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MÉDICO DE FAMÍLIA / FARMÁCIA / PARTEIRA
Para problemas de saúde urgentes e menos graves
• Ligue ou visite o seu médico da família (GP)
• Para conselhos e tratamento de doenças mais comuns e
menos graves procure seu farmacêutico local
• Quando estiver grávida, cadastra-se com uma parteira
ACIDENTES & CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA DE ATENDIMENTO DE
URGÊNCIA)
Para problemas de saúde urgentes e menos graves, quando não
for possível ver o seu médico da família ou depois do horário de
expediente
• Ligue para o seu médico da família (GP) para encontrar a
‘Acidente & Clínica Médica’ mais próxima (Urgent Care Clinic)
DEPARTAMENTO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR
Muito indisposto e precisa de atendimento de emergência
• Vá para o Departamento de Emergência do hospital ou ligue
para 111
Precisa de aconselhamento com enfermeiras registradas? Serviço
gratuito, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ligue 0800 611 116.
Para encontrar seu GP, médico da família, farmácia, pronto socorro
ou parteira mais próximo, acesse:
www.healthpoint.co.nz
www.yourlocaldoctor.co.nz

Seu médico local
Você se registrou no seu Médico
de Família Local (GP)?
QUEM PODE INSCREVER-SE?

• Você precisa ser elegível para financiamento público de
serviços saúde na Nova Zelândia e ter direito a se cadastrar
• Para critérios de elegibilidade acesse: www.health.govt.nz/

eligibility

POR QUE EU DEVO ME CADASTRAR?

Benefícios podem incluir:
• taxas mais baratas quando você consulta o seu médico (GP)
• pague somente NZ$5 por cada medicamento da receita médica
• acesso a serviços gratuitos de intérpretes, se pedido pelo
paciente
• alertas sobre consultas, imunizações e outros serviços adicionais.

E SE EU NÃO QUISER ME CADASTRAR?

• O cadastramento é totalmente voluntário
• Se você optar por não se cadastrar, você terá um custo maior
por suas consultas médicas.

COMO FAÇO PARA ME CADASTRAR?

• Para se cadastrar, basta entrar em contato com o médico da
família local (GP)
• Acesse www.yourlocaldoctor.co.nz ou www.healthpoint.
co.nz para uma lista completa de médicos da família (GPs)
disponíveis na sua área.

Para mayor información
www.yourlocaldoctor.co.nz

