
                                  
 

K U T O S T A H I L I  M E D I C A R E 
K A R A T A S I  Y A  U K W E L I 
JINSI YA KUPATA MATUNZO YA MADAWA YA  NA MATIBABU KATIKA QUEENSLAN D 

Watu wote wanaoishi na VVU wanapaswa kuwa na 
mashauriano/uteuzi wa kawaida na daktari aliye na 
uzoefu katika usimamizi na ufuatiliaji wa VVU kama 
sehemu ya timu yao ya huduma za afya. Daktari wako 
atawaona mara kwa mara, kupanga vipimo vya damu 
vinavyofaa (vipimo vya ugonjwa) ili kufuatilia matibabu 
na afya yako, na kutoa karatasi zako za dawa (wakati 
inahitajika) wakati wa mazungumzo yako. 
 
Kadi ya Medicare inatolewa kwa raia wa Australia, 
wakazi wa kudumu (au wale wanaoomba vibali vya 
kudumu vya makazi) na wananchi wa New Zealand 
wanaoishi Australia Medicare hutoa huduma ya afya ya 
umma kwa bure, au huduma za afya binafsi za ruzuku 
kwa makundi haya ya watu. 
 

NJIA ZA KUPATA MATUNZO YA MADAWA YA VVU  
KATIKA QUEENSLAND 

 
Uhusiano wa mwanzo na huduma ya VVU ni muhimu 
kwa mtu ambaye amegunduliwa hivi karibuni Ikiwa 
hauwezi kupata Medicare (Haustahili kwa Medicare, 
MI), unaweza kupata huduma za matibabu kupitia njia 
zifuatazo 
 
1) Hauna Medicare/Hauna Mkataba wa Utunzaji wa 
Afya Msaada/Hauna Bima ya Binafsi 
2) Hauna Medicare/Hauna Mkataba wa Utunzaji wa 
Afya Msaada/Una Bima ya Binafsi 
3) Hauna Medicare/Una Mkataba wa Utunzaji wa 
Afya Msaada 
 
1) Hauna Medicare/Hauna Mkataba wa Utunzaji wa 
Afya Msaada/Hauna Bima ya Binafsi 
Kuonana na daktari kwa huduma yako ya VVU, uteuzi 
wa matibabu unaweza kufanywa na Huduma ya Afya ya 
VVU ya Queensland Huduma ya Afya ya Jinsia. Kwa 
kawaida, hakutakuwa na ada kama unahudhuria 
mojawapo ya huduma hizi. 
 
Tovuti zifuatazo hutoa maelezo ya mawasiliano na 
habari zingine zinazohusu huduma za Umma za 
VVU/Afya ya Ngono nchini Queensland.  
 
 

Vinginevyo, unaweza pia kuonana na daktari 
anayeongoza VVU (S100 Daktari wa Familia / S100 GP) 
katika mazoezi ya kibinafsi ikiwa unaweza kumudu 
kulipa ada kamili. Chaguo ni lako Hunahitajika 
kuhudhuria VVU ya jumuia/huduma ya Afya ya Jinsia  
 
Ikiwa hujui wapi unaweza kupata daktari wa VVU (au 
daktari wa umma au binafsi), tafadhali nenda 
https://www.ashm.org.au/hiv/prescriber-programs/ 
kupata daktari wa VVU katika eneo lako. 
 
Wakati wa kufanya miadi yako, unashauriwa sana 
kuuliza madaktari wako kuhusu ada gani itatolewa kwa 
ajili ya mashauriana nawe. Malipo ya kibinafsi 
yanaweza kuanzia AUD $80 - $200 kulingana na muda 
gani au ugumu wa mashauriano yako. Utahitaji pia 
kuchunguza jinsi vipimo vya ugonjwa wako/damu 
vitaweza kugharimu kwa waganga binafsi kuhusiana na 
gharama za mashauriano. 
 
