Porady Jak Uniknąć Oszustw Związanych z Medicare i Medicaid
Każdego roku podatnicy tracą miliardy dolarów z racji oszustw w systemie opieki
zdrowotnej. Oszustwo w systemie opieki zdrowotnej polega na tym, że ktoś
wysyła rachunek do twojego ubezpieczenia medycznego i otrzymuje za to zapłatę,
ale nigdy nie wykonał żadnej usługi medycznej dla ciebie. To również oznacza, że
ktoś obciąża twoje ubezpieczenie medyczne za usługi inne niż wykonał. Oszustwa
związane z Medicare and Medicaid powodują, że ludzie nie ludzie nie otrzymują
ważnej opieki medycznej, która im się należy ze względu na ich stan zdrowia. Na
przykład Pan Kowalski dostał od dystrybutora sprzętu medycznego wózek
elektryczny, ale do jego ubezpieczenia Medicare wysłano rachunek na wózek
inwalidzki. Później, kiedy Pan Kowalski rzeczywiście potrzebował wózek
inwalidzki, jego ubezpieczenie Medicare odmówiło pokrycia kosztów za ten
wózek, ponieważ już raz zapłacili za niego. Program SMP w Illinois (Senior
Medicare Patrol), istnieje po to, aby pomóc ludziom nauczyć się jak rozpoznać i
jak zabezpieczyć się przed oszustwem.
Oto kilka porad jak ustrzec się przed oszustwem związanym z opieką medyczną:
• Nidgy nie dawaj nikomu nieznajomemu swojego numeru Medicare,
Medicaid lub Social Security. NIGDY nie dawaj tych numerów przez telefon
lub komuś kto prosi o nie pukając do twoich drzwi. Uczciwi pracownicy
opieki zdrowotnej nie dzwonią do ludzi próbując sprzedać usługi przez
telefon oraz nie chodzą po domach pukając do drzwi. Telefony od
nieznanych osób lub proponowanie usług poprzez osobisty kontakt są
często sygnałem nieuczciwej praktyki. Jeśli ktoś dzwoni do ciebie lub
przychodzi do twojego domu i próbuje zmusić cię do zaakceptowania oferty
sprzedaży jakiejś medycznej usługi - odłóż słuchawkę lub nie otwieraj drzwi
takiej osobie.
• Nie dawaj nikomu twoich numerów Medicare, Medicaid lub Social Security
w zamian za „darmowe” usługi. Jeśli usługi są za darmo, to nie wymagają
twoich danych osobistych.

• Nie podpisuj żadnych dokumentów bez dokładnego przeczytania ich oraz
nie podpisuj niewypełnionych dokumentów.
• Nie akceptuj sprzętu medycznego lub usług medycznych, których nie
potrzebujesz. Jeśli ktoś oferuje ci sprzęt medyczny lub usługi których nie
potrzebujesz i pyta o twoje numery Medicare oraz Medicaid, to
prawdopodobnie obciąży nieuczciwie twoje ubezpieczenie medyczne.
Zawsze rozmawiaj ze swoim lekarzem, jeśli potrzebujesz dodatkowych
usług medycznych lub sprzęt medyczny. Twój lekarz powinien zamówić
usługi medyczne lub dodatkowy sprzęt medyczny którego potrzebujesz.
• Zawsze czytaj dokładnie swoje rachunki Medicare oraz wyjaśnienie twoich
benefitów medycznych. Zwracaj uwagę na:
o Koszty usług i sprzętu, których nie otrzymałeś
o Wykaz usług lub sprzętu nigdy nie zamówionych przez twojego
lekarza
o Inne nieścisłości
Uwaga: Osoby, które mają Medicaid w stanie Illinois nie otrzymują
comiesięcznych rachunków za usługi medyczne i trudno jest zgadnąć czy ktoś
nieuczciwie obciąża ubezpieczenie Medicaid. Dobra wiadomość to ta, że wszystkie
pozostałe porady dotyczące unikania oszustw w systemie opieki medycznej są
przydatne dla tych, którzy posiadają ubezpieczenie Medicaid.Program
Patrolowanie Medicare dla Seniorów (Senior Medicare Patrol SMP) w Illinois
edukuje ludzi na temat oszustw w systemie opieki zdrowotnej, strat oraz
nadużywania kompetencji. Jeśli masz pytania na temat twojego rachunku
Medicare (Medicare Summary Notice) lub wyjaśnienia twoich benfitów
medycznych (Explanation of Benefits) dzwoń do Programu SMP 1-800-699-9043.
Iformacja na temat programu SMP jest rówież dostępna na stronie internetowej:
www.illinoissmp.org
Fundusze na pokrycie powyższej informacji pochodzą ze źródeł federalnych (U.S.
Administration on Aging).

