
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε όλες τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας, συμπεριλαμβανομένων των θεραπειών που δεν 
αναφέρονται στη λίστα του PBS ή που είναι διαθέσιμες μόνο μέσω του PBS για μεταγενέστερα στάδια της θεραπευτικής αγωγής.

Μερικές φορές, μια θεραπεία που δεν είναι διαθέσιμη επί του παρόντος στο PBS μπορεί να προτιμάται από μια θεραπεία που είναι 
διαθέσιμη στο PBS. Εάν μια θεραπεία δεν είναι διαθέσιμη για εσάς στο PBS, ενδέχεται να υπάρχουν άλλοι τρόποι πρόσβασης σε 
θεραπεία με πιο προσιτό κόστος, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων επιλογών.

Πρόσβαση σε θεραπεία που δεν είναι διαθέσιμη στο PBS
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Μιλήστε με το γιατρό σας για να συζητήσετε εάν μια θεραπεία που δεν είναι  
διαθέσιμη στο PBS είναι η κατάλληλη επιλογή για εσάς.

Συμμετοχή σε μια κλινική δοκιμή
Είναι δυνατόν να έχετε πρόσβαση σε θεραπείες που δεν είναι διαθέσιμες στο PBS (συνήθως χωρίς κόστος) μέσω 
μιας κλινικής δοκιμής. Παρόλο που υπάρχουν διαφορετικοί τύποι κλινικών δοκιμών, όλες οι δοκιμές σχεδιάζονται 
για να εξετάσουν πώς λειτουργεί μια θεραπεία σε σύγκριση με μια άλλη ή με καθόλου θεραπεία. Εάν συμμετάσχετε 
σε μια κλινική δοκιμή, θα σας δοθεί μία από τις θεραπείες, ή μια εικονική ουσία (placebo), και στη συνέχεια θα 
παρακολουθείστε κατά τη διάρκεια της δοκιμής για να εξακριβωθεί η ανταπόκρισή σας. Ρωτήστε το γιατρό σας σχετικά 
με τους διαφορετικούς τύπους κλινικών δοκιμών, και εάν υπάρχουν κλινικές δοκιμές που μπορεί να είναι κατάλληλες 
για εσάς. Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε το clintrial.org.au για να δείτε μια λίστα με τρέχουσες κλινικές 
δοκιμές.

Συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα πρόσβασης
Ορισμένες φαρμακευτικές εταιρείες έχουν προγράμματα πρόσβασης για να βοηθήσουν στη μείωση του κόστους 
των θεραπειών που δεν είναι διαθέσιμες στο PBS. Μερικές φορές, η θεραπεία διατίθεται δωρεάν για συγκεκριμένους 
τύπους όγκων και για άτομα που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Ζητήστε από το γιατρό σας να επικοινωνήσει με τη 
σχετική φαρμακευτική εταιρεία για να ελέγξει αν αυτή η επιλογή ταιριάζει σε εσάς.

Χρήση ασφάλισης υγείας
Ορισμένοι φορείς ασφάλισης υγείας μπορεί να καλύψουν μέρος ή ολόκληρο το κόστος των 
θεραπειών που δεν διατίθενται στο PBS. Επικοινωνήστε με το ταμείο υγείας σας ή την ασφαλιστική 
σας εταιρεία για να ελέγξετε τι περιλαμβάνει το συμβόλαιό σας. Μπορεί επίσης να δικαιούστε 
ασφαλιστικές παροχές εάν η διάγνωσή σας επηρεάζει την ικανότητά σας να εργαστείτε. Ορισμένα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και συνταξιοδοτικά ταμεία (superannuation funds) θα έχουν 
διατάξεις για εισοδηματική προστασία και άλλη υποστήριξη. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή 
το ταμείο συνταξιοδότησής σας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματά σας. 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση σε ασφάλιση μέσω του 
συνταξιοδοτικού σας ταμείου, σαρώνοντας τον κωδικό QR παραπάνω ή επισκεφθείτε:  
https://moneysmart.gov.au/how-life-insurance-works/insurance-through-super

Επικοινωνία με οργανισμούς υποστήριξης καρκινοπαθών
Οι οργανισμοί υποστήριξης καρκινοπαθών μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν οικονομική και πρακτική 
υποστήριξη. Επικοινωνήστε με το Cancer Council στο 13 11 20 για να ρωτήσετε πώς θα μπορούσαν να σας υποστηρίξουν.

Πρόσβαση σε συνταξιοδοτικά κεφάλαια (superannuation)
Μερικά συνταξιοδοτικά ταμεία θα επιτρέπουν σε άτομα να έχουν πρόωρη πρόσβαση στην 
επαγγελματική τους σύνταξη για ορισμένους λόγους, όπως ιατρική περίθαλψη, μεταφορές για 
ιατρικούς σκοπούς και βοήθεια για ενυπόθηκο δάνειο. Η πρόωρη ή για φιλανθρωπικούς λόγους 
πρόσβαση στην συνταξιοδότηση θα διαφέρει μεταξύ των ταμείων, επομένως επικοινωνήστε με το 
ταμείο συνταξιοδότησής σας για να μάθετε περισσότερα. Η Αυστραλιανή Φορολογική Υπηρεσία 
έχει επίσης μερικές χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στην συνταξιοδότησή σας. 
Σαρώστε τον κωδικό QR ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο: https://www.ato.gov.au/individuals/
super/withdrawing-and-using-your-super/early-access-to-your-super/

Πληρωμή για τη θεραπεία από την τσέπη σας
Εάν πληρώσετε ολόκληρο το κόστος μιας θεραπείας με δικά σας έξοδα, αυτό ονομάζεται «private script supply» 
(ιδιωτική προμήθεια συνταγής). Μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν επίσης τη συλλογική διαδικτυακή χρηματοδότηση 
(crowd-funding) ή τη συγκέντρωση χρημάτων από εράνους και δωρεές για να βοηθήσουν στην πληρωμή της θεραπείας 
τους ιδιωτικά.
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