Chỉnh sửa Tháng Sáu, 2021

Cần đến đâu để Nhận Câu Trả lời cho
các Câu hỏi về Medicare của Quý vị
Truy cập Medicare.gov để:
• Xem những dịch vụ mà Medicare bao trả
• Tìm hiểu về các chương trình bảo hiểm sức khỏe và thuốc của Medicare trong khu vực
của quý vị, bao gồm chi phí và quyền lợi
• Chọn và tham gia một chương trình bảo hiểm sức khỏe hoặc thuốc của Medicare đáp
ứng nhu cầu của quý vị
• Tìm một hợp đồng Bảo hiểm Bổ sung Medicare (Medigap) trong khu vực của quý vị
• Tìm bác sĩ, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhà cung cấp tham
gia Medicare
• Tìm cách làm đơn kháng nghị Medicare hoặc cách để một người nói chuyện với
Medicare thay mặt quý vị
• So sánh chất lượng chăm sóc mà các cơ sở chăm sóc sức khỏe cung cấp
• Xem các ấn phẩm của Medicare và các nguồn thông tin khác
Lập một tài khoản Medicare bảo mật để:
• Xem và in bản sao thẻ Medicare chính thức của quý vị
• Theo dõi các yêu cầu bồi thường của Original Medicare và khoản khấu trừ Phần B
(Bảo hiểm Y tế) của quý vị
• Đăng ký nhận Thông báo Tóm lược về Medicare bằng hình thức điện tử (eMSNs)
• Quản lý thông tin y tế cá nhân của quý vị (như tình trạng bệnh lý, các dị ứng và thiết bị
được cấy ghép)
• Đăng ký để nhận được cẩm nang “Medicare & Quý vị” (Medicare & You) của quý vị
bằng điện tử (quý vị sẽ không nhận được một bản in nếu chọn để có được thông tin
này bằng điện tử)
• Quản lý danh sách thuốc theo toa của quý vị
• Tìm kiếm, thêm vào và quản lý danh sách nhà cung cấp của quý vị và truy cập thông
tin chất lượng về họ

Gọi 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227; TTY: 1-877-486-2048) để:
• Kiểm tra hiện trạng của yêu cầu thanh toán Medicare của quý vị
• Nhận câu trả lời về các khoản khấu trừ Medicare của quý vị
• Nhận câu trả lời cho các câu hỏi về thanh toán phí bảo hiểm Medicare
• Báo cáo gian lận Medicare
• Kháng nghị một quyết định bảo hiểm hay thanh toán của Medicare
• Tìm mức Trợ giúp Bổ sung (Extra Help) của quý vị với chi phí bảo hiểm thuốc của
Medicare để xem liệu quý vị có tự động hội đủ điều kiện mà không đăng ký hay không
• Nhận thông tin về bảo hiểm, quyền lợi và dịch vụ phòng ngừa Medicare
Truy cập ssa.gov hoặc gọi cho Cơ quan An sinh Xã hội theo số 1-800-772-1213
(TTY: 1-800-325-0778) để:
• Xem liệu quý vị có đủ điều kiện tham gia Medicare không
• Tạo một tài khoản “An sinh Xã hội của tôi”, để thực hiện những việc như báo cáo thay
đổi địa chỉ, tên hoặc số điện thoại
• Đăng ký Medicare Phần A (Bảo hiểm Bệnh viện) và Medicare Phần B (Bảo hiểm Y tế).
• Hủy ghi danh khỏi Phần B (hoặc rút tên khỏi Phần A, nếu quý vị trả phí bảo hiểm cho
phần này)
• Nộp đơn xin Trợ giúp Bổ sung (Extra Help) với chi phí bảo hiểm thuốc của Medicare
• Báo cáo tử vong
• Kháng nghị quyết định về các Khoản Điều chỉnh Hàng tháng Liên quan Đến Thu nhập
(IRMAA) (một số người trả phí bảo hiểm Phần B và/hoặc Phần D cao hơn nếu thu
nhập của họ vượt quá một số tiền nhất định)

Quý vị có quyền yêu cầu thông tin về Medicare ở một định dạng có thể sử dụng được, ví dụ như
bản in khổ chữ lớn, chữ nổi Braille, hoặc băng ghi âm. Quý vị cũng có quyền nộp đơn khiếu nại
nếu quý vị cảm thấy mình bị phân biệt đối xử. Truy cập Medicare.gov/about-us/accessibilitynondiscrimination-notice, hoặc gọi đến số 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) để biết thêm thông
tin. Người dùng TTY có thể gọi số 1-877-486-2048.
Đây là sản phẩm được sản xuất bằng tiền của người trả thuế Hoa Kỳ.
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