
               Tuần Tra về Medicare cho Người Cao Niên California 
 

             Cảnh Báo Gian Lận Medicare 
Tháng Hai 2015 

 

 

Coi Chừng Thử Nghiệm về Di Truyền cho Những Người Thừa 
Hưởng trong Các Bối Cảnh Theo Nhóm 
 
Chúng tôi nhận được báo cáo về những người trình bày cho các cao niên 
hoặc tổ chức các buổi giao tế có ăn kem đồng thời tiến hành "quẹt bông gòn 
trong má" để làm thử nghiệm về di truyền. Các thử nghiệm này có thể giúp 
báo động cho người ta biết về các tương tác có thể là tiêu cực đối với thuốc  
men mà họ đang dùng, vì về mặt di truyền một số người không đáp ứng tốt 
với một số liệu pháp dùng thuốc men. Tuy nhiên, Medicare chỉ trả cho thử 
nghiệm nào nếu đã có các dấu hiệu, triệu chứng, than phiền, hoặc bệnh sử 
cá nhân hoặc thương tích cần phải làm thử nghiệm, và bác sĩ của người đó 
đặt làm. Medicare KHÔNG trả cho phần thử nghiệm dò tìm theo nhóm về di 
truyền.  
 
Nếu quý vị gặp người nào đề nghị làm các thử nghiệm theo nhóm như vậy, 
nói rằng Medicare trả cho thử nghiệm này do đó miễn phí và họ chỉ cần biết 
số Medicare của quý vị, hãy dừng lại. Đây là dấu hiệu đáng ngờ. Đừng đưa 
cho họ số Medicare của quý vị. Họ có thể làm chuyện gian lận hoặc lạm 
dụng và tính tiền Medicare hơn $1,100 cho các thử nghiệm không cần thiết.  
 
Quý vị có thể làm gì? 
Nếu quý vị hoặc người nào đó mà mình biết gặp phải trường hợp lừa đảo 
như thế này, hãy cho chúng tôi biết. Gọi Health Insurance Counseling and 
Advocacy Program (HICAP) tại số 1-800-434-0222, hoặc Senior Medicare 
Patrol tại số 1-855-613-7080.  Cùng nhau chúng ta có thể chặn đứng gian 
lận!  
Đến viếng: cahealthadvocates.org.  
 
Cám ơn quý vị! 
 


