
Coi Chừng Gian Lận Trong Việc Ghi Danh Chăm Sóc Lúc Lâm Chung

Các cá nhân thúc đẩy đăng ký chăm sóc lúc lâm chung cho những 
người thụ hưởng Medicare không bị bệnh nan y thông qua các cuộc 
gọi quảng cáo, các cuộc họp và các buổi giáo dục có thể sử dụng phúc 
lợi lúc lâm chung để thực hiện hành vi gian lận và lạm dụng Medicare. 

855-613-7080

CẢNH BÁO CỦA ĐỘI  
TUẦN TRA MEDICARE CHO  
NGƯỜI CAO NIÊN CALIFORNIA! 

Để biết thêm thông tin về 
gian lận y tế, hãy truy cập  
cahealthadvocates.org

Tìm các chi tiết bổ sung về cảnh báo gian lận này ở mặt bên kia.

Báo Động  
Gian Lận  

Chăm Sóc Lúc 
Lâm Chung

http://www.cahealthadvocates.org


Lừa Đảo về Ghi Danh  
Chăm Sóc Lúc Lâm Chung
Coi Chừng Gian Lận Trong Việc Ghi Danh Chăm Sóc Lúc Lâm Chung

Một số cơ quan chăm sóc lúc lâm chung đã trình bày và đến thăm những người cao 
niên tại nhà của họ, và ghi danh họ vào cơ sở chăm sóc lúc lâm chung mặc dù họ 
không bị một căn bệnh thuộc giai đoạn cuối nào mà chỉ còn sống được có 6 tháng. 
Công ty chăm sóc lúc lâm chung đã đưa tin sai lạc để dẫn dụ người ta ghi danh vào cơ 
sở chăm sóc lúc lâm chung qua việc đề nghị giữ gìn nhà cửa cho những người thừa 
hưởng, chăm sóc sức khoẻ tại gia, các lần đến khám của y tá và/hoặc nhận thuốc “miễn 
phí”. Công ty chăm sóc lúc lâm chung rêu rao họ là một chi nhánh chăm sóc lúc lâm 
chung khác biệt và các dịch vụ của họ được Medicare bao trả qua “Obama Care”.

Nên nhớ:

 » Chăm sóc lúc lâm chung của Medicare dành cho những người thụ hưởng 
được bác sĩ chứng nhận mắc bệnh nan y chỉ còn sống được có 6 tháng hoặc 
ít hơn.

 » Coi chừng những người nói rằng họ biết cách làm cho Medicare trả cho 
một khoản nào đó.

 » Medicare chỉ trả cho các xét nghiệm và thủ tục cần thiết về y khoa và 
được bác sĩ kê toa.

 » Tìm các khoản phí trên Thông báo Tóm lược về Medicare và Giải thích về 
Quyền lợi cho các xét nghiệm hoặc dịch vụ không cần thiết mà bạn không 
muốn hoặc không được bác sĩ yêu cầu.

Nếu quý vị tình cờ gặp một vụ lừa đảo như vậy, vui lòng 
báo cáo cho cơ quan Tuần Tra Medicare cho Người Cao 
Niên (Senior Medicare Patrol - SMP) của chúng tôi tại 
số   855-613-7080

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 bệnh của mình. Ngoài ra, 

đa số các thiết bị y khoa dùng lâu bền cần phải có toa thuốc của bác sĩ quý vị. 

Dự án này được hỗ trợ, một phần bởi trợ cấp số 90MPPG0019-02-00 từ Ban Quản Trị việc Sinh Sống Trong Cộng Đồng, 
Ban Dịch Vụ Sức Khoẻ và Nhân Sự Hoa Kỳ (U.S. Administration for Community Living, 
Department of Health and Human Services), Washington, D.C. 20201.

CẢNH BÁO CỦA ĐỘI TUẦN TRA MEDICARE  
CHO NGƯỜI CAO NIÊN CALIFORNIA! 


