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4 προγράμματα που μπορούν να σας
βοηθήσουν να πληρώσετε τα ιατρικά
σας έξοδα
Υπάρχουν ομοσπονδιακά και πολιτειακά προγράμματα διαθέσιμα για άτομα
με Medicare που έχουν εισόδημα και πηγές κάτω από ορισμένα όρια. Αυτά τα
προγράμματα μπορεί να σας βοηθήσουν να εξοικονομήσετε τα έξοδα υγειονομικής
φροντίδας και συνταγογράφησης φαρμάκων. Αυτό το φυλλάδιο δεδομένων
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:
• Medicaid
• Προγράμματα Εξοικονόμησης Medicare
• Οφέλη Συμπληρωματικού Εισοδήματος Ασφαλείας (SSI)
• Έξτρα Βοήθεια

Medicaid
H Medicaid είναι ένα κοινό ομοσπονδιακό και πολιτειακό πρόγραμμα που βοηθά
να πληρώσετε τα ιατρικά έξοδα αν έχετε περιορισμένο εισόδημα και/ή πόρους και
πληρείτε άλλες προδιαγραφές.
Κάθε πολιτεία έχει διαφορετικές απαιτήσεις εισοδήματος και πόρων, και αποφασίζει
ποιό δικαιούται, ποιέ υπηρεσίες καλύπτονται και το κόστος των υπηρεσιών.
Καλέστε το γραφείο της Πολιτειακής Ιατρικής Βοήθειας (Medicaid) για περισσότερες
πληροφορίες και να δείτε αν δικαιούστε. Για να βρείτε το γραφείο της Πολιτείας
Medicaid, επισκεφθείτε το Medicaid.gov/about-us/contact-us/contact-your-statequestions/index.html. Για περισσότερη βοήθεια, καλέστε στο 1-800-MEDICARE
Οι χρήστες TΤΥ μπορούν να καλέσουν 1-877-486-2048.

Προγράμματα Εξοικονόμησης Medicare
Αν έχετε περιορισμένο εισόδημα και πόρους, μπορεί να δικαιούστε για να λάβετε
βοήθεια από την πολιτεία σας για να πληρώσετε τα έξοδα Medicare αν πληρείται
ορισμένες προϋποθέσεις.
Υπάρχουν 4 είδη Προγράμματα Εξοικονόμησης Medicare:
Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Δικαιούχου Medicare (QMB) — Βοηθά να πληρώσετε
τα ασφάλιστρα για το Medicare Μέρος Α (Νοσοκομειακή Ασφάλιση) και/ή Medicare
Μέρος Β (Ιατρική Ασφάλιση). Επιπρόσθετα, οι πάροχοι της Medicare δεν επιτρέπεται
να σας χρεώνουν για αφαιρέσιμα της Medicare, συνασφάλιση και συνπληρωμές
όταν λαμβάνετε υπηρεσίες και αντικείμενα που καλύπτει η Medicare, εκτός της
συνταγογράφησης φαρμάκων εξωτερικών ασθενών.
Πρόγραμμα Ειδικού Δικαιούχου Χαμηλού Εισοδήματος (SLMB) — Βοηθά στην
πληρωμή των ασφαλίστρων Μέρους Β μόνο.
Εξατομικευμένο Ειδικό Πρόγραμμα (QI) — Βοηθά στην πληρωμή ασφαλίστρων
Μέρους Β μόνο. Πρέπει κάθε χρόνο να κάνετε αίτηση για οφέλη QI και οι αιτήσεις να
χορηγούνται σύμφωνα με τη σειρά προσέλευσης.
Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπηρων και Εργατών (QDWI) — Βοηθά στην πληρωμή
ασφαλίστρων Μέρους Α μόνο. Μπορεί να πληροίτε τις προϋποθέσεις για αυτό
το πρόγραμμα εάν έχετε αναπηρία, εργάζεστε και χάσατε τα προνόμια αναπηρίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και το μέρος Α χωρίς ασφάλιστρα επειδή επιστρέψατε
στη δουλειά.
Τα ονόματα αυτών των προγραμμάτων και το πως λειτουργούν μπορεί να ποικίλλει
ανάλογα με την πολιτεία. Τα Προγράμματα Εξοικονόμησης Medicare δεν διατίθενται
στο Πουέρτο Ρίκο και στους Παρθένους Νήσους των ΗΠΑ.
Καλέστε το γραφείο της Πολιτειακής Ιατρικής Βοήθειας (Medicaid) για περισσότερες
πληροφορίες και να δείτε αν δικαιούστε οποιοδήποτε από αυτά τα προγράμματα. Για
να βρείτε το γραφείο της Πολιτείας Medicaid, επισκεφθείτε το Medicaid.gov/about-us/
contact-us/contact-your-state-questions/index.html. Για περισσότερη βοήθεια, καλέστε
στο 1-800-MEDICARE. TTY χρήστες μπορούν να καλέσουν 1-877-486-2048.