2) Hauna Medicare/Hauna Mkataba wa Utunzaji wa 
Afya Msaada/Una Bima ya Binafsi 
Una uchaguzi sawa wa kupata huduma za matibabu 
kama njia ya 1); hata hivyo kama ukichagua kuonana na 
GP binafsi wa S100, baadhi ya bima zitalipa sehemu ya 
ada zako za kushauriana na za ugonjwa mengine. 
Utahitaji kuangalia na kampuni yako ya bima kujua ni 
kiasi gani utapata nyuma kutokana na ada iliyotozwa na 
daktari wako. Kwa ujumla, utalazimika kulipa kiasi 
kamili kisha ufanye madai na kampuni ya bima. 
 
Baadhi ya sera za bima pia zitafunika sehemu au 
gharama zako zote za ugonjwa; tafadhali angalia na 
kampuni ya patholojia ikiwa wana mipangilio hiyo, na 
ambayo makampuni ya bima. 
 
Kumbuka: Bima ya kibinafsi pia inajumuisha bima ya 
kusafiri ikiwa uko Australia wakati wa likizo. 
 
3) Hauna Medicare/Una Mkataba wa Utunzaji wa 
Afya Msaada 

Tembelea Tovuti ya Afya ya Queensland  
kwa http://tinyurl.com/grhtx46 



                                  
 
Serikali ya Australia ina makubaliano ya huduma za afya 
na Ubelgiji, Finland, Italia (huna haja ya kuishi katika 
Italia, lakini lazima uwe raia wa Italia na kufikia 
makubaliano mengine ya makubaliano), Malta, 
Uholanzi, New Zealand, Norway, Ireland, Slovenia, 
Sweden, na Uingereza. 
 
Mikataba hufunika huduma za kimwili zinazohitajika. Ni 
lazima iwe: 

1. chukua tahadhari ya ugonjwa au majeraha 
ambayo hayawezi kusubiri hadi ufikie 
nyumbani 

2. huduma ya Medicare inashughulikia, na 
3. lazima ufanane na masharti ya makubaliano. 

 
Ikiwa unatoka New Zealand au Jamhuri ya Ireland 
inashughulikia: 

1. huduma za kimatibabu muhimu kama 
mgonjwa wa umma katika hospitali ya umma 

2. karatasi za dawa kwa bei ya chini - hii ni 
kiwango cha jumla cha madawa kwenye 
orodha ya Mfuko wa Faida ya Madawa (PBS) 

 
Ikiwa unatoka kwenye nchi yoyote ya makubaliano 
mengine inashughulikia: 

1. matibabu ya kimwili yanayohitajika nje ya 
hospitali 

2. huduma za kimatibabu muhimu kama 
mgonjwa wa umma katika hospitali ya umma 

3. karatasi za dawa kwa bei ya chini - hii ni 
kiwango cha jumla cha madawa ya kulevya 
katika Mfuko wa Faida ya Madawa 

 
Unakuwa haujalidwa kama wewe ni mwanafunzi 
kutoka: 

1. Finland 
2. Malta 
3. Norway 
4. Jamuhuri ya Ireland 

Watu wengi wanahitaji bima ya afya ya wanafunzi wa 
nje ya nchi ili kuja Australia kwa visa ya mwanafunzi. 
 

Tafadhali zungumza na Ofisi ya Medicare ili kutafuta 
ushauri zaidi juu ya Mkataba wa Huduma ya Afya ya 
Papo hapo kati ya Australia na nchi yako.  

Je, madaktari wanatakiwa kusema hali yangu ya VVU 
kwa Idara ya Mambo ya Ndani? 

Hapana. Madaktari wako wa VVU, wote katika huduma 
za afya za VVU/huduma ya afya ya kimapenzi na 
mazoea binafsi, hawatakiwi kusema habari zako kwa 
Idara ya Mambo ya Ndani. Ikiwa umegunduliwa ukiwa 
Australia, visa yako ya sasa haiwezi kuathiriwa na hali 
ya VVU. Ikiwa una mpango wa kuomba kuongezewa au 
kupata visa nyingine, tafadhali tafuta ushauri kutoka 
kwa Wakala wa Uhamiaji Aliyesajiliwa wa Australia. 
 
