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PAUNAWA MULA SA
TANOD NG MEDICARE PARA
SA MGA MATATANDA SA CALIFORNIA!
Mag-ingat sa mga mapalinlang na Pagpapatala sa Hospisyo
Sa pamamagitan ng pagtawag, pagpupulong, at pagbigay ng
mga klase, maaaring ginagamit ng mga tao ang hospice benefit
sa pagdadaya at pag-aabuso ng Medicare dahil hinikayat nilang
magpatala sa hospisyo ang mga benepisyaryo ng Medicare kahit wala
silang sakit na hindi magagamot.

855-613-7080
Upang makakuha ng karagdagang
impormasyon tungkol sa panloloko sa
pangangalagang pangkalusugan, pumunta sa

cahealthadvocates.org

Makakabasa sa kabila ng karagdagang mga detalye tungkol sa babalang ito laban sa panloloko.

BABALA MULA SA TANOD NG MEDICARE
PARA SA MGA MATATANDA SA CALIFORNIA!

Scam sa Pagpapatala
sa Hospisyo
Mag-ingat sa Mapalinlang na Pagpapatala sa Hospisyo
Nagbibigay ng mga presentation ang maraming hospice agency at dumadalaw sa mga
nakatatanda sa kanilang bahay at itinatala sila sa mga hospisyo kahit wala silang sakit na
hindi nagagamot at malamang na hindi sila mamamatay sa loob ng 6 na buwan. Nililinlang
ng hospice company ang mga tao at itinatala sila sa hospisyo: inaalukan ang mga
benepisyaryo ng mga serbisyo sa paglilinis at pangangalaga sa bahay, libreng mga dalaw
ng nars, at/o mga “libreng” gamot. Sinasabi ng hospice company na iba silang sangay ng
hospisyo at ang kanilang mga serbisyo ay sakop ng Medicare sa pamamagitan ng “Obama
Care”.

Isaalang-alang:
»» Ang Medicare hospice care ay para sa mga benepisyaryo na napatunay
ng isang doktor na mayroong sakit na hindi maaaring gamutin at sinabi ng
doktor mamamatay sa loob ng 6 anim na buwan.
»» Mag-ingat sa mga taong nagsasabing alam nila kung paano ipababayad
sa Medicare ang anumang bagay.
»» Tanging sinasakop ng Medicare ang mga pagtatasa at procedure na
kinakailangan sa paggamot at inirekomenda ng doktor.
»» Maghanap ng mga singil sa inyong Medicare Summary Notice and
Explanation of Benefits na may kaugnayan sa mga pagsusuri o serbisyo na
hindi kinakailangan at hindi inirekomenda ng mga doktor

Nagbabayad ang Medicare para sa mga serbisyo at bagay batay sa medikal
na pangangailangan – nangangahulugan isang serbisyo o bagay na tunay
ninyong kailangan para sa inyong medikal na kalagayan. Dagdag dito,
nangangailangan ng reseta mula sa inyong doktor ang karamihan sa mga
durable na medikal na kasangkapan.
Kung makatuklas ng ganoong scam,
mangyaring iulat sa aming Senior Medical Patrol (SMP)
sa

855-613-7080
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