Tips to Avoid Home Health Fraud
Porady jak uniknąć oszustw w Opiece Zdrowotnej w Domu
( Home Health)
Medicare pokrywa usługi Agencji Opieki Zdrowotnej w Domu (Home Health), JEŚLI jesteś “homebound” -czyli
niezdolny/na do wychodzenia z domu bez znacznego wysiłku fizycznego i potrzebujesz następującej pomocy: terapii
ruchowej, terapii zajęciowej, usług logopedycznych lub specjalistycznej opieki pielęgniarskiej. Medicare NIE
POKRYWA podstawowej pomocy osobistej w domu (pomoc przy kąpieli lub ubieraniu się) lub rutynowych usług,
takich jak sprawdzanie ciśnienia krwi lub pulsu, jako części usług Agencji Opieki Zdrowotnej w Domu, chyba, że
otrzymujesz również jakąś specjalistyczną terapię lub specjalistyczną opiekę pielęgniarską.

Oto kilka porad jak uniknąć oszustw w Opiece Zdrowotnej w Domu (Home Health):
NIE RÓB…
NIE DAWAJ, swojego numeru Medicare nikomu, kogo nie znasz, przede wszystkim komuś, kto dzwoni
do ciebie, puka do domu lub oferuje “usługi za darmo” w zamian za twój numer Medicare. „Usługi za
darmo” tj. prezentacje, grupowe ćwiczenia gimnastyczne i badania przesiewowe nie wymagają Twojego
numeru Medicare!
NIE AKCEPTUJ żadnych usług medycznych od kogoś, kto dzwoni do ciebie lub odwiedza cię w domu bez
uprzedzenia, nawet, jeśli mówi, że przysłał go twój lekarz!
NIE PODPISUJ ZGODY na żadne usługi Opieki Zdrowotnej w Domu (Home Health) w czasie odczytów i
spotkań promocyjnych
NIE PODPISUJ żadnych form lub kontraktów bez dokładnego przeczytania ich i nigdy nie podpisuj pustych
form
RÓB…
SKONTAKTUJ SIĘ z lekarzem, jeśli potrzebujesz opieki zdrowotnej w domu. Twój lekarz powinien
zamówić usługi lub sprzęt medyczny, jakiego potrzebujesz.
ZAŻĄDAJ od agencji Opieki Zdrowotnej w Domu (Home Health), która dostarcza ci usług tzw. Planu
Opieki (plan taki jest sporządzany w czasie wstępnej ewaluacji). Plan Opieki zawiera wyjaśnienie, jakie
usługi agencja będzie dostarczać i dlaczego ich potrzebujesz. Ty i twój lekarz powinniście przejrzeć kopię
Planu Opieki, zanim zaczniesz otrzymywać usługi z agencji Opieki Zdrowotnej w Domu.
CZYTAJ swoje Medicare Summary Notice (MSN) Podsumowanie Kosztów z Medicare oraz Explanation
of Benefits (EOB)-wyjaśnienie kosztów poniesionych przez twoje ubezpieczenie medyczne. Zwracaj uwagę
na wymienione usługi, których nigdy nie otrzymałeś/łaś, usługi, które nie były zamówione przez lekarza i
inne błędy.
Illinois Senior Medicare Patrol Program (SMP) edukuje odbiorców o oszustwach, marnotrawstwie oraz nadużyciach w
usługach dla seniorów. Jeśli masz pytania na temat wydatków na twoim Podsumowaniu Kosztów z Medicare lub kosztów
poniesionych przez twoje ubezpieczenie medyczne dzwoń (800)699-9043. Informacje na temat programu Senior Medicare
Patrol można znaleźć na stronie: www.illinoissmp.org
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