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Các Phúc Lợi của Medicare
Dành cho Trẻ mắc Rối Loạn Phổ Tự Kỷ
Gói Giúp Đỡ Trẻ mắc Bệnh Tự Kỷ
Chương trình này đem đến các khoản ền hoàn trả bởi Medicare cho các dịch vụ chẩn đoán và điều trị dành cho trẻ mắc bệnh Rối Loạn
Phổ Tự Kỷ hoặc Các Rối Loạn Phát Triển Lan Tỏa khác. Những hạng mục của Medicare đã được giới thiệu để:

Chẩn Đoán Tư
• Bác sĩ tư vấn (bác sĩ nhi đồng và bác sĩ tâm thần) chẩn đoán và xây dựng kế hoạch điều trị cho trẻ em dưới 13 tuổi. Cần có giấy giới
thiệu từ GP.
• Nhà Tâm Lý Học, Bác Sĩ Bệnh Học Ngôn Ngữ, Nhà Trị Liệu Vận Động phối hợp với Bác Sĩ Nhi Đồng hoặc Bác Sĩ Tâm Thần để đánh giá,
khi cần thiết (tối đa 4 dịch vụ cho mỗi trẻ).

Liệu Pháp Tư
• Nhà Tâm Lý Học, Bác Sĩ Bệnh Học Ngôn Ngữ, Nhà Trị Liệu Vận Động cung cấp các dịch vụ can thiệp cho trẻ dưới 15 tuổi (tổng cộng 20
dịch vụ cho mỗi trẻ). Cần có giấy giới thiệu từ Bác Sĩ Nhi Đồng trước khi trẻ được mười ba tuổi.
Có thể có thêm thông n về các hạng mục của Medicare bằng cách gọi đến Đường Dây Truy Vấn Thông Tin dành cho Bệnh Nhân Úc của
Medicare theo số 132 011 hoặc bằng cách truy cập trang mạng sau: www.mbsonline.gov.au
Cũng có hai chương trình khác của Medicare mà con của quý vị có thể đủ điều kiện ếp cận.

Kiểm Soát Bệnh Mãn Tính (trước đây được gọi là Chăm Sóc Ban Đầu Được Tăng Cường)
Chương Trình này cung cấp các khoản ền hoàn trả của Medicare cho một số dịch vụ chăm sóc sức khỏe phối hợp dựa trên giấy giới
thiệu từ GP dành cho các cá nhân mắc bệnh mãn nh và có các nhu cầu chăm sóc phức tạp. Chương Trình cho phép tối đa 5 dịch vụ
cho mỗi năm theo lịch với bất kỳ số lượng các chuyên gia chăm sóc sức khỏe phối hợp đủ điều kiện nào (tức là các nhà tâm lý học, nhà
trị liệu vận động, nhà trị liệu ngôn ngữ). GP của quý vị sẽ xác định xem liệu con của quý vị có đủ điều kiện tham gia chương trình này
hay không và sau đó, trong quá trình liên lạc với quý vị, GP sẽ xác định xem các dịch vụ đó có thích hợp nhất với kế hoạch điều trị cho
con của quý vị hay không. Có thể có được thêm thông n bằng cách truy cập trang mạng sau: www.mbsonline.gov.au

Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần Tốt Hơn
Chương Trình này cung cấp các khoản ền hoàn trả của Medicare thông qua việc xây dựng Kế Hoạch Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần của
GP cho các cá nhân đủ điều kiện. Chương Trình cho phép tối đa 10 dịch vụ cá nhân cho mỗi năm theo lịch. Sau đợt điều trị ban đầu (tối
đa 6 buổi điều trị), các cá nhân có thể ếp cận nhiều buổi hơn sau khi đánh giá trong tối đa 10 buổi cho mỗi năm theo lịch.
Các buổi có thể được cung cấp bởi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe phối hợp mà cung cấp các chiến lược tâm lý học tập trung, bao
gồm các nhà tâm lý học và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần phối hợp khác. Cần có giấy giới thiệu từ GP và GP sẽ
quyết định liệu con của quý vị có đủ điều kiện tham gia chương trình này hay không. Có thể có thêm thông n bằng cách truy cập trang
mạng sau: www.mbsonline.gov.au

