkabileceğini anlamak için hastaneyi önceden arayın.

Postadan herhangi bir fatura gelecek mi?
Hesaplarınız doğrudan Medicare'e ve Özel Sağlık Sigortası Fonu'na gönderilecektir.
Postadan nadiren bir fatura gelirse, lütfen 9496 5554 numaralı telefondan Gelir Hizmetleri Bölümü
ile iletişime geçin.

Sık sorulan sorular
Sağlık sigortası fonum bir devlet hastanesine özel hasta olarak yatmaktan beni
vazgeçirmeye çalışırsa ne olur?
Özel sağlık sigortanızı bir devlet hastanesinde kullanma kararınız sizin seçiminizdir. Sağlık sigortası
fonunuz kararınızı sorgulayamaz.

Sigorta primlerim artacak mı?
Hayır. Prim artışları bireysel vaka bazında belirlenmez. Sigortanızın kullanım sıklığı priminizi
artırmaz.

Sigorta kapsam seviyem devlet hastanesinde fark yaratır mı?
Çoğu durumda, bir devlet hastanesine yatışı karşılamak için temel hastane sigortası yeterlidir.

Sigorta kapsamı seviyeniz ne olursa olsun, uygunluk kontrolü yapacağız ve sonucu size
bildireceğiz. Uygun değilseniz, hiçbir ücret ödemeden kamu hastası olarak tedavi edileceksiniz.
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.
Bölüm: Gelir Hizmetleri Bölümü
Telefon: 9496 5554
E-posta: revenueservices@austin.org.au

2 in 3

Basılma tarihi: Mart 2022
Gözden geçirme tarihi: Mart 2025

