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Coi Chừng Những Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Tiếp LIệu Quảng 
Cáo là Họ Phục Vụ Miễn Phí 
 
Chúng tôi nhận được nhiều báo cáo về các nhà cung cấp dịch vụ gian lận và 
các nhà cung cấp tiếp liệu dụng cụ y khoa dùng lâu bền (DME) hiện có các 
dịch vụ hoăc thiết bị miễn phí cho những người được hưởng để đổi lấy số 
Medicare của họ. “Miễn Phí” là cờ đỏ đáng nghi ngờ. Nếu các dịch vụ hoặc 
điều trị thực sự miễn phí, thì sẽ không cần đến số Medicare. Những kẻ gian 
lận hỏi các con số này vì họ gửi hoá đơn thẳng cho Medicare về các dịch vụ 
và thiết bị mà người được hưởng chẳng hề nhận được, hoặc họ bán các con 
số này cho những kẻ gian manh khác. 
 
Có một vài điều phải coi chừng: 

• Coi chừng những người nói là họ biết cách làm cho Medicare phải 
trả cho một thứ gì đó. Medicare trả cho các dịch vụ và món đồ dựa 
vào sự cần thiết về y khoa – có nghĩa là một dịch vụ hoặc món đồ mà 
quý vị thực sự cần đến cho tình trạng y khoa của mình. Ngoài ra, đa số 
thiết bị y khoa dùng lâu bền cần có toa thuốc của bác sĩ quý vị.  

• Coi chừng các cuộc gọi điện thoại mà người gọi tự xưng là từ 
Medicare, An Sinh Xã Hội, IRS hoặc đoàn thể chính phủ khác và hỏi 
số Medicare hoặc thông tin cá nhân khác của quý vị. Các đoàn thể 
này sẽ không gọi cho quý vị. Họ đã có số Medicare của quý vị và sẽ 
không hỏi quý vị số này hoặc thông tin cá nhân khác.  

 
Nếu quý vị hoặc người nào đó mà mình biết gặp phải trường hợp gian lận 
này, hãy cho chúng tôi biết. Cùng nhau chúng ta có thể ngăn chặn gian lận! 
Gọi Health Insurance Counseling and Advocacy Program (HICAP) tại số 1-
800-434-0222, hoặc Senior Medicare Patrol tại số 1-855-613-7080.   
Đến viếng: cahealthadvocates.org.  
 
Cám ơn quý vị! 
 


