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Medicare احذر من عروض الحصول على دعامات "مجانية" يغطيها برنامج

هناك أفراد يقدمون دعامات الركب أو الظهر أو غيرها من دعامات تقويم العظام الخاصة ببرنامج 
Medicare »مجانًا أو بتكلفة منخفضة« قد يستخدمون مخصصات المعدات الطبية الرتكاب عمليات 

 .Medicare احتيال أو إساءة استخدام باسم برنامج

MEDICARE تحذير دورية 
لكبار السن في كاليفورنيا!

لمعرفة معلومات إضافية حول عمليات 
االحتيال المتعلقة بالرعاية الصحية، قم بزيارة 

cahealthadvocates.org

 855-613-7080

تحذير من 
عمليات االحتيال 
المتعلقة بدعامات 

الظهر

اعثر على تفاصيل إضافية حول هذا التحذير من عمليات االحتيال على الجانب الخلفي.



تحذير دورية MEDICARE لكبار السن في كاليفورنيا!

عمليات االحتيال المتعلقة بدعامات الظهر
 Medicare احذر من عروض الحصول على دعامات »مجانية« يغطيها برنامج

يبث المحتالون إعالنات تليفزيونية أو يتواصلون مع المنتفعين من برنامج Medicare عبر الهاتف لعرض دعامات للركب أو الظهر أو غيرها من 
دعامات تقويم العظام »مجانًا أو بتكلفة منخفضة«. إذا أفصحت عن رقم Medicare الخاص بك، فقد يؤدي ذلك إلى تلقيك عبوات من الدعامات غير 
المرغوب فيها وغير الضرورية، واختراق رقم Medicare الخاص بك، ورفض محتمل لمطالباتك ببرنامج Medicare إذا احتجت إلى مثل هذه 
الدعامات في المستقبل. يدفع برنامج Medicare فقط مقابل المعدات الطبية المعمرة بناًء على الضرورة الطبية — بمعنى أن تكون المعدات غرًضا 

تحتاج إليه بالفعل لحالتك الطبية – ويتطلب وصفة طبية من طبيبك وليس من طبيب لم تقابله مطلقًا أو طبيب على شاشة التلفزيون. قم بحماية بطاقة 
Medicare الخاصة بك من المحتالين الذين قد يتواصلون معك من خالل المكالمات غير المرتبة و/أو الزيارات المنزلية المفاجئة و/أو البطاقات 
البريدية المبهجة و/أو إعالنات التلفزيون والجرائد و/أو دعوات االشتراك في األماكن العامة و/أو العروض التقديمية وفعاليات المعارض الصحية.
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تذكر:

إذا تلقيت مكالمة من شخص يعرض عليك دعامة »مجانية« يغطيها برنامج Medicare، فقم بإنهاء المكالمة على الفور.  	
إذا تم توصيل المعدات الطبية إليك، فال تقبلها إال إذا كانت بأمر من طبيبك. ارفض االستالم أو أرجعها إلى المرسل. سّجل اسم  	

المرسل وتاريخ إرجاع األغراض.
اشتبه في أي شخص يعرض عليك معدات طبية مجانية ثم يطلب رقم Medicare الخاص بك. إذا تم اختراق معلوماتك  	

الشخصية، فقد يتم استخدامها في أعمال احتيال أخرى.
ينبغي لطبيبك فقط وصف المعدات الطبية المعمرة و/أو الموافقة على أي طلبات للحصول عليها.  	
	  Medicare الخاص بك. ال تعطي معلومات Medicare كن حذًرا من الطلبات غير المرغوب فيها للحصول على رقم

الخاصة بك إلى أي شخص ال تعرفه. 

 إذا تعرضت لعملية احتيال كهذه، يُرجى 
 )SMP( لكبار السن Medicare اإلبالغ عنها إلى دورية 

على الرقم  855-613-7080

 يدفع برنامج Medicare مقابل الخدمات واألغراض بناء على الضرورة الطبية — 
 بمعنى أن تكون خدمة أو غرًضا تحتاج إليهما بالفعل لحالتك الطبية. 
وأيًضا، تتطلب معظم المعدات الطبية المعمرة وصفة طبية من طبيبك.

تم دعم هذا المشروع جزئيًا بالمنحة رقم 90MPPG0019-05-00 من إدارة المعيشة المجتمعية التابعة لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية، واشنطن العاصمة، 20201.


