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PROTEJAȚI | DETECTAȚI | RAPORTAȚI
CE ESTE O NOTIFICARE A SUMARULUI MEDICARE?
Notificarea sumarului Medicare, de asemenea numită MSN, este un raport trimestrial al serviciilor Medicare primit de către beneficiari. MSN listează informații detaliate ale rapoartelor medicale ale beneficiarului. MSN sunt trimise prin poștă beneficiarilor înrolați în Medicare Partea A
și/sau Partea B.
Notificarea sumarului Medicare (MSN) NU este o factură.

Folosirea MSN pentru a detecta fraudă, erori și abuz.
• Protejarea informațiilor personale este prima linie de apărare împotriva fraudei. Deși ar
trebui să păstrați notificarea sumarului Medicare și rapoartele asemănătoare, asigurați-vă
că le distrugeți atunci când nu mai sunt folositoare. Distrugerea documentelor importante cum ar fi MSN, Explicația de beneficii (EOB), alte rapoarte și facturi , vor asigura că
hoții nu pot pune mâna pe aceste informații confidențiale.
• Revederea notificării MSN este una din cele mai bune metode prin care puteți ajuta la
detectarea potențialelor erori și fraude. Este important ca imediat să deschideți și citiți
notificarea MSN pentru a vă asigura că ați primit toate serviciile afișate. Folosiți Jurnalul
personal de îngrijire de sănătate , pe care îl puteți obține de la biroul local SMP, pentru a
păstra un dosar al vizitelor medicale, testelor, chitanțelor pentru servicii și echipament
primite.
• Fiți informat că deși Medicare trimite prin poștă notificarea MSN o dată la trei luni, vă
puteți vedea notificarea MSN 24 de ore din 24 vizitând www.MyMedicare.gov. Înregistrându-vă la serviciul Medicare gratuit, securizat, puteți să vă revedeți toate serviciile procesate în ultimele 15 luni. Dacă aveți întrebări despre Medicare de asemenea puteți suna
SHIBA Oregon la tel. 800-722-4134 sau puteți vizita SHIBA.Oregon.gov
• Revedeți-vă notificarea MSN și comparați-o cu chitanțele dvs, înregistrările și Jurnalul personal de îngrijire de sănătate. Dacă remarcați orice greșeli sau dacă aveți întrebări, raportați-le -le imediat! Sunați-vă furnizorul sau planul de sănătate dacă aveți întrebări. Dacă
continuați să aveți întrebări la care nu vi s-a răspuns, sunați-va biroul SMP local.

Oregon SMP
Pentru informații SMP, contactați ADRC al statului Oregon
1-855-673-2372
www.ADRCofOregon.org

Spital, unitate specializată de
îngrijire medicală,
îngrijire la domiciliu și ospiciu

Servicii ambulatorii (vizite la
doctor, teste de laborator,
echipament medical,
ambulanță, imunizații,
examene medicale)

În conformitate cu planul dvs.

Medicamente prescrise

Beneficii acoperite de
asigurători privați
insurers

Medicare Partea A

Medicare Partea B

Medicare Partea C
(Medicare Advantage)

Medicare Partea D

Asigurare suplimentară
(Medigap)

Explanații ale beneficiilor
Medicare
(EOMB) de la compania Medigap

Explicație de beneficii (EOB) de la
planul de medicamente
(Lunar, dacă beneficiile sunt
folosite)

Raport de la asigurătorul privat

MSN
(Trimestrial)

MSN
(Trimestrial)

Raport

Date de servicii
Servicii oferite
Sumă taxată
Sumă aprobată de Medicare
Suma plătită furnizorului de către Medicare
Suma posibilă de facturat
Note adiționale despre serviciile dvs.
Informații deductibile
Informații recurs

 Suma taxată
 Ce a plătit Medicare
 Ce a plătit Medigap

 Costurile planului de medicamente pe anul
curent
 Total costuri plătite din buzunar și costuri
medicamente
 Informații despre acoperirea curentă
(deductibile, goluri în acoperire, etc.
 Sumarul serviciilor de la ultima EOB
 Orice actualizare în formularele de asigurare
suplimentară ale planului

 Este posibil ca compania dvs. de Medicare
Advantage să vă furnizeze un raport ce oferă o
explicație a beneficiilor pe care le-au acoperit.











Datele serviciilor
Zile de beneficii folosite
Suma taxată
Suma posibilă de facturat
Servicii neacoperite
Sume deductibile și coasigurare posibile de
facturat
 Note adiționale despre serviciile dvs.
 Informații deductibile
 Informații recurs








Informații la care să fiți atent

Acest proiect a fost suportat în parte de bursa numărul 90MP0212 de la Administrația de trai în comunitate a S.U.A., Departamentul de sănătate și servicii umane, Washington, D.C. 20201. Bursierii angajați în acest proiect
sub sponsorizare guvernamentală sunt încurajați să își exprime în mod liber descoperirile și concluziile. Astfel, punctele de vedere și opiniile nu reprezintă neapărat politica oficială a Administrației de trai în comunitate.

Acoperire

Plan

LA CE INFORMAȚII DE PE NOTIFICAREA DVS. MSN ȘI RAPOARTE SIMILARE AR TREBUI SĂ FIȚI ATENT?

