
ال يُقصد بهذه المعلومات أن تكون نصيحة طبية ، إنها إرشادية فقط. يرجى سؤال القابلة أو الطبيب
للحصول عىل المعلومات والنصائح المتعلقة مباشرة برعايتك ورعاية طفلك.

© Birth for Humankind 2021 Version 1 December 

Information sheet No. 405 

جدول المعلومات - رعاية األمومة بدون بطاقة ميديكير

إذا لم يكن لديك بطاقة ميديكير، من المتوقع منك أن تدفعي قبل تلقي الرعاية، وإذا كنت في أستراليا بموجب تأشيرة      
 طالبة، قد ال تكونين مؤهلة للحصول عىل مساعدة ميديكير. في هذه الحالة، وكشرط للحصول عىل تأشيرة الطالب الخاصة   
بك قد يُطلب منك الحصول عىل تغطية صحية للطالب األجانب. إذا كنِت طالبة لجوء أو الجئة، سيحق لك الحصول عىل   

 رعاية طبية مجانية ما عدا مبلغ مساهمة صغير تدفعينه مقابل األدوية. يجب عليك التحدث إىل األخصائي االجتماعي في    
المستشفى لمعرفة ما إذا كنت مؤهلة للحصول عىل رعاية صحية مجانية أم ال وما يمكن فعله لمساعدتك.                      

                     
قد ال يكون لدى بعض األشخاص بطاقة ميديكير ولكن قد يكون لديهم تأمين صحي خاص، ولكن هناك فترة انتظار لمدة 12

شهرًا قبل أن يغطي التأمين تكاليف الحمل والوالدة. إذا كنت حامالً خالل فترة االثني عشر شهرًا، سيكون من المتوقع منك
أن تدفعي الرسوم إىل حين بدء التأمين بتغطية التكاليف. ستحتاجين إىل سؤال مزود التأمين الخاص بك أو أن تطلبي من

األخصائي االجتماعي مساعدتك. يمكن أن تتنازل بعض المستشفيات عن الرسوم ولكنك ستحتاجين إىل مساعدة في هذا

.األمر حيث يتعين عليك في كثير من األحيان تقديم خطاب من مدير الحالة أو األخصائي االجتماعي
 

إذا كان لديك تأمين صحي خاص يغطي الحمل والوالدة، فعليك العثور عىل مقدم رعاية، من المرجح أن يكون ذلك طبيب
توليد ولكن يمكن أيًضا أن تكون قابلة في عيادة خاصة. سيتقاضى طبيب التوليد ما يسمى بالنفقات "النقدية" والتي

تضاف إىل ما يغطيه تأمينك، ويختلف هذا المبلغ من طبيب توليد إىل آخر. ستحتاجين إىل االتصال بهم لمعرفة هذه

المعلومات أو ستحتاجين إىل طلب المساعدة من شخص ما. من المرجح أن تضعي طفلك في مستشفى عام تحت رعاية

 .طبيب التوليد الذي اخترتيه
 

هناك بعض القابالتاللواتي يعملن في عيادة خاصة ويجب أن يغطي تأمينك معظم رسومهن، وهّن في بعض األحيان

منفتحات عىل التفاوض بشأن التكاليف عندما يكون لدى شخص ما ظروف خاصة. إذا كنت بصحة جيدة وليست لديك أية

 .مخاوف صحية، فيمكن أن تختاري الوالدة في المنزل مع قابلة خاصة
 

لكن خالف ذلك سيتعين عليك الوالدة في مستشفى [سيتضمن ذلك التكاليف النقدية] بمساعدة القابلة الخاصة. إذا لم 

The] يكن لديك بطاقة ميديكير أو تأمين صحي خاص، فسيكون لدى بعض المستشفيات مثل مستشفى ذا ويمينز
Women's] ما يسمى رسوم الوالدة غير المؤمن عليها التي تغطي جميع تكاليف خدمات المستشفى للوالدة وما يصل إىل

