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ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ 
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M EDI CA RE -Ի  ՊԱՐԵԿԻ  ԿՈՂՄԻՑ 
Զգուշացեք բժշկական գոտիների «անվճար» առաջարկենրից։ 

Ոմանք առաջարկելով Medicare-ից «անվճար կամ էժան» ծնկի, մեջքի, և այլ 

բժշկական գոտիներ, միգուցե փորձեն խարդախել կամ չարաշահել Medicare-ը։ 

 

 
 

855-613-7080 
Առողջապահական խարդախության 

մասին առավել տեղեկության 

համար, այցելեք  
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Մյուս էջում առավել մանրամասներ կան այս խարդավանքի նախազգուշացման վերաբերյալ։ 

http://www.cahealthadvocates.org/


Հիշեք․ 

» Եթե ինչ որ մեկից զանգ ստանաք՝ ով «անվճար» գոտի է առաջարկում, հեռախոսն 

անմիջապես անջատեք։ 

»   Բժշկական պարագաների որևէ առաքում մի ընդունեք, բացի եթե ձեր բժիշկն է 

պատվիրել։ Մերժեք առաքումը կամ հետ ուղարկեք ուղարկողին։ Ձեզ մոտ արձանագրեք 

ուղարկողի անունը, և վերադարձնելու ամսաթիվը։ 

» Մի վստահեք նրանց, ովքեր անվճար բժշկական պարագաներ են առաջարկում և հետո 

ձեր Medicare-ի համարն են պահանջում։  Եթե ձեր անձնական տեղեկությունը սխալ 

մարդկանց մոտ հայտնվի, դա կարող է այլ խարդախություններում էլ օգտագործվել։ 

» Բժշկական սարքեր և պարագաներ կարող են պահանջվել միայն ձեր բժիշկի կողմից։ 

» Զգուշացեք, երբ ձեր Medicare-ի համարն են պահանջում։ Ձեր Medicare-ի 

տեղեկությունը մի տվեք նրանց, ում չեք ճանաչում։ 

ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ  

ԿԱԼԻՖՈՐՆԻԱՅԻ ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ MEDICARE-Ի  

ՊԱՐԵԿԻՑ 

 

Խաբկանք՝ մեջքի գոտիներ  
Զգուշացեք Medicare-ի կողմից «անվճար» գոտիների առաջարկներից 

Խաբեբաները հեռուստագովազդների կամ հեռախոսազանգի միջոցով Medicare-ի օգտառուներին 

առաջարկում են «անվճար կամ էժան» ծնկի, մեջքի և այլ բժշկական գոտիներ։ Եթե նրանց հայտնեք ձեր 

Medicare-ի համարը, արդյունքում կստանաք անցանկալի և ոչ անհրաժեշտ մեծաքանակ գոտիներ, ձեր 

Medicare-ի համարը հայտնի կդառնա սխալ մարդկանց, և եթե ապագայում իրոք նման գոտու կարիքն 

ունենաք, ձեր հայցը թերևս մերժվի։ Medicare-ը նման պարագաների համար միայն առողջական 

անհրաժեշտության դեպքում է վճարում, և միայն այն դեպքում, երբ դրա համար բժշկից գրավոր պահանջ է 

ներկայացվել։ Դա չի կարող լինել բժիշկ՝ ում երբեք չեք հանդիպել, կամ հեռուստացույցով եք տեսել։ Թույլ մի 

տվեք, որ ձեր Medicare-ի համարը հայտնի դառնա խաբեբաներին, ովքեր փորձում են մարկանց հետ 

կապնվել հեռախոսազանգի, անձամբ տուն այցելելու, գունազարդ բացիկի, հեռուստացույցի և լրաթերթի 

գովազդի, մարդաշատ հրապարակներում անձամբ մոտենալու, և/կամ առողջապահական տեղեկատվական 

միջոցառումների ժամանակ։ 
 

 

Մեդիքերը որևէ բանի կամ ծառայությունների համար վճարում է հիմնվելով անհատի 

առողջական վիճակին։ Սակայն դա պետք է առողջական իրական կարիք լինի։ 

Բժշկական պարագաների մեծ մասը մատչելի են միայն ձեր բժշկի դեղագրով։ 

 

 

Նման խարդախության բախվելուց, 

խնդրում ենք տեղեկացնել Կալիֆորնիայի 

Տարեցների Medicare-ի պարեկին 
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