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Những Bí Quyết Tránh Lừa Gạt Thẻ Bảo Hiểm Ba Màu (Medicare) và 
Thẻ Khám Bịnh Trắng (Medicaid) 

 

 
 
 
Hàng năm, người nộp thuế bị mất hàng tỷ đô la do lừa gạt trong việc chăm sóc sức 
khỏe.  “Lừa gạt Chăm sóc sức khỏe” có thể có nghĩa là có người nào đó đòi bạn hoặc 
công ty bảo hiểm của bạn trả chi phí về một dịch vụ mà họ không bao giờ cung cấp cho 
bạn. Nó cũng có thể có nghĩa là một người nào đó đòi bạn hoặc công ty bảo hiểm của bạn 
trả chi phí về những dịch vụ khác với những gì mà họ cung cấp cho bạn. Hành vi lừa gạt 
đòi trả chi phí này thường cản trở người dân nhận những dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe quan trọng mà họ cần. Ví dụ một công ty dụng cụ đã cho ông Jones một chiếc xe 
tay ga, nhưng thay vì tính tiền Medicare về chiếc xe tay ga, họ lại tính tiền chiếc xe lăn.  
Sau này, nếu bạn cần chiếc xe lăn, thì Medicare sẽ từ chối trả tiền vì họ cho rằng đã trả 
tiền một chiếc rồi. Chương trình Tuần Tra Thẻ Ba Màu Cao Niên của tiểu bang 
Illinois (SMP: Senior Medicare Patrol) sẵn sàng giúp các bạn tìm hiểu cách bảo vệ 
mình khỏi bị lừa gạt như thế này. 

 

Đây là một số bí quyết để tránh Lừa gạt Medicare và Medicaid:  
 

• ĐỪNG cung cấp số Thẻ Ba Màu, Thẻ Trắng hoặc Thẻ An Sinh Xã Hội của bạn cho 
bất kỳ người nào mà bạn không quen biết. KHÔNG BAO GIỜ cung cấp những số 
này cho những người gọi trên điện thoại hoặc đến nhà mình. Những người chăm sóc 
sức khỏe đáng tin cậy sẽ không bán dịch vụ của họ bằng cách gọi điện thoại hoặc đến 
nhà mình. Gọi điện thoại hoặc đến từng nhà một để bán dịch vụ của mình sẽ là 
một dấu hiệu của sự lừa gạt. Nếu gặp người gọi điện thoại hoặc đến nhà có ý đồ đe 
dọa hoặc gây áp lực cho bạn để làm một điều gì, hãy đeo điện thoại hoặc đóng cửa lại.  

 

• ĐỪNG cung cấp số Thẻ Ba Màu, Thẻ Trắng hoặc Thẻ An Sinh Xã Hội của bạn để 
được phục vụ “miễn phí”. Nếu phục vụ là “miễn phí”, họ sẽ không cần tài liệu cá 
nhân của bạn. 

 

• ĐỪNG ký mẫu đơn gì mà không đọc kỹ trước, và đừng bao giờ ký những mẫu đơn 
trắng. 

 

• ĐỪNG chấp nhận những dịch vụ hoặc dụng cụ mà bạn không cần. Nếu có người nào 
cung cấp cho bạn những dịch vụ hoặc dụng cụ mà bạn không cần và hỏi số Thẻ Ba 
Màu và Thẻ Trắng của bạn, họ sẽ gởi hóa đơn đòi Medicare hoặc Medicaid trả chi phí 
về những dịch vụ này một cách lừa gạt. HÃY bàn với bác sĩ của bạn nếu cần những 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bác sĩ sẽ đặt những dịch vụ hoặc những dụng cụ mà 
bạn cần. 

 

• HÃY đọc những Thông Báo Tóm Tắt Thẻ Ba Màu (Medicare Summary Notice) 
của bạn hoặc bảng tường thuật giải thích về lợi ích trong kế hoạch bảo hiểm của 
bạn. Coi chừng: 

*chi phí về những dịch vụ hoặc dụng cụ mà bạn không có nhận. 
*những dịch vụ hoặc dụng cụ mà bác sĩ không có đặt cho bạn. 
*những sai lầm khác. 
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Chương Trình SMP của Illinois giáo dục người tiêu thụ về sự lừa gạt, phí tổn và lạm dụng của sự chăm 
sóc sức khỏe. Nếu bạn có thắc mắc gì về mục đòi chi phí trong Bảng Thông Báo Tóm Tắt của Thẻ Ba 
Màu (Medicare Summary Notice) hoặc Bảng Giải Thích về Lơi Ích, Hãy gọi Chương Trình SMP của 
Illinois số (800)699-9043. Tin tức về chương trình SMP Illinois cũng có thẻ tìm được trên trang mạng 

www.illinoissmp.org 

 
 
 
 
(Lưu ý: Ở Tiểu Bang Illinois, người có Thẻ Trắng (Medicaid) không nhận bảng tường 
thuật về dịch vụ. Điều này gây khó khăn cho sự khám phá ra người đòi Medicaid trả 
chi phí có phải là gian lận hay không. Có tin mừng là tất cả những điều kể trên đều áp 
dụng cho người có Thẻ Khám Bịnh Màu Trắng ( Medicaid). 
 

 

 

Tiền quỹ cho ấn hành bảng này được cung cấp bởi Phòng Hành Chánh Cao Niên của Hoa Kỳ (U.S. Administration 
on Aging.) 


