Chỉ Dẫn Ngăn Ngừa Sự Lừa Đảo về các Dụng Cụ Yểm Trợ Cơ Thể
(Tips to Avoid Durable Medical Equipment Fraud)
Medicare trả chi phí cho một vài dụng cụ y học hỗ trợ duy trì sự hoạt động của cơ thể goị là
(DME=Durable Medical Equipment) như chân tay giả, máy thở, hoặc các dụng cu y học khác khi cần
cho sự duy trì sức khoẻ. Trong trường hợp này bạn cần phải có toa của bác sĩ. Khi Bác sĩ cho toa, bạn
có thể gọi điện thoại số 1-800- Medicare (1-800-633-4227) hoặc tìm trong internet www.medicare.gov.
Nơi này sẽ cho bạn cái hẹn để đến thử dụng cụ yểm trợ cho vừa và thích hợp với môi trường bạn ở.
Dưới đây là một số chỉ dẫn để tránh bị lừa đảo về các Dụng Cụ Yểm Trợ Cơ Thể :

Những việc không nên:
•

Không nên tiết lộ số Medicare cho ai mà bạn không biết, nhất là khi họ gọi điện thoại, hoặc đến
nhà bạn xin tiếp chuyện với bạn về các dịch vụ miễn phí để lấy số medicare. Nên nhớ dịch vụ
miễn phí không cần số medicare .

•

Không nên nhận dụng cụ y học yểm trợ hoặc các dụng cụ gì khác qua điện thọai hoặc khi có
người mang đến nhà và nói là bác sĩ gởi đến.

•

Không nên chấp nhận bất cứ dụng cụ miễn phí mà không có toa bás sĩ .

•

Không nên ký giấy tờ gì mà bạn chưa đọc kỹ và không bao giờ ký giấy tờ gì mà họ để trống.

Những việc nên làm:
•

Nên liên hệ với Bác sĩ nếu bạn cần dụng cụ y học yểm trợ cơ thể . Bác sĩ của bạn sẽ cho toa
những gì bạn cần.

•

Nên đọc bản tóm lược thông báo của Medicare (MSN-Medicare Summary Notice) hoặc giấy
giải thích về các quyền lợi (EOB-Explanation of Benefits) của công ty bảo hiểm. Nên kiểm tra
kỹ những giấy đòi tiền cho dịch vụ mà bạn không lãnh nhận, và dụng cụ mà Bác sĩ không có
cho toa, hoặc giấy đòi tiền không chính xác.

Chương trình kiểm duyệt Medicare của Illinois (Senior Medical Patrol-SMP) có chương trình chỉ dẩn
về sự lừa đảo lạm dụng và phung phí về y học yểm trợ sức khỏe. Nếu bạn co thắc mắc về các quyền
lợi, xin gọi SMP program số 800-699-9043. Bạn cũng có thể tìm trong internet www.illinoissmp.org.

This document was supported, in part, by grant number 90MP0026 of the U.S. Administration on Aging, Department of
Health and Human Services. Grantee undertaking project under government sponsorship are encouraged to express their
findings and conclusions. Points of view or opinions do not, therefore, necessarily reporesent official Administration on
Aging policy

