Medicare pierde în fiecare an o sumă
estimată la 60 de bilioane de dolari
datorită fraudelor, erorilor și abuzului.
În fiecare zi aceste probleme
afectează nenumărați beneficiari în
întreaga țară.

CUM ARE LOC FRAUDA DE
ASIGURARE DE SĂNĂTATE?
Un “reprezentant” sună oferind un
stimulent—cum ar fi o proteză de
spate sau genunchi gratuită. Tot de
ce are nevoie este numărul dvs.
de Medicare. Poate părea inofensiv
la început, dar aceasta este o
tentativă de fraudă și poate duce la
furt de identitate.
Nu acceptați echipament medical sau
provizii decât dacă sunt comandate
de doctorul dvs. Nu împărtășiți
niciodată numărul dvs. de Medicare
cu un străin care vă sună să vi-l ceară.

PROTEJAREA DVS. ȘI A
PROGRAMULUI MEDICARE
Partea bună este că urmând câteva
sfaturi simple, vă puteți proteja
împotriva acestor tipuri de escrocherii.
Amintiți-vă săprotejați, detectați, și
raportați ajută pe oricine, inclusiv pe
dvs. și cei apropriați dvs.

Administrat de Departamentul de
servicii umane al Statului Oregon,
Oregon SMP educă și
împuternicește beneficiarii să se
protejeze de consecințele
economice și legate de sănătate
ale fraudelor, erorilor și abuzurilor
programului Medicare.
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Senior Medicare Patrol

Empowering Seniors To
Prevent Health Care Fraud

Protejați-vă pe dvs. și
programul Medicare

Patrula Senior Medicare (SMP) este
un program național pentru
persoane cu Medicare de toate
vârstele. SMP este administrat de
către Administrația pentru traiul în
comunitate. Pentru a afla mai
multe sau pentru a face muncă de
voluntariat, vizitați
www.smpresource.org.

OREGON SMP
Pentru informații despre SMP,
contactați departamentul ADRC al
statului Oregon:

1-855-673-2372
ADRCofOregon.org
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PROTEJARE

DETECTAȚI

RAPORTAȚI

Protejați-vă împotriva fraudei
Medicare.

Detectați potențiale fraude, erori
și abuz.

Raportați fraudă, greșeli
și abuzuri.

Protejarea informațiilor personale este
cea mai bună apărare împotriva fraudei
și abuzului de servicii de sănătate.

Știind cum să detectați posibile
activități suspicioase vă poate ajuta să
preveniți pe loc fraudă și abuz de
asigurări de sănătate.

Dacă suspectați că ați fost subiect al
unei fraude, raportați-o. Aceasta vă
va ajuta pe dvs. și pe alții care sunt

Măsuri pentru a vă proteja pe dvs. și
beneficiile dvs. de sănătate:
■■

■■

Tratați-vă numere Medicare și de
Asigurări sociale după cum tratați
numărul de card bancar. Nu dați
niciodată aceste numere unui străin.
Aduceți-vă aminte, Medicare nu vă
va suna niciodată să vă ceară
numărul de Medicare.

Măsuri de detectare a posibilelor
fraude, erori și abuz:
■■

Revedeți-vă raporturile Medicare
de greșeli comparându-le cu
dosarele dvs. personale.

■■

Uitați-vă la trei lucruri pe raporturile
dvs. Medicare :
●●

■■

Nu purtați asupra dvs. cardul dvs.
Medicare decât dacă aveți nevoie de
el pentru o programare la doctor.

●●

●●

■■

Păstrați înregistrări ale vizitelor dvs.
medicale, teste și proceduri într-un
jurnal de îngrijire a sănătății sau
calendar.

■■

Păstrați-vă rapoartele Medicare cum
ar fi Notificările sumarului Medicare
și descrierile de beneficii.

Taxe pentru ceva ce nu ați primit
Facturare dublă pentru aceleași
servicii sau furnizori.
Servicii care nu au fost
comandate de doctorul dvs.

Pași de raportare a
comportamentului suspicios:
■■

Dacă primiți un telefon suspicios,
nu dați nicio informație personală.
Raportați telefonul imediat la
biroul dvs. SMP loca.

■■

Dacă aveți întrebări despre
raporturile dvs. Medicare, sunațivă furnizorul de servicii medicale
sau planul.

■■

Dacă nu sunteți comfortabil să vă
sunați furnizorul de servicii
medicale sau nu sunteți satisfăcut
de răspunsul acestuia, sunați-vă
biroul local SMP. Toate
conversațiile sunt confidențiale.

