
Các cá nhân quảng cáo về xét nghiệm di truyền cho những người thụ 
hưởng Medicare qua các cuộc gọi chào mời, họp và các buổi giáo dục có thể 
dùng các xét nghiệm này để gian lận và lạm dụng Medicare.

Hỏi bác sĩ của bạn xem xét nghiệm di truyền có cần thiết cho bạn về 
mặt y khoa không.
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Tìm các chi tiết bổ sung về cảnh báo gian lận này ở mặt bên kia.



CẢNH BÁO CỦA ĐỘI TUẦN TRA MEDICARE  
CHO NGƯỜI CAO NIÊN CALIFORNIA! 

Lừa Đảo về Xét  
Nghiệm Di Truyền
Nếu có người tiếp cận với bạn đề nghị xét nghiệm di truyền hoặc sàng lọc ung thư “miễn phí”, 
hãy từ chối. Đây không phải là xét nghiệm miễn phí và cần được bác sĩ chăm sóc chính của bạn 
yêu cầu nếu cần thiết về mặt y tế.

Một cách để những kẻ lừa đảo liên lạc được với nhiều người là bằng cách tiếp cận các trung 
tâm cao người cao niên hoặc Điều phối viên về gia cư của người cao niên.

Một số kẻ lừa đảo gọi để chào mời người cao niên về các bộ dụng cụ xét nghiệm di truyền. 
Người gọi thường đề nghị gửi một bộ xét nghiệm di truyền miễn phí và chỉ yêu cầu bạn trả lại 
bộ dụng cụ đã hoàn thành cùng “với thông tin bảo hiểm của bạn”. Làm như vậy để họ có thể 
lập hóa đơn gửi đòi Medicare hàng ngàn đô la về việc xét nghiệm di truyền đắt tiền, KHÔNG 
cần thiết về mặt y khoa.

Đôi khi những kẻ lừa đảo cung cấp một “dịp giao tế có chiêu đãi kem lạnh” để tăng sức hấp dẫn 
và những lần khác thì chỉ nói rằng họ muốn đến để giới thiệu cho các cư dân về xét nghiệm di 
truyền và / hoặc sàng lọc ung thư “miễn phí”. Trong buổi thuyết trình, họ sẽ yêu cầu cư dân lấy 
số Medicare của họ để lập hóa đơn đòi bảo hiểm hàng ngàn đô la cho “các dịch vụ miễn phí” 
này.

Nên nhớ:
 » Không đưa DNA của bạn cho một người lạ!  Cảnh giác với những người gọi cho 

bạn, đến thăm các trung tâm người cao niên hoặc căn hộ của người cao niên để 
quảng cáo xét nghiệm di truyền và kiểm tra ung thưn miễn phí. Hãy kiểm tra lại với 
bác sĩ của bạn trước tiên!

 » Không trở thành nạn nhân của bọn trộm cắp y tế. Hãy cảnh giác với những 
người hứa hẹn là kiểm tra di truyền và sàng lọc ung thư được Medicare bao trả 100%. 
Medicare chỉ trả cho các xét nghiệm và thủ thuật cần thiết về mặt y khoa.

 » Kiểm tra các khoản phí trên bản sao kê Thông báo Tóm tắt Medicare của bạn 
cho các xét nghiệm hoặc sàng lọc không cần thiết mà bạn không muốn hoặc 
không được bác sĩ yêu cầu.

Nếu bạn gặp phải một vụ lừa đảo như vậy, vui lòng báo cáo 
cho Đội tuần tra Medicare của Người Cao Niên California 
(SMP-Senior Medicare Patrol) của chúng tôi tại  

855-613-7080


