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 هشدار پاسداری از منافع 
   سالمندان مشمول مدیکر

                 در کالیفرنیا 

اشخاصی که با تماس های تلفنی، تشکیل جاسات حضوری یا آموزشی انجام آزمایش 

آزمایشها ژنتیکی را به مشمولین بیمه مدیکر توصیه میکنند، ممکن است از انجام این 

                           و اذیت مشمولین استفاده نمایند. زارآبه منظور کالهبرداری  یا 

د آیا انجام آزمایش ژنتیکی از نظر پزشکی برای شما از پزشک معالج خود بپرسی

                                                                                الزامیست یا خیر؟

 

0707-316-088  
   برای کسب اطالعات بیشتر در مورد

 سوءاستفاده از بیمه سالمتی به سایت

:زیر مراجعه کنید              

cahealthadvocates.org           
 
 

استفاده به پشت صفحه مراجعه کنید ءسو ن نوعبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد ای  

http://www.cahealthadvocates.org/
http://www.cahealthadvocates.org/


                                                                                          
به خاطر بسپارید که:      

 ( خودرا در اختیار دیگران قرار ندهید! مراقب افرادی که به شما تلفن میکنند یا به مراکز سالمندان DNAهیچگاه )  >         

 و یا مجتمع های مسکونی سالمندان مراجعه کرده و برای انجام آزمایش های ژنتیکی و تشخیص زود هنگام سرطان             

       در وهله اول با پزشک معالج خود تماس بگیرید. بلیغ میکنند باشید. ت            

 

 نگذارید با سوءاستفاده از شما به دزدی پزشکی دست بزنند. مواظب کسانیکه  وعده انجام آزمایش ژنتیکی و>         

 باشید. مدیکر میدهند راخواهد شد توسط مدیکر پرداخت  رایگان را که %011بطور  که  تشخیص زود هنگام سرطان را           

 و خدمات دیگر پزشکی را که از نظر پزشکی الزامی است پوشش میدهد.آزمایش ها  تنها            

 

 غیر ضروریقب هزینه های انجام آزمایش های ادر خالصه صورت حسابهای خدمات پزشکی ارسالی توسط  مدیکر مر   >     

 دیده است باشید.ا توسط پزشک معالج شما درخواست نگرکه شما انها را درخواست نکرده اید   و ی          

 

استفاده از سوء  

 هشدار پاسداری از منافع 
در سالمندان مشمول مدیکر 

  کالیفرنیا

 آزمایش ژنتیکی
ش ژنتیکی یا تشخیص زود هنگام سرطان را بصورت رایگان یچنانچه با اشخاصی مواجه شدید که پیشنهاد انجام آزما

به شما میدهند، قبول نکنید. این آزمایش ها رایگان نیستند و در صورت نیازمیبایست توسط پزشک خانوادگی شما در 

 خواست شوند.

، تماس با مراکز سالمندان و یکی از روشهایی که این افراد سود جو به تعداد زیادی از سالمندان دسترسی پیدا میکنند

 هماهنگ کنندگان مجتمع های مسکونی ویژه اقامت سالمندان است.

فن کننده بعضی از این افراد سود جو با ادعای ارائه خدمات آزمایش ژنتیکی به سالمندان تلفن میکنند و شخص تل

پیشنهاد میکند که یک کیت آزمایش ژنتیکی را بصورت رایگان ارسال خواهد کرد و تنها میخواهد که شما این کیت را 

تکمیل و همراه با " اطالعات بیمه درمانی" خود به آنها برگردانید. بدین امید که آنها از محل انجام این آزمایش غیر 

دالری بفرستند. ضروری برای مدیکر صورتحساب  چند هزار  

گاهی اوقات این سودجویان برای تشویق بیشترپیشنهاد یک " جلسه دورهمی همراه با |پذیرایی" میدهند و در مواقع 

را به رایگان  یا تشخیص زودهنگام سرطان  دیگر ادعا میکنند که تنها میخواهند بیایند تا پیشنهاد یک آزمایش ژنتیکی

جلسات آنها از ساکنان خواهند خواست تا شماره بیمه مدیکر خود را به آنها بدهند تا  ساکنان مجتمع بدهند. در این گونه

  بتوانند هزاران دالر برای این خدمات رابگان دریافت کنند.

 

 
 

 
 چنانچه با چنین سوءاستفاده هایی مواجه شدید لطفا" آنها را به پاسداری        
   به شماره زیر گزارش دهید: (SMP)از منافع سالمندان مشمول مدیکر کالیفرنیا        

0101-306-088  


