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CẢNH BÁO TUẦN TRA
MEDICARE CHO NGƯỜI
CAO NIÊN CALIFORNIA!
Cảnh giác với những cung cấp về các Nẹp “Miễn phí” được Medicare bao trả
Các cá nhân cung cấp nẹp đầu gối, lưng và chỉnh hình khác “miễn phí hoặc giá hạ”
của Medicare có thể sử dụng quyền lợi về thiết bị y tế để gian lận và lạm dụng
Medicare.

855-613-7080
Để biết thêm thông tin về gian lận
chăm sóc sức khỏe, truy cập
cahealthadvocates.org
Tìm thêm các chi tiết về cảnh báo gian lận này ở mặt bên kia.

CẢNH BÁO TUẦN TRA MEDICARE CHO
NGƯỜI CAO NIÊN CALIFORNIA!

Lừa Đảo về Nẹp Lưng
Coi chừng những Cống hiến về Nẹp “Miễn phí” mà Medicare Đài thọ
Những kẻ lừa đảo hiện đang phát hình quảng cáo trên TV hoặc liên hệ với những người hưởng Medicare qua
điện thoại để cung cấp các nẹp đầu gối, lưng và chỉnh hình khác “miễn phí hoặc với giá hạ”. Nếu quý vị tiết lộ
số Medicare của mình, rốt cuộc quý vị có thể nhận được các hộp nẹp không mong muốn và không cần thiết, số
Medicare bị lạm dụng và các yêu cầu có tiềm năng bị Medicare từ chối nếu quý vị yêu cầu các nẹp như vậy
trong tương lai. Medicare chỉ thanh toán cho các thiết bị y tế dùng lâu bền dựa trên sự cần thiết về y khoa - có
nghĩa là đó là một vật phẩm mà quý vị thực sự cần cho tình trạng y khoa của mình- và cần có toa thuốc của
bác sĩ, không phải bác sĩ mà bạn chưa từng gặp hay bác sĩ trên TV. Bảo vệ thẻ Medicare của quý vị cho khỏi
bị những kẻ lừa đảo có thể liên lạc với quý vị thông qua các cuộc gọi chào hàng, đến nhà mà không báo trước,
các bưu thiếp đầy màu sắc, quảng cáo trên TV và báo chí, mời chào ở những nơi công cộng, và/hoặc thuyết
trình và các sự kiện ở chợ phiên về sức khỏe.

Nên nhớ:
»

Nếu quý vị nhận được một cuộc gọi từ ai đó cung cấp cho quý vị một cái nẹp
“miễn phí” được bảo hiểm Medicare trả, hãy gác máy ngay lập tức.

»

Nếu thiết bị y tế được chuyển giao cho quý vị, thì đừng nhận nó trừ khi đã được bác
sĩ của bạn đặt mua. Từ chối hàng giao hoặc trả lại cho người gửi. Giữ một hồ sơ ghi tên
người gửi và ngày quý vị trả lại các món hàng.

»

Hãy nghi ngờ bất cứ ai cung cấp cho quý vị thiết bị y khoa miễn phí và sau đó yêu
cầu số Medicare của quý vị. Nếu thông tin cá nhân của quý vị bị xâm phạm, nó có thể
được sử dụng trong các mưu mô lừa đảo khác.

»

Chỉ bác sĩ của quý vị mới được kê đơn và/hoặc phê duyệt bất kỳ yêu cầu nào cho
thiết bị y khoa dùng lâu bền.

»

Hãy thận trọng với các yêu cầu không ai chào mời cho số Medicare của quý vị.
Không cung cấp thông tin Medicare của quý vị cho bất cứ ai mà quý vị không biết.

Medicare trả cho các dịch vụ và các mục dựa theo sự cần thiết về y khoa -- có nghĩa là
một dịch vụ hoặc mục mà quý vị thực sự cần cho tình trạng y khoa của mình.
Ngoài ra, đa số các thiết bị y khoa dùng lâu bền cần phải có toa thuốc của bác sĩ quý vị.

Nếu quý vị gặp phải một vụ lừa đảo như vậy, xin vui lòng
báo cáo nó cho Senior Medicare Patrol (SMP)
tại số 855-613-7080
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