
استفاده وءس 

 وعده امکان با
 پذیرش در

  آسایشگاه

 هشدار پاسداری از منافع  
در کالیفرنیا   سالمندان مشمول مدیکر  

 مراقب سوء استفاده ازوعده  امکان  پذیرش در آسایشگاه های بیماران العالج باشید

سات حضوری یا آموزشی وعده پذیرش در آسایشگا ه های بیماران لافرادی که با تماس های تلفنی ، تشکیل ج
العالج را  به مشمولین بیمه مدیکری که مبتال به این نوع بیماریها نیستند میدهند، ممکن است از این اقدامات  به 

منظور کالهبرداری  یا آزار و اذیت مشمولین استفاده نمایند.

0707-316-088
مورد برای کسب اطالعات بیشتر در 

   سوءاستفاده از بیمه سالمتی به سایت

 زیر مراجعه کنید: 

cahealthadvocates.org

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

http://www.cahealthadvocates.org/
http://www.cahealthadvocates.org/


 

به خاطر بسپارید که:        

 

 >    خدمات بستری شدن در اسایشگاه های بیماران العالج توسط مدیکر تنها مشمول سالمندانی است که بنا به گواهی پزشک       

 ماه یا کمتر فرصت زندگی دارند.  6به بیماری العالج مبتال هستند و حداکثر              

 

 >    مراقب افرادی باشید که ادعا میکنند که میدانند چگونه مدیکر را مجبور به پرداخت هزینه ها کنند باشید     

  

 آگاه باشید که مدیکر تنها آزمایشات و خدمات پزشکی دیگری را که توسط پزشک شما تجویز شده باشد را پرداخت خواهد کرد    >     

           

 >   در خالصه صورت حسابهای خدمات پزشکی ارسالی توسط  مدیکر مراقب هزینه های انجام آزمایش های غیر ضروری و      

 شما انها را درخواست نکرده اید   و یا توسط پزشک معالج شما درخواست نگردیده است باشید.  خدمات پزشکی که          

 

 
 

 سوء استفاده با وعده

 امکان پذیرش در

آسایشگاه    

  
 هشدار پاسداری از منافع سالمندان

مشمول مدیکر در کالیفرنیا   

سوء استفاده با وعده امکان پذیرش در اسایشگاه های بیماران ال عالج باشید مراقب  

 
برخی از نمایندگی های  آسایشگاههای بیماران ال عالج  با مراجعه به منازل سامندان و یا برگزاری جلسات حضوری 

الج را میدهند، با وجودیکه این سالمندان و آموزشی وعده ثبت نام آنها برای پذیرش در آسایشگاه های بیماران ال ع

این نمایندگی ها  با دادن وعدهای . ماه یا کمتر فرصت زندگی داشته باشند مبتال نیستند 6به بیماریهایی ال عالجی که 

دروغین   برای ارائه  خدمات در منزل ، درمان در منزل ، مراجعه پرستاردر منزل  و یا داروهای مجانی به سالمندان 

این شرکتها ادعا میکنند که آنها . مول مدیکر آنها را به ثبت نام برای پذیرش در این آسایشگا ه ها ترغیب میکنندمش

شاخه دیگری از اسایشگاه های بیماران العالج هستند و خدمات آنها توسط مدیکر و تحت برنامه اوباما کر پوشش 

.داده مبشود  

 
خدمات پزشکی که پزشکی را بر اساس نیاز درمانی پرداخت می نماید. بدین معنی که بر اساس وضعیت سالمتی شما و لوازم مدیکر هزینه خدمات   

جانبی طبی نیز نیاز به تجویز پزشک شما دارد. مات ارائه خواهد گردید. پرداخت هزینه بیشتر لواز یاز داریدنواقعا" به آن    

 
 واجه شدید لطفا" آنها را به پاسداریچنانچه با چنین سوءاستفاده هایی م        
   به شماره زیر گزارش دهید: (SMP)از منافع سالمندان مشمول مدیکر کالیفرنیا        

0707-616-088  
 

 

 

 

 

تامین گردیده است  07071سازمان زندگی اجتماعی آمریکا ، در واشنگتن دی سی  -وزارت بهداشت  07ام پی پی جی 7710-70-77هزینه این پروژه از محل کمکهای مالی شماره   

 