Giới thiệu về Medicare
Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh quản lý Medicare thay mặt cho Bộ Y tế và Người Cao Tuổi (DoHA), cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng chính sách
cho Medicare. Medicare thường bao trả cho các dịch vụ điều trị miễn phí hoặc được trợ cấp của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe như
bác sĩ, chuyên gia và chuyên viên y tế phối hợp khác.
Bảng Phúc Lợi Medicare (MBS) là một ấn phẩm của DoHA liệt kê các dịch vụ được trợ cấp bởi chính phủ Úc theo Medicare. Quý vị có
thể sử dụng MBS Trực Tuyến để kiểm tra xem một dịch vụ có được liệt kê theo Medicare hay không, hãy vào: www.mbsonline.gov.au

Tính Đủ Điều Kiện Tham Gia Medicare
Nếu quý vị chưa được ghi danh, quý vị có thể điền mẫu đơn ghi danh Medicare. Khi quý vị mang mẫu này đến Trung Tâm Dịch Vụ, quý
vị cần phải mang theo giấy tờ tùy thân và chứng minh cư trú của quý vị.

Mạng Lưới An Toàn Medicare
Khi quý vị đạt đến một ngưỡng thích hợp, Mạng Lưới An Toàn Medicare cung cấp phúc lợi bổ sung cho các dịch vụ đủ điều kiện, ngoài
phúc lợi Medicare Tiêu Chuẩn. Điều này có thể có nghĩa là các lần thăm khám bác sĩ hoặc xét nghiệm của quý vị có thể tốn ít chi phí hơn
trong khoảng thời gian còn lại của năm theo lịch.

*Các cặp vợ chồng và gia đình cần phải đăng ký Mạng Lưới An Toàn Medicare
Quý vị có thể đăng ký theo một số cách:
Tải về và điền vào mẫu đăng ký và sửa đổi dành cho các cặp vợ chồng và gia đình đăng ký tham gia Mạng Lưới An Toàn Medicare
từ trang web của Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh: www.humanservices.gov.au
Gọi 132 011
Đến trung tâm dịch vụ tại địa phương của quý vị.

Tóm Tắt Các Khoản Giảm Giá của Medicare
Phác Đồ

Giúp Đỡ Trẻ Mắc Bệnh
Tự Kỷ (Chẩn Đoán)

Giúp Đỡ Trẻ Mắc Bệnh
Tự Kỷ (Điều Trị)

Kiểm Soát Bệnh Mãn
Tính (CDM)

Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm
Sóc Sức Khỏe Tâm Thần
Tốt Hơn

Ai viết giấy giới thiệu?
(Số hạng mục Medicare)

Bác Sĩ Nhi
(110-131)

Bác Sĩ Nhi
(135)

Bác Sĩ Đa Khoa
(721)

Bác Sĩ Đa Khoa
(2700)

Tôi có thể nhận được
dịch vụ gì?
(Số hạng mục Medicare)

Tâm Lý Học (82000)
Bệnh Học Lời Nói
(82005)
Liệu Pháp Vận Động
(82010)

Tâm Lý Học (82015)
Bệnh Học Lời Nói
(82020)

Bất kỳ dịch vụ chăm sóc
sức khỏe phối hợp nào

Tâm Lý Học (80110 &
80120)
Liệu Pháp Vận Động
(81035) (chỉ khi cung cấp
các dịch vụ thích hợp)

4 chỉ dành cho chẩn
đoán, tối đa 13 tuổi

20 trọn đời, tối đa 15
tuổi

Tôi sẽ nhận được bao
nhiêu buổi?

Liệu Pháp Vận Động
(82025)

Tâm Lý Học (10968)
Bệnh Học Lời Nói
(10970)
Liệu Pháp Vận Động
(10958)
5 mỗi năm

Để biết thông n về việc quý vị sẽ nhận được bao nhiêu từ Medicare, vui lòng truy
cập Bảng Phúc Lợi Medicare tại www.mbsonline.gov.au nơi quý vị có thể m kiếm các
khoản giảm giá theo tên khoản giảm giá hoặc số hạng mục. Quý vị cũng có thể gọi cho
Medicare theo số 132 011

10 mỗi năm