 

KUPATA MATIBABU YA VVU (DAWA) KATIKA 
QUEENSLAND  

 
Katika Australia, VVU na madawa mengine ya dawa 
hupatikana kupitia Mfuko wa Faida ya Madawa (PBS) 
wa Australia – ambayo inatoa madawa ya ruzuku 
(gharama ndogo) kwa wamiliki kadi ya Australia ya 
Medicare tu. Madawa ya PBS yaliyotengwa 
hayapatikani kwa watu bila kadi za Medicare.  
 
Kwa hiyo, wageni wa ng'ambo (wanaofanya kazi, 
kujifunza au likizo katika Australia) ambao hawastahili 
kadi ya Medicare na hawana bima ya Mkataba wa 
Utunzaji wa Afya wa Rufaa watahitaji kufikiria njia 
nyingine za kupata dawa za VVU. 
 
Kumbuka: Binafsi (Watumiaji wa VVU S100) 
wamepewa mafunzo maalum na kuidhinishwa 
kukuandikia dawa ya matibabu ya VVU. Daktari wa 
Familia (GP), bila mafunzo maalum, hawawezi 
kuandika karatasi ya dawa za VVU. 
 

NJIA ZA KUPATA MATIBABU YA VVU KATIKA 
QUESLAND 

 
1) Binafsi (bima binafsi) 
2) Mpango wa Kuingiza toka nje Binafsi 
3) Dawa za Jumla 
 a) Famasia 
 b) Kwenye mtandao 
4) Majaribio ya kwenye Kliniki 
5) Upendeleo wa huruma   
6) Fedha ya Dharura 
 
1) Bima Binafsi  
Ikiwa huwezi kupata Medicare/PBS lakini una bima ya 
faragha, huenda ukaweza kudai gharama ya kununua 
dawa yako ya VVU kutoka kwenye maduka ya dawa. 
Kiasi cha fedha unachoweza kudai inategemea na 
kampuni ya bima na sera ambayo unayo. Inaweza kuwa 
nafuu kwa wewe ikiwa una karatasi ambayo inaruhusu 

Ili kujua zaidi, tembelea tovuti ya Idara ya 
Huduma za Binadamu kwenye 
http://tinyurl.com/Irm6gea 



                                  
 
dawa za jumla (angalia hapa chini) kutolewa badala ya 
dawa za asili. Sema na daktari wa VVU kuhusu hili. 
 
2) Mpango wa Kuingiza toka nje Binafsi 
Inaweza kuwa nafuu kwako kuingiza dawa zako kutoka 
nchi yako ya nyumbani. Watu wanaweza kuingiza 
bidhaa nyingi za kisheria kwa matumizi ya kibinafsi 
chini ya Mpango wa Kuingiza Binafsi. 
 
Mpango wa Kuingiza Binafsi hutokea wakati: 

a. mtu hupanga kutoka ndani ya Australia ili 
bidhaa za matibabu zitumwe kwako kwa 
muuzaji wa ng'ambo au familia/rafiki; na 

b. bidhaa hizo zitatumiwa na mtu huyo au 
mwanachama wa familia yake ya karibu na 
haziwezi kuuzwa au kutolewa kwa mtu 
mwingine yeyote. 

 
Unaruhusiwa kisheria kuingiza dawa zako za kibinafsi 
(kutoka nchi yako) - usambazaji wa mwezi wa tatu (3) 
kwa wakati - kwa mujibu wa mwongozo wa Idara ya 
Afya ya Australia (Utawala wa Bidhaa za Matibabu) – 
TGA): www.tga.gov.au/personal-importation-scheme 
 
Hii inamaanisha unaweza kuingiza matibabu ya VVU 
kutoka nchi yako wakati unaishi Australia. Hii inaweza 
kuhitaji daktari wako wa VVU kutoka nchi yako ya 
nyumbani ili kuwasiliana na daktari wako wa VVU wa 
nchini Australia.  
 
