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هشدار پاسداری از منافع
سالمندان مشمول مدیکر در کالیفرنیا

مراقب سوء استفاده با وعده ارائه کمر بند های طبی " رایگان " باشید.
افرادی که وعده ارائه کمربند ،زانوبند و دیگر انواع محصوالت ارتوپدی رایگان یا ارزان قیمت با مدیکر را به شما میدهند ممکن است از
این مزایای مدیکر به منظور کالهبرداری یا آزار و اذیت مشمولین استفاده نمایند.

088 -316-0707
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد
سوء استفاده از بیمه سالمتی به سایت
زیر مراجعه نمایید.

cahealthadvocates.org
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد این نوع سوء استفاده به پشت صفحه مراجعه کنید.

هشدار پاسداری از منافع سالمندان
مشمول مدیکر در کالیفرنیا!
سوء استفاده با ارائه کمربند طبی مجانی
مراقب سوء استفاده با وعده ارائه کمر بند های طبی " مجانی " باشید.
سوء استفاده کنندگان با تبلیغات تلویزیونی و یا تماس تلفنی با مشمولین بیمه مدیکربا آنها وعده ارائه زانوبند طبی  ،کمربند طبی وانواع دیگر محصوالت اورتوپدی را بصورت
رایگان و یا ارزان قمیت میدهند .اگر شماره بیمه مدیکر خود را به انها بدهید ،نه تنها به شماره بیمه مدیکر شما دسترسی پیدا کرده اند  ،بلکه ممکن است تعداد ی از این
محصوالت را که الزم ندارید و آنها را سفارش نداده اید برایتان بفرستند و شما را از امکان استفاده از این مزایا در آینده محروم کنند.
مدیکر تنها هزینه این نوع محصوالت طبی را بر اساس نیازواقعی درمانی میپردازد ،بدان معنی که چنین محصولی واقعا" برای درمان بیماری شما الزم است و میبایست توسط
پزشک معالج شما تجویز گردد .نه آن پزشکی او را هرگز ندیده اید و یا در تلویزیون برنامه اجرا میکند .
اطالعات مربوط به بیمه مدیکر خود را در اختیار سوء استفاده کنندگانی که به شما تلفن میکنند ،بدون تعیین وقت قبلی به منزل شما مراجعه میکنند ،کارت پستال های
رنگارنگ میفرستند  ،در تلویزیون یا روزنامه تبلیغ میکنند  ،در محل های عمومی اقدام به بازاریابی میکنند و یا در نمایشگاههای طبی غرفه باز میکنند قرار ندهید

به خاطر داشته باشید:
< اگر تلفنی از طرف فردی که وعده محصوالت ارتوپدی رایگان توسط مدیکر را دریافت کردید ،بالفاصله تلفن را قطع کنید.
< اگر محصوالت ارتوپدی به آدرس شما فرستاده شده ،آنرا قبول نکنید مگر اینکه توسط پزشک معالجتان تجویز شده باشد .از تحویل
گرفتن بسته خوداری کنید و آنرا به فرستنده عودت دهید .اطالعات مربوط به فرستنده و تاریخ بازپس فرستاده بسته را یاداشت و
آنها را حفظ کنید.
< به افرادی که به شما پیشنهاد محصوالت پزشکی مجانی میدهند و پس ازآن شماره بیمه نامه مدیکر تان را مطالبه میکنند شک
کنید .اگر اطالعات بیمه شما لو برود ممکن است از طرق دیگری کالهبرداری کنند.
< تنها دکتر معالج شما حق تجویز یا تایید درخواست محصوالت پزشکی را دارد.
< مراقب درخواستهای خارج از قاعده برای ارائه شماره بیمه مدیکر خود باشید .اطالعات بیمه مدیکر خود را در اختیار افراد ناشناس
قرار ندهید.

مدیکر تنها هزینه های خدماتی را بر اساس نیاز درمانی پرداخت مینماید  .بدین معنی که بر اساس وضعیت سالمتی شما خدمات یا لوازم
پزشکی را که واقعا" به آن نیاز دارید ارائه خواهد گردید .پرداخت بیشتر لوازمات جانبی طبی نیاز به تجویز پزشک شما دارد.
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