6 أسابيع من الرعاية بعد الوالدة في حال كانت الرعاية في المستشفى مطلوبة. تشمل الرسوم الخدمات الطبية والطوارئ
والعيادات الخارجية والمرضى الداخليين وعلم األمراض وغرفة العمليات والصيدلة ورعاية ما بعد الوالدة في الخدمات

المنزلية، باإلضافة إىل الموجات فوق الصوتية التوليدية المعقدة لحاالت الحمل عالية الخطورة، وهنالك بعض التكاليف

 .األخرى التي ال يغطيها الرسم وتشمل بعض تحاليل الدم أو العناية بطفلك إذا كان مريًضا
 

يمكن أن تتراوح التكلفة من 10-16,000 دوالر حسب المستشفى، ولكن ال يمكن للمستشفى رفض تقديم الرعاية لك إذا

.[وصلت أثناء المخاض [ال يُنصح بذلك بدون رعاية الحمل
 

للحصول عىل الرعاية للحمل والدعم [CoHealth] يمكنك الذهاب إىل طبيب عام أو مركز صحي لالجئين [مثل كو هيلث

.والتوجيه بأقل تكلفة أو بدون تكلفة
 



maternity care without a Medicare card

the costs of routine blood and urine tests required before your first appointment, routine ultrasounds
and the 18-20 week gestation ultrasound are not included in the fee. Please contact your GP to arrange
these tests [there is a cost associated with these tests].
the costs of your baby’s care if your baby requires admission or treatment.

If you do not have a Medicare Card you will be expected to pay before you receive the care. If you are
visiting Australia on a student visa, you may not be eligible for Medicare assistance. In this case, and as a
condition of your student visa, you might be required to take out Overseas Student Health Cover. If you
are an asylum seeker or refugee, you are entitled to free medical care except for a small co-payment for
medications. You should talk to the social worker at the hospital to find out if you are eligible for free
health care or if you are not what can be done to help you.

Some people may not have a Medicare card but may have Private Health Insurance, there is a waiting
period of 12 months before the insurance will cover the costs of pregnancy and birth. If you are pregnant
within that 12 month period you will be expected to pay fees until the insurance will cover the costs. You
will need to check your insurance or ask the social worker to help you. Some hospitals may waive the fees
for you but will need assistance with this as you often have to provide a letter from your case worker or
social worker.

If you have Private Health Insurance that covers pregnancy and birth you need to find a care provider.
This will most likely be an obstetrician but can also be a midwife in private practice. Obstetricians will
charge what is called an ‘out-of-pocket’ fee which is on top of what your insurance covers. This amount
varies from obstetrician to obstetrician. You will need to call them to find out this information or get
someone to help you. You would most likely have your baby in a public hospital under the care of that
obstetrician.

There are some midwives who work in private practice and your insurance should cover most of their fees.
They are often open to negotiating costs where someone has special circumstances. If you are fit and
healthy and do not have any health concerns, you may have the option of having a homebirth with a
private midwife. Otherwise, you will have to give birth in a hospital [this will involve an out of pocket cost]
with your private midwife supporting you. If you are near the Northern Hospital you can have a private
midwife and she will also look after you during labour at the hospital. The midwives have a special
agreement with the hospital so they can care for their private clients in the birth suite. 

If you do not have a Medicare card or Private Health Insurance a hospital like The Women’s will have what
is called an Uninsured Maternity Fee which covers all your costs for hospital services as a maternity
patient and up to 6 weeks postnatal care where hospital care is required. The fee includes medical,
emergency, outpatient, inpatient, pathology, theatre, pharmacy and postnatal care in the home services,
plus complex obstetric ultrasounds for high risk pregnancies. 

There are other costs that the fee does not include such as:

The cost of care could range from $10,000 - 16,000 and may be paid in instalments.

Having said that though, a hospital cannot refuse to provide care to you if you arrive in labour [not
recommended without pregnancy care].

A GP or Refugee Health Service [such as CoHealth] may be able to provide pregnancy care for you at no
cost.

This information is not intended to be medical advice, it is a guide only. Please ask your midwife or doctor for information
and advice directly related to your care and your baby's care. 


