
Điều quan trọng là quý vị nên biết về tất cả các lựa chọn có sẵn cho mình, kể cả các chữa trị không có trong danh sách 
PBS (Chương trình Phúc lợi Dược phẩm), hoặc chỉ có sẵn qua PBS cho các giai đoạn sau của việc chữa trị.

Đôi khi, một chữa trị hiện không có sẵn qua PBS có thể được ưa dùng hơn việc chữa trị có sẵn qua PBS. Nếu một chữa trị 
không có sẵn cho quý vị qua PBS, có thể có các phương cách khác để nhận được việc chữa trị với tổn phí kham nổi, kể cả 
các lựa chọn sau.

Tiếp cận việc chữa trị mà không có sẵn qua PBS
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Hãy thảo luận với bác sĩ để xem một chữa trị nào là lựa chọn thích hợp cho quý vị,  
nếu không có sẵn qua PBS.

Tham gia cuộc thử nghiệm lâm sàng
Quý vị có thể nhận được chữa trị mà không có sẵn qua PBS, bằng cách tham gia một cuộc thử nghiệm 
lâm sàng (thường là không tốn gì cả). Mặc dù có các loại thử nghiệm lâm sàng khác nhau, tất cả các thử 
nghiệm đều đặt ra nhằm để xem một chữa trị có hiệu quả ra sao so với chữa trị khác, hoặc so với việc 
không chữa trị gì cả. Nếu quý vị tham gia vào một thử nghiệm lâm sàng, quý vị sẽ nhận được một trong 
các loại chữa trị, hoặc một giả dược (placebo), và rồi nhân viên sẽ theo dõi quý vị qua tiến trình thử nghiệm 
để nhận định về đáp ứng của quý vị. Hãy hỏi bác sĩ của quý vị về các loại thử nghiệm lâm sàng khác nhau, 
và xem có thử nghiệm lâm sàng nào có thể phù hợp cho mình. Hoặc là, quý vị có thể viếng trang mạng 
clintrial.org.au để xem danh sách các thử nghiệm lâm sàng hiện thời.

Tham gia một chương trình tiếp cận
Một số công ty dược phẩm có chương trình tiếp cận (access programs) để giúp giảm tổn phí các loại 
chữa trị không có sẵn qua PBS. Đôi khi, việc chữa trị được cung ứng miễn phí đối với các loại ung bướu 
riêng biệt và cho những ai hội đủ các tiêu chuẩn cụ thể. Hãy nhờ bác sĩ kiểm tra với công ty dược phẩm 
thích ứng để xem đây có phải là lựa chọn cho quý vị.

Dùng chính sách bảo hiểm
Một số cơ quan bảo hiểm y tế có thể bao trả một phần hoặc trọn tổn phí của các chữa trị 
không có sẵn qua PBS. Hãy liên lạc quỹ y tế hoặc công ty bảo hiểm của quý vị để kiểm xem 
chính sách bảo hiểm của quý vị gồm những gì. Quý vị cũng có thể hợp lệ để khai đòi phúc 
lợi bảo hiểm nếu kết quả chẩn đoán bệnh có ảnh hưởng đến khả năng làm việc của quý vị. 
Một số chính sách bảo hiểm nhân thọ và quỹ hưu trí có các điều khoản để cung ứng bảo 
hiểm lợi tức và các hỗ trợ khác. Liên lạc công ty bảo hiểm hoặc quỹ hưu trí của quý vị để 
biết thêm về phúc lợi của mình. 
Muốn biết thêm thông tin về việc tiếp cận bảo hiểm qua quỹ hưu trí, quét mã QR trên đây hoặc viếng trang 
mạng https://moneysmart.gov.au/how-life-insurance-works/insurance-through-super

Liên lạc các cơ quan hỗ trợ phòng chống ung thư
Các cơ quan hỗ trợ phòng chống ung thư có thể giúp hỗ trợ tài chính và hỗ trợ thực tiễn. Liên lạc 
Cancer Council qua số 13 11 20 và hỏi họ có thể giúp quý vị ra sao.

Tiếp cận quỹ hưu trí
Một số quỹ hưu trí sẽ cho phép các cá nhân được sử dụng sớm tiền hưu trí của họ cho các 
mục đích nào đó, kể cả chữa trị y tế, chuyên chở y tế và trợ giúp thế chấp (mortgage). Việc 
tiếp cận sớm hoặc tiếp cận vì lý do trắc ẩn đối với quỹ hưu trí sẽ khác nhau tùy loại quỹ, do 
đó nên liên lạc quỹ hưu trí của quý vị để biết thêm thông tin. Sở Thuế vụ Úc cũng có một 
số thông tin hữu ích về việc tiếp cận quỹ hưu trí. Quét mã QR (QR code) hoặc xem trang 
mạng của họ: https://www.ato.gov.au/individuals/super/withdrawing-and-using-
your-super/early-access-to-your-super/

Tự trả tiền cho việc chữa trị
Nếu quý vị tự chi trả toàn bộ tổn phí chữa trị, việc này gọi là ‘cấp toa riêng’. Một số người dùng quỹ do 
nhiều người tài trợ (crowd-funding) hoặc quỹ quyên góp để giúp trả chi phí chữa trị cho mình.
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