
ՀՈՍՊԻՍ 
ԽԱՐԴԱԽՈՒԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ! 

 
Չե՞ք կարողանում կապ 
հաստատել Ձեր բժշկի 

հետ 
 

Մասնագետները 
հրաժարվու՞մ են Ձեզ 

ընդունել 
 

Դեղատանը չե՞ք 
կարողանում ստանալ Ձեր 

դեղորայքը 
 
 
 
 
 

 
Խարդախությունների մասին 
լրացուցիչ տեղեկությունների 
համար այցելեք մեր կայք 
cahealthadvocates.org 

 
 
 
 
ԶԳՈՒՇԱՑԵ՛Ք 
Հնարավոր է ձեզ խաբեությամբ 
գրանցել են մի ծրագրի, որը բժշկական 
տեսանկյունից ձեզ համար անօգուտ է: 

Հոսպիսը ծրագիր է, որը 
փոխհատուցվում է Մեդիքերի կողմից, 
և նախատեսված է անբուժելի 
հիվանդություն ունեցող շահառուների 
համար: 

Որոշ հոսպիս գործակալություններ 
կարող են մոտենալ ձեզ 
սուպերմարկետների մոտ կամ 
անսպասելի հայտնվել ձեր տանը, և 
հավաքագրել ոչ-անբուժելի հիվանդ 
Մեդիքերի շահառուների՝ 
առաջարկելով ձեզ անվճար իրեր կամ 
ծառայություններ՝ իրենց անվանելով 
«տարեցներին օգնելու ծրագիր»: 
Եթե դուք կամ ձեր ծանոթներից որևէ 
մեկը գրանցվել եք անվճար 
ծառայությունների համար, բայց այժմ 
բժշկական օգնություն ստանալու հետ 
կապված խնդիրներ են առաջացել, 
խնդրում ենք անհապաղ կապ հաստատել 
Մեդիքերի վերահսկողության հետ 
հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 

855-613-7080 
This project was supported, in part, by grant 90MPPG0019-04-00, from 
the U.S. Administration for Community Living, Department of Health and 
Human Services, Washington, D.C. 20201. 



ALERTA 
DE FRAUDE 
DE HOSPICIO 

 
 
 
 

 
 

¿Ha perdido repentinamente 
el acceso a su médico? 

 
¿Sus especialistas se 

niegan a verlo? 
 

¿No puede obtener sus 
medicamentos en la farmacia? 

 
 
 
 
 
 
 

Para obtener información 
adicional sobre el fraude de 
casos de salud, visite 
cahealthadvocates.org 

¡CUIDADO! 
Es posible que lo hayan engañado 
para que se inscriba en un 
programa que es médicamente 
innecesario para usted. 

El hospicio es un beneficio, cubierto 
por Medicare y está destinado a los 
beneficiarios de Medicare con una 
enfermedad terminal. 

Algunas agencias de hospicio 
pueden acercarse a usted fuera 
de los supermercados o pueden 
presentarse en su casa sin previo aviso 
y reclutar beneficiarios de Medicare 
sin enfermedad terminal ofreciéndole 
artículos o servicios gratuitos y 
llamándose a sí mismos un “programa 
que ayuda a las personas mayores”. 

Si usted o alguien que conoce se 
inscribió en servicios gratuitos pero 
ahora enfrenta problemas para acceder 
a la atención médica, comuníquese con 
la Patrulla de Medicare para Personas 
Mayores de inmediato al: 

855-613-7080 
Este Proyecto fue apoyado en parte por la subvención número 
90MPPG0019-04-00 de la Administración para la Vida 
Comunitaria de los Estados Unidos, Departamento de Salud y 
Servicios Humanos, Washington, D.C. 20201 
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