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THÔNG BÁO TÓM TẮT MEDICARE LÀ GÌ?
Thông báo Tóm tắt về Medicare (Medicare Summary Notice), còn được gọi là MSN, là một thư báo
hàng quý về các dịch vụ Medicare mà khách hàng đã nhận được. MSN liệt kê thông tin chi tiết
về những lần khách hàng yêu cầu Medicare trả tiền cho dịch vụ. MSN được gửi qua bưu điện cho
những khách hàng có Medicare Phần A và/hoặc Phần B.
Bản Thông báo Tóm tắt Medicare (MSN) KHÔNG phải là một hóa đơn.

Dùng MSN của quý vị để phát hiện sự gian lận, sai sót và lạm dụng

• Bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị là phương pháp đề phòng đầu tiên chống gian lận. Quý vị nên

lưu các Thông báo Tóm tắt Medicare và các tài liệu liên quan khác, nhưng hãy nhớ hủy chúng thành
những mảnh vụn nhỏ khi không cần đến chúng nữa. Hủy vụn các tài liệu quan trọng như MSN, Giải
Thích về Quyền Lợi (EOB) và các báo cáo và hóa đơn khác sẽ đảm bảo những kẻ cắp không lấy được
thông tin nhạy cảm này.

• Kiểm tra MSN của quý vị là một trong những cách tốt nhất để giúp quý vị phát hiện sự gian lận và

sai sót tiềm ẩn. Điều quan trọng là quý vị phải mở và đọc MSN ngay nhằm đảm bảo quý vị đã thật sự
nhận được tất cả các dịch vụ được liệt kê trong đó. Dùng Nhật ký Bảo hiểm Sức khỏe mà quý vị có
thể lấy về từ văn phòng SMP địa phương để ghi lại tất cả những lần thăm khám, xét nghiệm, biên lai
dịch vụ và thiết bị quý vị đã nhận được.

• Hãy lưu ý rằng mặc dù Medicare chỉ gửi MSN mỗi ba tháng một lần, quý vị có thể xem MSN của mình
24/24 trên trang mạng www.MyMedicare.gov. Quý vị có thể xem xét tất cả các yêu cầu thanh toán
đã được xử lý trong vòng 15 tháng qua khi ghi danh với dịch vụ Medicare an toàn và miễn phí này.
Đối với các câu hỏi về Medicare, quý vị cũng có thể gọi cho SHIBA Oregon theo số 800-722-4134
hoặc truy cập SHIBA.Oregon.gov.

• Kiểm tra MSN của quý vị và so sánh nó với biên nhận, hồ sơ và Nhật ký Bảo hiểm Sức khỏe của quý
vị. Nếu quý vị thấy có bất cứ lỗi nào hoặc có thắc mắc, hãy báo cáo chúng ngay lập tức! Gọi cho văn
phòng bác sĩ hoặc chương trình bảo hiểm của quý vị để hỏi những câu hỏi quý vị có. Nếu quý vị vẫn
còn câu hỏi chưa được trả lời, hãy gọi cho SMP địa phương.

SMP Oregon
Để biết thông tin về SMP, hãy liên lạc với ADRC Oregon
1-855-673-2372
www.ADRCofOregon.org

Bệnh viện, cơ sở điều dưỡng chuyên
môn,
chăm sóc sức khỏe tại nhà và chăm sóc
sức khỏe tại viện

Dịch vụ ngoại trú (khám bác sĩ, xét
nghiệm, thiết bị y tế, xe cứu thương,
chủng ngừa, khám sàng lọc)

Dựa theo kế hoạch bảo hiểm của quý vị

Thuốc theo toa

Bảo hiểm do
công ty bảo hiểm tư nhân cung cấp

Medicare Phần A

Medicare Phần B

Medicare Phần C
(Medicare Advantage)

Medicare Phần D

Bảo hiểm Bổ sung
(Medigap)

Giải thích về Medicare
Bảo hiểm do
công ty Medigap cung cấp (EOMB)

Giải Thích về Quyền Lợi (EOB) của
chương trình thuốc theo toa
(Hàng tháng, nếu có sử dụng bảo
hiểm)

Bản sao kê từ công ty bảo hiểm tư
nhân

MSN
(Hàng quý)

MSN
(Hàng quý)

Bản sao kê

Ngày cung cấp dịch vụ
Các dịch vụ được cung cấp
Số tiền được tính
Số tiền được Medicare phê duyệt
Số tiền Medicare đã trả cho bên cung cấp dịch vụ
Số tiền quý vị có thể sẽ phải trả
Ghi chú bổ sung về yêu cầu thanh toán của quý vị
Thông tin về khoản khấu trừ
Thông tin về việc khiếu nại

 Tổng chi phí
 Số tiền Medicare đã trả
 Số tiền Medigap đã trả

 Chi phí cộng tới ngày này trong chương trình thuốc
theo toa
 Tổng chi phí dịch vụ tự trả và chi phí thuốc
 Thông tin bảo hiểm hiện tại (khấu trừ, các khoản phí
không được trả, v.v.)
 Tóm tắt các yêu cầu thanh toán kể từ EOB cuối cùng
 Mọi cập nhật cho danh mục thuốc của chương trình

 Công ty Medicare Advantage của quý vị có thể gửi
cho quý vị một bản sao kê để giải thích họ đã trả cho
những dịch vụ nào.











Ngày cung cấp dịch vụ
Ngày đã sử dụng bảo hiểm
Số tiền được tính
Số tiền quý vị có thể sẽ phải trả
Các khoản phí không được bảo hiểm trả
Số tiền khấu trừ và đồng bảo hiểm quý vị có thể sẽ
phải trả
 Ghi chú bổ sung về yêu cầu thanh toán của quý vị
 Thông tin về khoản khấu trừ
 Thông tin về việc khiếu nại







Thông tin cần tìm

Dự án này được tài trợ bởi khoản tài trợ số 90MP0212, từ Cơ quan về Cuộc sống Cộng đồng Hoa Kỳ, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Washington, DC 20201. Những tổ chức thực hiện dự án dưới sự tài trợ của chính phủ được
khuyến khích nên phổ biến rộng rãi những phát hiện và kết luận của họ. Do đó, các quan điểm hoặc ý kiến k hông nhất thiết đại diện cho chính sách của Cơ quan về Cuộc sống Cộng đồng.

Phạm vi bảo hiểm

Chương trình

QUÝ VỊ NÊN TÌM KIẾM NHỮNG THÔNG TIN NÀO TRÊN MSN VÀ CÁC BẢN SAO KÊ KHÁC CÓ LIÊN QUAN?