3) Dawa za Jumla 
Madawa ya kawaida ni matoleo zaidi ya bei nafuu ya 
madawa yaliyotolewa na wazalishaji mbadala, lakini 
bado ni sawa kwa matibabu wakati ikilinganishwa na 
dawa za asili zilizofanywa na mtengenezaji wa awali. 
Dawa za kawaida hufanya kazi pamoja na dawa ya jina 
la dawa kwa sababu zina dawa sawa. Wakati madawa 
ya kawaida ya VVU ni ghali zaidi kuliko dawa za VVU 
zinazotolewa kwa PBS, huwa yanaokoa gharama kubwa 
ikilinganishwa na madawa ya asili.  
 

a. Famasia 
Baadhi ya matoleo mengine ya jumla ya dawa za 
asili hupatikana kupitia maduka ya dawa za 
Australia. Ikiwa uko kwenye mchanganyiko wa 
dawa zinazopatikana kama toleo la jumla, utaweza 
kununua dawa hizi kwa dawa ya kibinafsi kutoka 
kwa daktari wako wa VVU. 
 
b. Kwenye mtandao 

Madawa ya kawaida ya VVU pia yanaweza kuagizwa 
mtandaoni na kuagizwa chini ya mpango wa kuagiza 
binafsi (angalia hapo juu), na inaweza kuwa njia 
mbadala ya gharama nafuu kwa watu wasiokuwa na 
upatikanaji wa Medicare/PBS. 

 
Je madawa ya kawaida yana usalama na ya 
kuaminika? 
Shirika la Afya Duniani (WHO) linakubali dawa salama 
na za kuaminika za VVU. 
Ikiwa orodha ya wasambazaji wako wa WHO 
imeidhinisha madawa ya kawaida, basi unahakikishiwa 
kuwa ni bora kutibu VVU kama dawa (asili ya 
mtengenezaji) madawa.   
 
Je ni dawa gani za kawaida zinazopatikana? 
Sio dawa zote za sasa za VVU zinapatikana katika 
muundo wa dawa za kawaida. Daktari wako wa VVU 
atatafuta uwezekano huu pamoja na wewe.  
 
Kuagiza na usafirishaji wa madawa ya kawaida 
Kuna maduka ya dawa mbalimbali mtandaoni. Orodha 
hapa chini haipatikani kabisa lakini itakusaidia kuanza 
kuchunguza chaguzi zako kununua dawa za kawaida: 

a. www.aids-drugs-online.com 
b. www.alldaychemist.com 
c. www.inhousepharmacy.vu 

 
Bei ya madawa ya VVU inaweza kutofautiana kutoka 
kwenye tovuti moja hadi kwenye tovuti nyingine, kwa 
hivyo inashauriwa kuangalia tovuti zaidi ya moja ya 
mtandao ya kampuni ya ugavi wa dawa, kulinganisha 
gharama. Pia chukua tahadhari kuwa makampuni ya 
kuagiza ugavi mtandaoni yanaweza kuuza kwa dola za 
Marekani, hivyo mabadiliko yoyote katika kiwango cha 
ubadilishaji yanaweza kuathiri kidogo gharama za dawa 
siku kwa siku. Unashauriwa kuagiza kutoka kwa 
makampuni yenye kuheshimiwa ya kuagiza mtandaoni 
ambao pia yanawasiliana vizuri na wewe kuhusu 
utaratibu wako. 
 
Kabla ya kuweka amri ya kutumiwa; unapaswa 
kuwasiliana na kliniki yako ya VVU (daktari au 
muuguzi) majina sahihi au majina ya dawa za kawaida 
(na nguvu) zinazohusiana na matibabu yako. Hii 
itasaidia kuhakikisha makosa ya kuagiza dawa 
hayatengenezwe wakati wa kuweka amri yako.  
 
