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Ngăn ngừa Gian lận Medicare
Chương trình Tuần tra Medicare cho Người cao niên (Senior Medicare Patrol,
hoặc SMP) hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng Medicare ngăn chặn gian lận,
sai sót và lạm dụng trong việc chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi phục vụ khách
hàng Medicare thuộc mọi lứa tuổi cũng như gia đình và những người chăm
sóc của họ. Dù quý vị có thắc mắc về cách ngăn chặn gian lận hoặc quý vị cần
hỗ trợ để biết liệu mình đã bị gian lận hay không, một SMP có thể giúp quý vị
bảo vệ bản thân và những người thân yêu của quý vị.

Mỗi năm, Medicare mất đi khoảng 60 tỷ đô la do gian lận, sai sót và lạm dụng. Hàng ngày,
những vấn đề này gây ảnh hưởng đến tất cả mọi người trên quốc gia này, và có thể dẫn
đến tình trạng trộm cắp danh tính và tổn thất tài chính.

Một số mẹo giúp
ngăn chặn, phát
hiện và báo cáo

Quý vị có thể học cách ngăn chặn, phát hiện, và báo cáo gian lận, sai sót và lạm
dụng Medicare bằng cách liên lạc với SMP. SMP là một chương trình quốc gia có văn
phòng ở mọi tiểu bang, Thủ đô Washington DC, Puerto Rico, Guam và Quần đảo Virgin
thuộc Hoa Kỳ. Khi quý vị liên lạc với SMP tại địa phương, nhóm hỗ trợ của họ sẽ trả lời thắc
mắc của quý vị và cho quý vị những lời khuyên hữu ích để giúp ngăn ngừa các vấn đề này
trước khi chúng xảy ra. Quý vị cũng có thể liên lạc với SMP nếu quý vị cho rằng gian lận, sai
sót hoặc lạm dụng đã xảy ra với quý vị. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị một cách bí mật để giải
quyết quan ngại của quý vị. Chúng tôi cũng có thể giúp báo cáo và chuyển các vấn đề lên
cơ quan liên bang và tiểu bang thích hợp để được hỗ trợ thêm.

◆ Chỉ chia sẻ số Medicare
hoặc số An sinh Xã hội của
quý vị với những người
quý vị tin tưởng.

Hãy để ý các trường hợp sau:
◆ Hóa đơn gửi đến Medicare tính tiền những dịch vụ
hoặc vật tư y tế mà quý vị đã không đặt mua hay
nhận được.
◆ Kê khai sai lệnh kết quả chẩn đoán, danh tính
của quý vị hoặc các thông tin khác trên hóa đơn
gửi đến Medicare.
◆ Kê toa hoặc cung cấp các xét nghiệm và dịch vụ
quá mức hoặc không cần thiết.
◆ Yêu cầu quý vị trả bằng tiền túi những dịch vụ mà
được Medicare bao trả.

Ngăn chặn. Phát hiện. Báo cáo.

◆ Chỉ mang theo thẻ
Medicare của quý vị khi cần.
◆ Ghi lại tất cả những lần
quý vị đi khám sức khỏe và
những dịch vụ y tế mà quý
vị đã nhận được.
◆ Kiểm tra xem các bảng sao
kê Medicare của quý vị có
gì sai sót hay không, chẳng
hạn như các khoản thanh
toán mà quý vị không
nhận ra hoặc các khoản
thanh toán trùng lặp.
◆ Gọi cho bác sĩ của quý vị,
cho Medicare, hoặc cho
SMP địa phương nếu quý vị
thấy điều gì đó đáng ngờ.

SMP là một chương trình quốc gia của Cơ quan về Cuộc sống
Cộng đồng (Administration for Community Living), một cơ
quan vận hành của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (U.S.
Department of Health and Human Services). Tìm hiểu thêm
tại ACL.gov.