Οφέλη Συμπληρωματικού Εισοδήματος Ασφάλειας (SSI)
Το SSI είναι ένα όφελος τοις μετρητοίς που πληρώνεται από τα άτομα Κοινωνικής
Ασφάλισης με περιορισμένο εισόδημα και πόρους που είναι τυφλοί, άνω των 65 ή
έχουν μια αναπηρία. Τα οφέλη SSI δεν είναι τα ίδια με τα οφέλη συνταξιοδότησης
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Μπορείτε να επισκεφτείτε το ssabest.benefits.gov a και να χρησιμοιήσετε το
“Εργαλείο Παρακολούθησης Επιλεξιμότητας Όφελους” για να μάθετε αν δικαιούστε
SSI ή άλλα οφέλη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SSI, επιισκεφτείτε
το Medicare.gov ή καλέστε στο 1-800-MEDICARE (1-800-772-1213). TTY χρήστες
μπορούν να καλέσουν 1-800-325-0778.
Σημείωση: Άτομα που ζουν στο Πουέρτο Ρίκο, στις Παρθένους Νήσους των ΗΠΑ, στο
Γκουάμ ή την Αμερικάνικη Σαμόα δεν μπορούν να πάρουν SSI.
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Έξτρα Βοήθεια (Extra Help)
Αν έχετε περιορισμένο εισόδημα και πόρους, μπορεί να δικαιούστε το πρόγραμμα
της Medicare που ονομάζεται «Έξτρα Βοήθεια» για να πληρώσετε τα έξοδα
συνταγογράφησης φαρμάκων σας της Medicare. Το ποσό της Έξτρα Βοήθειας που
λαμβάνετε βασίζεται στο εισόδημά σας και τους πόρους.
Αν δικαιούστε Medicaid, ένα από τα Προγράμματα Εξοικονόμησης Medicare, ή SSI,
αυτομάτως δικαιούστε Έξτρα Βοήθεια. Το επίπεδο εισοδήματος και πόρων μπορεί να
αλλάζει κάθε έτος. Ο μόνος τρόπος να γνωρίζετε σίγουρα αν δικαιούστε είναι να κάνετε
αίτηση στο Πολιτειακό Γραφείο Ιατρικής Βοήθειας (Medicaid).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Έξτρα Βοήθεια, επισκεφτείτε
Medicare.gov/publications για να προβάλετε το εγχειρίδιο «Ο Οδηγός σας για την
Κάλυψη Συνταγογράφησης Φαρμάκων Μedicare».

Για περισσότερες πληροφορίες
• Καλέστε ή επισκεφτείτε το Πολιτειακό Γραφείο Ιατρικής Βοήθειας (Μedicaid), και
ζητήστε πληροφορίες για τα Προγράμματα Medicaid Εξοικονόμησης Medicare. Τα
ονόματα αυτών των προγραμμάτων και το πως λειτουργούν μπορεί να ποικίλλει
ανάλογα με την πολιτεία. Καλέστε αν νομίζετε ότι δικαιούστε κάποιο από αυτά τα
προγράμματα, ακόμη κι αν δεν είστε σίγουροι.
• Καλέστε το Πολιτειακό Πρόγραμμα Βοήθειας Υγειονομικής Ασφάλισης (SHIP) για
να λάβετε δωρεάν προσωποποιημένη συμβουλευτική υγειονομικής ασφάλισης. Για να
λάβετε τον αριθμό τηλεφώνου για την πολιτεία σας, επισκεφτείτε shiptacenter.org, ή
καλέστε 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Οι χρήστες TΤΥ μπορούν να καλέσουν
1-877-486-2048.
• Επισκεφτείτε socialsecurity.gov o ή καλέστε Κοινωνική Ασφάλιση στο
1-800-772-1213 για πληροφορίες στο , SSI ή κάντε αίτηση για Έξτρα Βοήθεια.
Οι χρήστες TΤΥ μπορούν να καλέσουν 1-800-325-0778.

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες της Μedicare σε προσβάσιμη μορφή,
όπως μεγάλα γράμματα, Braille ή ήχος. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε ένα
παράπονο αν αισθάνεστε ότι έχετε υποστεί διάκριση. Επισκεφτείτε τη Medicare.gov/
about-us/accessibility-nondiscrimination-notice, ή καλέστε 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227) για περισσότερες πληροφορίες. Οι χρήστες TΤΥ μπορούν να
καλέσουν 1-877-486-2048.

Πληρώθηκε από το Υπουργείο Υγείας & Ανθρωπίνων Υπηρεσιών
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