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Medicare چیست؟ 
Medicare بیمه درمانی ویژه افراد زیر است: 

افراد 65 ساله و باالتر ■
برخی افراد زیر 65 سال دچار معلولیت ■
افراد مبتال به بیماری کلیوی پیشرفته )ESRD( )نارسایی دائم کلیه نیازمند دیالیز یا  ■

پیوند کلیه( با هر سن  

Medicare چه قسمت هایی دارد؟
قسمت A )بیمه بیمارستان( موارد زیر را پوشش می دهد:

مراقبت بستری در بیمارستان ■
مراقبت در آسایشگاه تخصصی ■
مراقبت در بیمارسرا ■
مراقبت بهداشتی در منزل ■

قسمت B )بیمه Medical( موارد زیر را پوشش می دهد: 
خدمات پزشک و دیگر ارائه دهندگان خدمات درمانی ■
مراقبت سرپایی ■
مراقبت بهداشتی در منزل ■
وسایل پزشکی بادوام )مانند ویلچر، واکر، تخت های بیمارستانی و سایر تجهیزات( ■
بسیاری از خدمات پیشگیرانه )مانند غربالگری، آمپول و یا واکسن، و ویزیت های  ■

)Wellness ساالنه

قسمت D )پوشش دارویی(:   
هزینه داروهای تجویز شده )از جمله بسیاری از واکسن ها و آمپول های تجویز شده(  ■

را پوشش می دهد
تُدار الخطط التي توفر تغطیة العقاقیر من Medicare بواسطة شركات تأمین خاصة  ■

Medicare  تعمل وفق القواعد الموضوعة من قِبل برنامج



گزینه های Medicare شما
هنگامی که برای اولین بار Medicare را دریافت می کنید و در بعضی از مواقع در طول سال، می توانید 
نحوه دریافت پوشش Medicare خود را انتخاب کنید. برای استفاده از خدمات Medicare دو راه اصلی 

وجود دارد:

ً

Original Medicare
 A قسمت Medicare شامل Original Medicare 	

)بیمه بیمارستانی( و قسمت B )بیمه پزشکی(.

 Medicare برای دریافت پوشش دارویی  	
)قسمت D( می توانید به یک پالن دارویی 

Medicare جداگانه بپیوندید.

	 می توانید از خدمات هر پزشک یا بیمارستانی که 
بیمه Medicare را می پذیرد، در هر جایی در 

ایاالت متحده استفاده کنید.

	 برای کمک به پرداخت هزینه های نقدی خود در 
Original Medicare )مانند ٪20 از بیمه مشترک 

شما(، می توانید بیمه تکمیلی Medicare را نیز 
.)Medigap( خریداری کنید

A قسمت 

B قسمت 

می توانید موارد زیر ر ا 
اضافه کنید:

D قسمت 

می توانید موارد زی ر 
را نیز اضافه کنید:

 پوشش مکمل
این امر شامل بیمه تکمیلی 

)Medicare )Medigap می باشد. 
یا شما می توانید از پوشش یک 

اتحادیه و یا کارفرمای سابق و یا 
Medicaid برخوردار شوید.

Medicare Advantage
)»C معروف به »قسمت(

	 پالن مزیت Medicare یک طرح تأیید شده 
توسط Medicare از سوی یک شرکت 

 Original خصوصی است که جایگزینی برای
Medicare برای پوشش درمانی و دارویی شما 

ارائه می دهد. این پالن های »بسته ای« شامل 
قسمت A، قسمت B و معموال قسمت D است.

	 در بیشتر مواقع، شما باید به پزشکانی مراجعه 
کنید که طرف قرار داد این طرح بیمه هستند.

 Original این طرحها ممکن است بیشتر از  	
Medicare، به کاهش هزینه نقدی کمک کنند.

	 ممکن است پالن ها مزایای اضافه ای را 
ارائه دهند که Original Medicare آنها را 
پوشش نمی  دهد— مانند خدمات چشمپزشکی، 

شنوایی سنجی و دندان پزشکی.

A قسمت 

B قسمت 

بیشتر پالن  ها شامل
موارد زیر هستند:

D قسمت 

 مزایای اضافی

برخی پالن ها شامل موارد زیر نیز هستند:

 هزینه های نقدی پایین تر



راهنمایی الزم را دریافت کنید
به سایت Medicare.gov مراجعه کنید تا اطالعات 

بیشتری را درباره سالمت Medicare وبرنامه های دارویی 
منطقه خود کسب کنید، تامین کنندگان و ارائه دهنده خدمات 

مراقبتی مشارکت کننده را بیابید، اطالعات کیفیت مراقبت و 
بسیاری از موارد دیگر را دریافت کنید.

با )MEDICARE )1-800-633-4227-800-1 تماس 
بگیرید تا اطالعات Medicare و شماره تلفن های مهم را 
به دست آورید. اگر به راهنمایی رایگان به زبانی غیر از 
انگلیسی یا اسپانیایی نیاز دارید، به »Agent« بگویید که 

 ارتباط شما را با نماینده خدمات مشتری برقرار کند. 
استفاده کنندگان از TTY می توانند با 1-877-486-2048 

تماس بگیرند.

 Medicare برای کسب آخرین اطالعات، محاسبه هزینه های
و آشنا شدن با پوشش Medicare به آخرین کتابچه راهنمای 

»Medicare و شما« مراجعه کنید.

برای دریافت مشاوره رایگان شخصی درباره پوشش 
Medicare، مطالبات، شکایات و امور مربوط به افراد 
دارای درآمد و منابع محدود، با »برنامه کمک به بیمه 

سالمت ایالتی« )SHIP( محل خود تماس بگیرید. برای 
shiptacenter. محل خود به SHIP دریافت شماره تلفن

org مراجعه کنید یا با MEDICARE-800-1 تماس 
بگیرید.

 به سایت Eldercare Locator به آدرس 
eldercare.acl.gov مراجعه کنید تا منابع محلی را بیابید 

و مزایا و برنامه مراقبت طوالنی مدت را بررسی کنید. 

شما حق دارید که اطالعات Medicare را در قالب 
دسترسی پذیری مانند چاپ درشت، بریل یا صوتی دریافت کنید. شما همچنین حق دارید تا در صورت 

روبرو شدن با برخورد تبعیض آمیز شکایتی تنظیم کنید. برای کسب اطالعات بیشتر به آدرس 
 Medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice مراجعه کرده یا با 
 شماره )MEDICARE )1-800-633-4227-800-1 تماس بگیرید. کاربران TTY می توانند با 

2048-486-877-1 تماس بگیرند.
این محصول با هزینه مالیات پردازان ایاالت متحده تولید شده است.
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