Community Health, Home and Community Care Programs – Fees Policy 2013 - Turkish

(Toplum sağlık, Evde ve Toplum İçinde Bakım Programları – Ücret Yönetmeliği

Part 1: Information about fees policy
Bölüm 1: Ücret yönetmeliği hakkında bilgi
Aldığınız hizmetler için ne kadar ücret ödeyeceğinizi hesaplamamıza yardımcı olmak için, aşağıdaki
adımları takip etmeniz gerekecektir:
1. Adım:
2. Adım:

Gelirinizi hesaplayınız.
Ödeme gücünüzü etkileyen bir engeliniz veya başka faktörler varsa bunların masraflarını
gelirinizden düşünüz.

Mali durumunuz ve/veya hizmet ihtiyaçlarınız değişebileceği için, ödediğiniz ücretleri düzenli olarak gözden
geçireceğiz. Siz de dilediğiniz zaman ödediğiniz ücretleri gözden geçirmemizi isteyebilirsiniz.
1. Adım:

Gelir durumunuzu hesaplayınız.

Gelir durumunuz Centrelink tarafından yapılan değerlendirme esas alınarak hesaplanmaktadır. Ancak
aldığınız hizmetler için ne kadar ödeme yapmaya gücünüzün yeteceği sadece buna göre
hesaplanmamaktadır.
Dar gelirli
Geliriniz aşağıdaki gruba giriyorsa, dar gelirli olarak kabul edileceksiniz.
Tam veya kesintili olarak bir emekli maaşı alıyorsanız.
Health care kartınız varsa
Bekarsanız ve brüt (vergi dahil) geliriniz senede $33,095 den az ise,
Çiftseniz ve brüt geliriniz senede $50,653’dan az ise,
Tek çocuklu bir aile iseniz ve brüt geliriniz $56,187’den (bakmakla yükümlü olduğunuz her bir çocuk
için $5,533 ekleyiniz).
• Ek masrafları olan (bir engeliniz veya başka faktörler nedeniyle) bekar bir kişi, bir çift veya bir aile
iseniz.

•
•
•
•
•

Orta gelirli
Geliriniz aşağıdaki gruba giriyorsa, orta gelirli olarak kabul edileceksiniz.
• Bekarsanız ve brüt geliriniz senede $33,095 dan çok ama $72,915’den az ise,
• Çiftseniz ve brüt geliriniz senede $50,653’dan çok ama $97,475 ten az ise,
• Tek çocuklu bir aile iseniz ve brüt geliriniz $56,187’den çok ama $102,650 dan az ise (bakmakla
yükümlü olduğunuz her bir çocuk için $5,533 ekleyiniz).
• Ek masrafları olan (bir engeliniz veya başka faktörler nedeniyle) bekar bir kişi, bir çift veya bir aile
iseniz.
Yüksek gelirli
Geliriniz aşağıdaki gruba giriyorsa, yüksek gelirli olarak kabul edileceksiniz.
• Bekarsanız ve brüt geliriniz senede $72,915’den çok ise,
• Çiftseniz ve brüt geliriniz senede $97,475 ten çok ise,
• Tek çocuklu bir aile iseniz ve brüt geliriniz $102,650 dan çok ise (bakmakla yükümlü olduğunuz her bir
çocuk için $5,533 ekleyiniz).
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2. Adım:

Ödeme gücünüzü etkileyen bir engeliniz veya başka faktörler varsa bunların
masraflarını düşünüz.

