Tips to Avoid Durable Medical Equipment Fraud
Porady jak uniknąć oszustw związanych ze sprzętem
medycznym
Medicare pokrywa niektóre rodzaje sprzętu medycznego, protezy, sprzęt ortopedyczny i inne środki medyczne
niezbędne do opieki. To oznacza, że lekarz musi wystawić receptę na sprzęt medyczny zanim zostanie on
pokryty przez Medicare. Jeśli potrzebujesz sprzęt medyczny lub środki medyczne, skontaktuj się najpierw ze
swoim lekarzem. Po zaakceptowaniu twojej prośby przez lekarza na sprzęt medyczny, protezy, sprzęt
ortopedyczny lub inne środki medyczne, powinieneś/powinnaś znaleźć dostawcę tego sprzętu, który jest
zaakceptowany przez Medicare dzwoniąc pod numer 1-800-MEDICARE lub odwiedzając stronę na internecie
www.medicare.gov. Dostawca sprzętu medycznego powinien najpierw odwiedzić cię w domu, po to, aby mieć
pewność, że sprzęt, który dostarczy będzie odpowiedni dla ciebie i twojego domu (np. czy wózek inwalidzki
zmieści się przez drzwi, itp.)

Oto niektóre sposoby na uniknięcie oszustw związanych ze sprzętem medycznym:
NIE RÓB…
NIE DAWAJ, swojego numeru Medicare nikomu, kogo nie znasz, przede wszystkim komuś , kto dzwoni
do ciebie, puka do domu bez uprzedzenia lub oferuje “usługi za darmo” w zamian za twój numer
Medicare. Jeśli ktoś oferuje „usługi za darmo”, to nie potrzebuje twojego Numeru Medicare!
NIE AKCEPTUJ żadnego sprzętu medycznego od kogoś, kto dzwoni do ciebie lub odwiedza cię w domu
bez uprzedzenia, nawet, jeśli mówi, że przysłał go twój lekarz!
NIE AKCEPTUJ “darmowego” sprzętu medycznego na odczytach lub spotkaniach, lub sprzętu
medycznego, który nie był przepisany przez twojego lekarza.
NIE PODPISUJ żadnych form lub kontraktów bez dokładnego przeczytania ich i nigdy nie podpisuj pustych
form.
RÓB…
SKONTAKTUJ SIĘ z lekarzem, jeśli uważasz, że możesz potrzebować sprzętu medycznego, protez,
sprzętu ortopedycznego lub innych środków medycznych. Twój lekarz powinien zamówić cały sprzęt
medyczny, jakiego potrzebujesz.
CZYTAJ swoje Medicare Summary Notice (MSN – Podsumowanie Kosztów z Medicare) lub Explanation
of Benefits (EOB) – wyjaśnienie kosztów poniesionych przez twoje ubezpieczenie medyczne. Uważaj na
koszty usług lub sprzętu medycznego, których nigdy nie zamawiałaś/łeś lub nigdy nie dostałaś/łeś oraz
takie, których twój lekarz nigdy nie przepisał.
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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