
من الضروري أن تكون على دراية بالخيارات المتوفرة لك، بما فيها العالجات غير الُمدرجة على الئحة نظام PBS، أو متوفرة فقط عبر 

PBS في المراحل الالحقة من العالج. 

أحياناً، قد يكون العالج غير المتوفر حالياً على الئحة PBS مفّضاًل على العالج المتوفر على الئحة PBS. إذا لم يكن عالج ما متوفراً لك 

على الئحة PBS، قد تكون هناك وسائل أخرى للحصول على العالج بتكلفة مهاودة، ومن ضمنها الوسائل التالية.  

PBS الحصول على عالج ليس متوفراً على الئحة نظام
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 راجع طبيبك لالطالع منه عما إذا كان هناك عالج ما غير

متوفر على الئحة PBS هو الخيار المناسب لك. 

شارك في إحدى التجارب السريرية

قد يكون بوسعك الحصول على عالجات غير متوفرة على الئحة PBS )في العادة دون مقابل( بواسطة تجربة سريرية 

)clinical trial(. بالرغم من وجود أنواع مختلفة من التجارب السريرية، فإن جميع التجارب مصممة لتقّصي فعالية 

عالج معين مقارنًة بآخر، أو مقارنًة بعدم أخذ عالج على اإلطالق. إذا اشتركت في تجربة سريرية، سوف يتم إعطاؤك 

أحد العالجات، أو عالجاً وهمياً )بالسيبو(، ومن ثم تتم مراقبتك خالل فترة التجربة لتحديد استجابتك. استعلم من 

طبيبك عن األنواع المختلفة للتجارب السريرية، وعما إذا كانت هناك تجارب سريرية قد تكون مناسبة لك. ويمكنك 

د clintrial.org.au لالطالع على قائمة التجارب السريرية الحالية أيضاً تفقُّ

شارك في أحد برامج الحصول على عالج

لدى بعض الشركات الصيدالنية برامج حصول على عالج )access programs( للمساعدة على خفض تكلفة العالجات 

غير المتوفرة على الئحة PBS. وأحياناً قد يتوفر العالج من دون مقابل ألنواع معينة من األورام ولألفراد الذين يستوفون 

معايير محددة. اطلب من طبيبك االستعالم من الشركة الصيدالنية ذات الصلة لمعرفة ما إذا كنت مؤهاًل لهذا الخيار. 

استخدم بوليصة تأمين 

قد يغّطي بعض شركات التأمين بعض تكاليف العالجات غير المتوفرة على الئحة PBS أو كامل 

د ما تغطيه بوليصة تأمينك. قد يحق لك أيضاً  تكاليفها. اتصل بصندوق أو شركة التأمين الصحي لتفقُّ

المطالبة بمنافع تأمينية إذا أّثر تشخيص حالتك على قدرتك على العمل. يتضمن بعض بوالص التأمين 

وصناديق االدخار التقاعدي أحكاماً تنّص على حماية الدخل عالوًة على أنواع دعم أخرى. اتصل 

بشركة تأمينك أو صندوق ادخارك التقاعدي لمعرفة المزيد عن مستحقاتك. ويمكن العثور على

مزيد من المعلومات عن الحصول على مستحقات التأمين عبر صندوق معاش ادخارك التقاعدي بمسح رمز الـQR أعاله أو 

https://moneysmart.gov.au/how-life-insurance-works/insurance-through-super  :على الموقع التالي

اتصل بمنظمات دعم مرضى السرطان

قد يكون بوسع منظمات دعم مرضى السرطان تقديم دعم مادي وعملي لك. اتصل بـCancer Council على الرقم

20 11 13 لمعرفة الوسائل التي يمكن أن تساعدك بها.

الحصول على معاش االدخار التقاعدي

يتيح بعض صناديق االدخار التقاعدي للمّدخرين الحصول على مدخراتهم التقاعدية باكراً ألسباب 

معينة تشمل العالج الطبي والنقل الطبي والمساعدة بدفع الرهن العقاري. ويختلف الحصول المبكر 

أو لدواعي الرأفة على معاش االدخار التقاعدي بين صندوق ادخار تقاعدي وآخر، لذا اتصل بصندوقك 

لمعرفة المزيد. كذلك فإن مكتب الضريبة األسترالي لديه بعض المعلومات المفيدة عن الحصول على

https://www.ato.gov.au/individuals/ :د موقع المكتب التالي معاش االدخار التقاعدي. امسح رمز الـQR أو تفقَّ

super/withdrawing-and-using-your-super/early-access-to-your-super/

ادفع ثمن العالج بنفسك

إذا دفعت ثمن العالج بكامله على نفقتك الخاصة، ُيسمى ذلك "الحصول على دواء بوصفة خاصة". يستخدم البعض 

االستعانة بالتمويل الجماعي )crowd-funding( أو جمع التبرعات  للمساعدة على دفع تكلفة عالجهم بصورة شخصية.  
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