Gelir durunuzu tespit ettikten sonra, engelinizden kaynaklanan ek masraflar ve ödeme
gücünüzü etkileyen diğer faktörler düşülecektir.
Engelinizden kaynaklanan ek masraflar ve ödeme gücünüzü etkileyen diğer faktörler
aşağıda sıralanmıştır. Bu liste sadece bir kılavuzdur; bir kişinin veya ailenin dikkate
alınması gerekebilecek başka masrafları veya özel durumları bulunabilir.
Engel durumundan kaynaklanan ek masraflar
• İlaç masrafları
• Yardımcı aletler ve cihazlar. Tuvaletini tutamama sorunu için kullanılan malzemeler de buna dahildir.
• Özel bakım, örneğin, terapi gibi.
• Ek okul masrafları
• Özel yiyecekler
• Geçici bakım veya bakıcı
• Özel giysi
• Bir engeliniz nedeniyle telefon, su, elektrik veya gazı daha fazla kullanıyorsanız. Örneğin, gece pompa
kullanan kişiler elektrik faturasından indirim alamamaktadır.
• Tıbbi malzemeler
Bulunduğunuz yer ve ulaşım masrafları
• Engel durumunuzdan kaynaklanan ek masraflarla ilgili ev içinde yapılan masraflar (örneğin, bazı
hizmetlerden faydalanmak için evinizde değişiklikler yaptırmanız gerektiyse veya taşınmışsanız veya
halıları veya yatakları değiştirmişseniz)
• Ulaşım (örneğin, bir engelinizden dolayı kendi arabanızı veya toplu taşıma araçlarını kullanamıyorsanız
• Özel bakım veya ilgili masraflar: örneğin, uzman bir doktor görmek için başka bir yere gittiğinizde
kalacak yer masrafı gibi.
Diğer faktörler
• Engeliniz nedeniyle daha yüksek ücret ödemeniz gereken sağlık sigortası
• Ücretlerin sabit olduğu ve ödeme kolaylığı gösterilmeyen diğer masraflar
• Dar gelir grubundaki kişilerin kiralık evlerde, pansiyonlarda veya yatılı bakım evlerinde kaldıkları için
kabarık konut masrafları. Bu dar gelirli ailelerin kira ödemesi için de bir faktör olabilir.
Lütfen size hizmet sunan kişi/kuruluş ile görüşünüz çünkü ödeme sıkıntısı çekiyorsanız, ücretlerde indirim
yapılabilir ya da istenmeyebilir. Gelir beyan formu üzerinde sizde ücret alınmaması veya düşük ücret
alınması için başvurmak isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz.
Masraflarınızın bazıları için Centrelink’ten veya diğer servislerden yardım alabilirsiniz. Daha fazla
bilgi için Toplum Sağlık Merkezi, Temel Sağlık kurumu veya HACC hizmet kurumuna danışınız.
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Part 3a: Recommended HACC Fees for Income Levels
Bölüm 3a: Gelir durumuna göre tavsiye edilen HACC ücretleri
1 Ocak 2013’dan itibaren geçerlidir. Aşağıdaki tabloda her bir HACC faaliyeti için her bir gelir
durumu bandında tavsiye edilen en yüksek ücretleri göstermektedir.
Hizmet türü
Planlı faaliyet grupları

Yardımcı sağlık
hizmetleri
(Diyetisyen, Mesleki
Rehabilitasyon, Podiatri,
Fizyoterapi, Konuşma
Bozuklukları Uzmanı,
Psikolog)
Eve yemek servisi
Ev işleri yardımı
Ev bakım-tamir işleri
Şahsi temizlik yardımı
Geçici bakıcı yardımı
Hemşirelik hizmeti
(bölge ve seyyar
hemşirelik servisleri de
dahil)
Kırsal bölgelerde
hemşirelik servisi
Linkages servisi

Dar gelirli (en yüksek
ücret)
(not 1)
Günde $7.10
(artı, başka bir yerden
satın alınmışsa yemek
ücreti)

Orta gelirli (en yüksek
ücret)
(not 1)
Dar gelirli olan grup ile
aynı oranda

Yüksek gelirli (en
yüksek ücret)
(not 2)
$12.60 (Temel)
$17.70 (yüksek)
(saat başı, artı, başka bir
yerden satın alınmışsa
yemek ücreti)
Saat başı $93.80

Randevu başına $9.30

Randevu başına $14.20

Yemek başı $8.50
Saat başı $5.70
Saat başı $11.40
(artı malzeme parası)
Saat başı $4.30
Saat başı $2.80
Randevu başı $3.50

