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Coi Chừng Gian Lận Trong Việc Ghi Danh Chăm Sóc Lúc Lâm Chung 
 
Chúng tôi đã nhận được nhiều báo cáo về một công ty chăm sóc lúc lâm chung là đã 
trình bày và đến thăm những người cao niên tại nhà của họ, và ghi danh họ vào cơ sở 
chăm sóc lúc lâm chung mặc dù họ không bị một căn bệnh thuộc giai đoạn cuối nào 
mà chỉ còn sống được có 6 tháng. Công ty chăm sóc lúc lâm chung đã đưa tin sai lạc 
để dẫn dụ người ta ghi danh vào cơ sở chăm sóc lúc lâm chung qua việc đề nghị giữ 
gìn nhà cửa cho những người thừa hưởng, chăm sóc sức khoẻ tại gia, các lần đến khám 
của y tá và/hoặc nhận thuốc "miễn phí". Công ty chăm sóc lúc lâm chung rêu rao họ là 
một chi nhánh chăm sóc lúc lâm chung khác biệt và các dịch vụ của họ được Medicare 
bao trả qua "Obama Care". 

Một số điều phải coi chừng: 

• Coi chừng các công ty chăm sóc lúc lâm chung ghi danh cho các bệnh nhân 
không bị một căn bệnh giai đoạn cuối nào mà chỉ còn sống từ 6 tháng trở 
xuống.  
 

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

 
Nếu quý vị hoặc người mà mình biết gặp 
phải sự gian lận về chăm sóc lúc lâm 
chung như vậy, hãy gọi Tuần Tra 
Medicare cho Người Già tại số 1-855-613-
7080. Nếu quý vị cần giúp đỡ ghi danh, 
hãy gọi Chương Trình Cố Vấn và Biện Hộ 
của Bảo Hiểm Sức Khoẻ  (HICAP) tại số 
1-800-434-0222. Đến viếng: 
cahealthadvocates.org. Cám Ơn Quý Vị! 