Ili uweze kupata karatasi ya dawa, ambayo inaweza 
kupatikana kwa kushauriana na daktari wa VVU wa 



                                  
 
Australia (ambaye pia atafuatilia huduma yako ya 
matibabu ya VVU) 
 
Katika injini ya utafutaji ya tovuti unayoagiza kutoka 
kwako unaweza kuandika jina la dawa yako kama 
ilivyoorodheshwa kwenye dawa yako, au jina la 
kawaida (mbadala), ikiwa dawa hiyo inapatikana. 
 
Unapoweka amri yako utastahili kupima na kupakia 
nyaraka zako kwa amri yako. Dawa yako inatoa 
mwongozo muhimu kwa wasambazaji (kuonyesha jina 
la dawa) ambayo inawasaidia kuhakikisha dhidi ya 
makosa ya kuagiza dawa, na kufanya kazi kama 
mamlaka yao ya kuwatumia matibabu ya kawaida. 
 
Nyakati za usafirishaji kwa utoaji zinaweza 
kutofautiana. Ni muhimu kuuliza kampuni yako ya 
usambazaji mtandaoni kuhusu nyakati zao za 
kusafirisha, pamoja na gharama za kusafirisha (kama 
zipo). Inashauriwa kuagiza miezi 1 - 2 kabla ya kuishiwa 
dawa. 
 
Usiagize dawa yoyote ambayo haijaandikwa kwenye 
karatasi yako ya ndani. 
 
4) Majaribio ya Kliniki 
Unaweza kumwomba daktari wako ikiwa kuna jaribio la 
kliniki ambalo unaweza kustahili kushiriki. Hii 
itawawezesha kupata huduma ya matibabu na 
matibabu ya bure kwa muda wa majaribio. Majaribio ya 
kliniki hutafiti matibabu mapya ya VVU au njia mpya za 
kutumia matibabu ya wazee. 
 
5) Upendeleo wa huruma 
Makampuni ya dawa za VVU ambazo hutengeneza 
dawa za jina la bidhaa zinaweza kutoa huduma za dawa 
zao kwa njia ya 'mipango ya upatikanaji wa huruma' 
kwa watu wasiostahiki wa Medicare (bila ya Medicare 
kadi). 
 
Ikiwa huwezi kupata matibabu kwa namna nyingine 
yoyote, unapaswa kuuliza daktari wako wa VVU kama 
una uwezo wa kupata upendeleo wa madawa ya VVU. 
Maombi ya kibinafsi kutoka kwa VVU hayatakubaliwa. 
Unaweza kuwasiliana na QPP kujadili hali yako kufanya 
maombi kwa mfuko kwa niaba yako, au kwa 
kuzungumza na daktari wako wa VVU au wasiliana na 
Timu ya Afya ya Umma ya VVU ya Queensland kama 
ilivyoonyeshwa kwenye kiungo kinachofuata:  
www.tinyurl.com/5x95wf2m 

 
6) Fedha ya Dharura 
Ikiwa umepitia chaguo zote hapo juu, au madawa ya 
kawaida yanabakia kuwa ya gharama kwa sababu huna 
kipato au kipato chaa chini, basi unaweza kustahili 
kuomba kwenye Mfuko wa Matibabu wa Ukimwi wa 
Queensland. Fedha hii inakusaidia 

a. Miezi 3 ya dawa za kawaida.  
b. Huduma ya matibabu ya VVU:  Kufikia 

mashauriano ya kliniki mawili 
 

 

Tafadhali wasiliana  
Queensland Positive People (QPP)  
kwenye info@qpp.org.au  
au 1800 636 241 kuzungumza na mmoja wa 
Matibabu na Msaidizi wa Msaada (TSF) 
kuhusu mfuko huo. 