Dar gelirli olan grup ile
aynı oranda
Saat başı $14.20
Saat başı $17.00
(artı malzeme parası)
Saat başı $8.50
Saat başı $4.20
Randevu başı $30.60

Saat başı $30.90
Saat başı $44.90
(artı malzeme parası)
Saat başı $35.30
Saat başı $31.30
Randevu başı $85.90

Kayıt olunmalıdır

Kayıt olunmalıdır

Kayıt olunmalıdır

Tam ücreti alınır

Ücret paket içinde sunulan HACC faaliyetine göre
alınacaktır. HACC Program Yönetmeliğine de
bakınız.

Notlar:
1. Temmuz 2005 tarihinden beri, her bir gelir bandındaki her bir faaliyet için ödenen en yüksek ücret
her bir gelir seviyesindeki eski ücret oranlarının yerini almıştır.
2. ‘Yüksek Ücret’ mevcut HACC birim fiyatına göre belirlenmektedir.
3. Kısmi veya yarım gün hizmet sunulduğunda ücretlerde kısmi olarak hesaplanmalıdır.
4. Ücretler ve gelir tabanları yıllık olarak indekslenmektedir.
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Part 3 b: Recommended Primary Health Fees
Bölüm 3 b: Tavsiye edilen Temel Sağlık (Primary Health) Hizmetleri Ücretleri
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerlidir. Aşağıdaki tablo her bir gelir bandı için her bir faaliyet
veya hizmet alıcısı için tavsiye edilen ücreti göstermektedir.
Faaliyet/Alıcı Türü
Maddi açıdan
bağımlı çocuklar
Sağlık bilgilendirme
ve grup faaliyetleri

Toplum Sağlık
Hemşirelik Hizmeti
• Klinik Hemşirelik
Hizmeti
• Psikolojik
danışmanlık/Danı
şma randevusu
Yardımcı sağlık
hizmetleri:
• Podiatri
• Fizyoterapi
• Konuşma
Bozuklukları
Uzmanı
• Diyetisyen
• İşitme
Bozuklukları
Uzmanı
• Mesleki Terapi
Tercümanlık
Ön Değerlendirme
(Nöbetçi Hizmet)
Diğer hizmetler ve
malzemeler

Yönetmelik

• Eğer dar gelirli değilse maddi açıdan
bağımlı çocukların annebabalarından ücret alınabilir
• Grup faaliyetleri için kuruluşlar bir
ücret alabilir
• DoH grup faaliyetlerinin çoğunun
katılanlara ücretsiz olmasını
beklemektedir.
Ücretli hizmettir

Ödenecek Ücret
Dar gelirli
Orta gelirli
Yok

Seans başına
$7.10*

Randevu
başına
$14.30
Seans başına
$7.10*

Yüksek
gelirli
Tam ücret

Tam ücret

Randevu
başına $9.30

Randevu
başına
$14.20

Tam ücret

Dar ve orta gelirlilere danışmalık servisi
için ücret alınmaz

Yok

Yok

Tam ücret

Ücretli hizmettir

Randevu
başına $9.30

Randevu
başına
$14.20

Tam ücret

Yok
Yok

Yok
Yok

Yok
Yok

Kuruluş
ücretleri
belirleyebilir

Kuruluş
ücretleri
belirleyebilir

Kuruluş
ücretleri
belirleyebilir

• Kuruluşlar, rapor yazmak, mahkeme
duruşmasına gitmek, ortotik, bilgi
materyalleri, ikinci muayeneler için
ücret alabilir.
• Gereken yerlerde bu ücretler ücretsiz
sunulan bir hizmet ile sunuluyorsa
ücret alınabilir. Örneğin, dar gelirli
bir kişiye sunulan psikolojik
danışmanlık gibi
• Ücretler bu yönetmelik içinde
belirtilen indirimler ve tavan
sınırlarına uygun hesaplanmalıdır.

