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PAUNAWA MULA SA
T A N O D N G M E D I C A R E PARA
SA MGA MATATANDA SA
CALIFORNIA!
Magingat sa mga taong Nag-aalok ng “Libreng” mga Brace na Sakop ng Medicare

Upang gumawa ng pandaraya at pang-aabuso, maaaring ginagamit ng mga taong nag-aalok ng ‘libre
o abot-kayang’ mga knee, back at iba pang mga orthotic brace ang benepisyo ng Medicare na
sumasakop sa medical equipment .

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

cahealthadvocates.org

Makakabasa sa kabilang panig ng karagdagang mga detalye tungkol sa babalang ito kaugnay sa pandaraya.

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

Panlolokong Gumagamit ng Back Brace
Magingat sa mga Alok ng “Libreng” mga Brace na Sakop ng Medicare
Nag-aanunsiyo ang mga scammer ng mga TV commercial o tumatawag sa mga benepisyaryo ng Medicare upang mag-alok ng “libre o abot-kayang” mga knee,
back at iba pang mga orthotic brace. Kung ibibigay ninyo ang inyong Medicare number, maaari kayong padalhan ng maraming kahon ng hindi kinakailangang mga
brace na ayaw ninyo. Maaaring makompromiso ang inyong Medicare number, at matanggihan ang inyong mga habol sa Medicare kung mangailangan kayo ng
ganoong mga brace sa kinabukasan. Nagbabayad ang Medicare para lamang sa durable medical equipment batay sa medikal na pangangailangn —
nangangahulungang isang bagay ito na tunay ninyong kailangan para sa inyong medikal na karamdaman – at nangangailangan ito ng reseta mula sa inyong doktor,
hindi isang doktor na hindi ninyo nakilala kahit kailan o isang doktor sa telebisyon. Huwag ibigay ang impormasyon sa inyong Medicare card sa mga scammer na
maaaring nakikipag-ugnayan sa inyo sa pamamagitan ng pag-cold call, mga dalaw sa inyong bahay kahit hindi sila naimbita, mga makulay na postcard, mga
anunsiyo sa TV at peryodiko, pampublikong mga pangangalap, at/o mga pagtatanghal at mga kaganapan sa mga peryang pangkalusugan.

Nagbabayad ang Medicare para sa mga serbisyo at bagay batay sa medikal na pangangailangan –

Isaisip:
»

Kung makakuha kayo ng tawag mula sa taong nag-aalok ng “libreng” brace na sakop ng Medicare,
ibaba kaagad ang telepono.

»

Kung napadalhan kayo ng medikal equipment, huwag tanggapin ito maliban kung inireseta ng inyong
doktor. Tanggihan ang delivery o ibalik sa nagpadala. Isulat ang pangalan ng nagpadala at ang petsa kung kailan
ninyo ibinalik ang mga bagay na ipinadala sa inyo.
Paghinalaan ang sinuman na nag-alok ng libreng medical equipment, pagkatapos hiningi ang inyong
Medicare number. Kung makompromiso ang inyong personal na impormasyon, maaari itong magamit sa ibang
pandaraya.
Ang inyong doktor lamang ang dapat magreseta at/o mag-aproba ng anumang mga kahilingan para sa
durable medical equipment.

»

»
»

Mag-ingat sa mga kahilingan ng inyong Medicare number. Huwag ibigay ang inyong impormasyong
pang-Medicare sa sinumang hindi ninyo kilala.

nangangahulugang 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 medikal
na kasangkapan.

Kung makatuklas ng ganoong pandaraya, mangyaring iulat sa
Senior Medicare Patrol (SMP)
sa 855-613-7080
_____________________
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