تأثیرگذاری SHIBA
 SHIBAچیست؟

برنامه کمک به مزایای بیمه سالمت مشاوران و داوطلبان :SHIBA

سالمندان ( )SHIBAخدمات رایگان،
عینی و محلی کمک و مشاوره انفرادی
در زمینه بیمه سالمت را به:

• افراد تحت پوشش  Medicareو
• خانوادههای آنان ارائه م یدهد.
افراد م یتوانند با کمک این مشاوران
دارای مجوز در مورد بیمه سالمت
خودشان تصمیمات آگاهانه بگیرند.

• در مورد  Medicareو طرحهای
موجود سالمت و داروهای
تجویزی اطالعاتی را ارائه
م یدهند.
• در زمینه شکایات و
درخواستهای تجدیدنظر
 Medicareراهنمایی م یکنند.
• نحوه محافظت ،تشخیص
و گزارشدهی سوء استفاده،
هدر رفت و کالهبرداریهای
 Medicareرا آموزش م یدهند.

 Medicareچیست؟

 Medicareعبارت است از بیمه سالمت فدرال برای:
• افراد  65ساله به باال
• افراد جوانتر خاص دارای معلولیت ،و
• مبتالیان به بیماری کلیوی مرحله آخر.

بخشهای Medicare
 Medicareاصلی
بخش :A

پوشش بیمارستانی

بخش :B

پوشش درمانی

میتوانید یک یا هر دو
مورد زیر را اضافه کنید:
بخش  :Dپوشش
داروهای تجویزی

پوشش تکمیلی
)Medigap( Medicare

یا

مزیت Medicare
بخش :C

مزیت Medicare

پوشش موجود برای داروهای
تجویزی و غیر تجویزی (بخش )D

بیمه ثانویه ممکن است موارد
زیر را نیز شامل شود:

	• مزایای بازنشستگی (مثال ً )PERS
	•( COBRAدر برخی موارد)
	• مراقبتهای سگانه زندگی ()TFL
یا CHAMPVA
	• بیمه بهداشت مستمندان ()Medicaid
• خدمات بهداشتی هندی ()IHS
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877,232

نفر در اورگان تحت پوشش
 Medicareبودند

شهرستان و جمعیت Medicare
(ثبتنام شده)

2,281 Lake
5,085 Baker
89,247 Lane
17,250 Benton
16,870 Lincoln 86,325 Clackamas
29,903 Linn
10,686 Clatsop
6,300 Malheur
12,140 Columbia
65,625 Marion
20,537 Coos
2,190 Morrow
7,181 Crook
128,506 Multnomah
9,339 Curry
18,531 Polk 45,892 Deschutes
525 Sherman
34,297 Douglas
8,328 Tillamook
558 Gilliam
14,681 Umatilla
2,291 Grant
6,464 Union
2,026 Harney
2,495 Wallowa 4,393 Hood River
6,444 Wasco
57,627 Jackson
90,820 Washington
5,497 Jefferson
504 Wheeler 26,863 Josephine
21,714 Yamhill
17,817 Klamath

 SHIBAبه روایت اعداد
 6کارمند دولتی

 198داوطلب فعال

 395رویداد آموزشی و اطالعرسانی

 12,384ساعت داوطلب شده

 16,013جلسه مشاوره انفرادی
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