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DOSTOP DO ZDRAVSTVENIH STORITEV V AVSTRALIJI V SKLADU Z
MEDDRŽAVNIM SPORAZUMOM O ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA
VARSTVA
Sporazum zagotavlja dostop do sistema javnega zdravstva vsem slovenskim zavarovanim osebam,
med začasnim bivanjem v Avstraliji. Na podlagi Sporazuma lahko v Avstraliji uveljavljajo storitve
nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči z evropsko kartico in potnim listom neposredno pri
izvajalcih, ki so del javne zdravstvene mreže. Zdravstveno oskrbo v Avstraliji financira Medicare,
katerega poslovalnice se nahajajo v vseh večjih mestih in nakupovalnih središčih in kjer je mogoče
dobiti kakršne koli informacije v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev v Avstraliji. Sporazum ne
zagotavlja uveljavljanja pravic slovenskim zavarovanim osebam do zdravstvenih storitev med stalnim
bivanjem v Avstraliji.
1. Ambulantno zdravljenje
zagotavlja zasebni sektor, kar pomeni, da so storitve plačljive, razen če zdravnik svoje storitve
obračunava po postavki, ki se ujema s Medicare Benefits Schedule in račune naslavlja neposredno
(direct bills) Medicaru. V tem primeru je za pacienta storitev brezplačna. Če zdravnik računov ne
izstavlja Medicaru, mora pacient plačati račune za zdravstvene storitve, nato pa za povračilo teh
zaprositi v katerikoli Madicare poslovalnici. Storitve zasebnih zdravstvenih ambulant subvencionira
Medicare. Za vsako storitev je posebej določena višina povrnjenih stroškov, pacient pa preostanek
zneska doplača. Račun za standardno konzultacijo pri splošnem zdravniku bo na primer znašal 50-60
$, od tega bo Medicare pacientu povrnil 33,5 $.
Slovenske zavarovane osebe lahko uveljavljajo povračilo stroškov le neposredno pri Medicare
poslovalnicah, in sicer pred povratkom v domovino. Za uveljavljanje povračila stroškov je potrebno
predložiti evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, potni list in plačan račun. Lahko pa se pred
uveljavljanjem storitev z evropsko kartico in potnim listom registrirajo v eni izmed Medicare
poslovalnic, kjer bodo prejeli Medicare kartico ali pa medicare številko - v primeru krajšega bivanja v
Avstraliji. V teh primerih je pri zahtevkih za povračilo stroškov potrebno priložiti kartico oziroma
navesti medicare številko. Opozarjamo, da se v skladu s Sporazumom povračilo stroškov lahko
uveljavlja izključno v Avstraliji, in sicer v Medicare poslovalnicah in ga ni mogoče uveljavljati v
Sloveniji na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
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Medicare poslovalnice se nahajajo v vseh večjih mestih in nakupovalnih središčih. Seznam poslovalnic
je na voljo na naslednji spletni strani: http://findus.humanservices.gov.au/
2. Bolnišnično zdravljenje
Slovenske zavarovane osebe lahko med bivanjem v Avstraliji uveljavljajo zdravstvene storitve v javni
bolnišnici, ki je del javne (državne) zdravstvene mreže. Pacienti, ki jih sprejmejo v javno bolnišnico,
morajo predložiti svojo evropsko kartico in potni list oziroma kartico Medicare, če jo pred sprejemom
v bolnišnico pridobijo v poslovalnicah Medicare. Prosijo naj, da jih obravnavajo kot paciente, ki
plačujejo v Avstraliji obvezne prispevke za zdravstveno varstvo. V tem primeru je zdravljenje
brezplačno.
3. Zdravila
Zdravila na recept so subvencionirana, doplačilo pacienta znaša največ 32,90 $ na recept. Obiskovalci
naj v lekarni predložijo evropsko kartico, potni list ali Medicare kartico oziroma številko če jo
predhodno pridobijo v eni izmed poslovalnic Medicare. Če v lekarni zahtevajo plačilo polne cene
zdravila, pacient lahko uveljavlja povračilo stroškov v najbližji Medicare poslovalnici, v Sloveniji
povračila ni mogoče uveljavljati.

Storitve, ki jih Sporazum ne zajema:
-

prevozi z reševalnim vozilom,
zobozdravstvo in zdravstvene storitve, ki jih ne izvajajo zdravniki, zobozdravniki ali
medicinske sestre, prevoz pacienta v državo, iz katere prihaja in
uveljavljanje pravic dodatnega zdravstvenega zavarovanja v javni ali zasebni bolnišnici.

Dodatne informacije
Za dodatne informacije se obrnite na katero koli Medicare poslovalnico (132 011).
Spletna stran: https://www.humanservices.gov.au/individuals/enablers/rhca-visiting-from-slovenia
Lahko se obrnete tudi na Ministrstvo za zdravje in vprašanja staranja Avstralije, tel. 02 6289 7312 ali
pokličete klicni center Freecall 1800 020 103, interna 7312.
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