
Μια συντομη 
ματιά στο 
Medicare



Τι είναι το Medicare; 
Medicare είναι ασφάλεια υγείας για:
■ Άτομα άνω των 65 ετών 
■ Άτομα κάτω των 65 ετών με ειδικές ανάγκες 
■ Άτομα καθε ηλικίας με End-Stage Renal Disease (ESRD)  

(μόνιμη νεφρική ανεπάρκεια που απαιτεί αιμοκάθαρση ή  
μεταμόσχευση νεφρού) 

Ποια είναι τα διαφορετικά μέρη  
του Medicare; 
Μέρος A (Νοσοκομειακή ασφάλιση) βοηθά στην κάλυψη: 
■ Νοσοκομείακης Περιθαλψης 
■ Εξυπηρέτησης απο ειδικευμένο νοσηλευτικο προσωπικο
■ Φροντίδας των ανιατων 
■ Κατ ὀ̓ικον υγειονομικης περιθαλψης

Μέρος B (Ιατρική Ασφάλιση) βοηθά στην κάλυψη:
■ Υπηρεσίων από γιατρούς και άλλους παρόχους υγειονομικής 

περίθαλψης 
■ Σε εξωτερικα ιατρεια 
■ Κατ ὀ̓ικον υγειονομικης περιθαλψης 
■ Ανθεκτικός ιατρικός εξοπλισμός (όπως αναπηρική καρέκλα, 

πατερίτσες, νοσοκομειακά κρεβάτια και άλλο εξοπλισμό) 
■ Πολλές υπηρεσίες πρόληψης (όπως έλεγχοι, εμβόλια και ετήσιες 

επισκέψεις “Ευεξία”)

Μέρος D (Kάλυψη συνταγογράφησης φαρμάκων): 
■ Καλύπτει το κόστος συνταγογραφούμενων φαρμάκων 

(συμπεριλαμβανομένων πολλών συνιστώμενων ενέσεων ή εμβολίων)
■ Τα προγράμματα που προσφέρουν κάλυψη φαρμάκων Medicare 

εκτελούνται από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που ακολουθούν 
τους κανόνες που ορίζει η Medicare



Οι επιλογές σας Medicare
Όταν πρωτοεγγραφείτε στη Μedicare και κατά τη διάρκεια ορισμένων εποχών 
του χρόνου, μπορείτε να επιλέξετε πως λαμβάνετε την κάλυψή σας Medicare. 
Υπάρχουν 2 κύριοι τρόποι να λάβετε Medicare:

Original Medicare
• Η Original Medicare περιλαμβάνει  

τη Medicare Μέρος Α (Νοσοκομειακή 
Ασφάλιση) και Μέρος Β (Ιατρική 
Ασφάλιση)

• Μπορείτε να συμμετάσχετε σε ξεχωριστό 
πρόγραμμα φαρμάκων Medicare για 
να λάβετε κάλυψη συνταγογράφησης 
φαρμάκων Medicare (Μέρος D).

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
οποιονδήποτε γιατρό ή νοσοκομείο  
που δέχεται Medicare, οπουδήποτε  
στις ΗΠΑ.

• Να σας βοηθήσει να πληρώσετε τα ίδια 
έξοδα στην Αρχική Medicare (Original 
Medicare) (όπως 20% συνασφάλιση), 
μπορείτε επίσης να αγοράσετε 
συμπληρωματική κάλυψη (Medigap).

 Μέρος A

 Μέρος B

Μπορείτε να προσθέσετε:

 Μέρος D

Μπορείτε επίσης να  
προσθέσετε:

Συμπληρωματική  
κάλυψη
Αυτό περιλαμβάνει το Medicare 
Supplement Insurance (Medigap). 
Εναλλακτικά, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε κάλυψη από  
πρώην εργοδότη ή σωματείο,  
ή το Medicaid.

Πλεονέκτημα Medicare
(Επίσης γνωστό ως Μέρος Γ)

• Το Medicare Advantage Plan είναι ένα 
εγκεκριμένο από τη Medicare πρόγραμμα 
από μια ιδιωτική εταιρεία που προσφέρει 
μια εναλλακτική λύση στην Αρχική 
Medicare για την κάλυψη της υγείας και 
των φαρμάκων σας. Αυτά τα προγράμματα 
«πακέτο» περιλαμβάνουν Μέρος Α, Μέρος 
Β και συνήθως Μέρος D.

• Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα 
χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε γιατρούς που 
βρίσκονται στο δίκτυο του προγράμματος.

• Προγράμματα μπορεί να έχουν χαμηλότερα 
ίδια έξοδα από την Original Medicare.

 

• Τα προγράμματα προσφέρουν επιπλέον 
οφέλη που η Αρχική Medicare δεν 
καλύπτει— όπως υπηρεσίες όρασης, ακοής  
ή οδοντιατρικής. 

 Μέρος A

 Μέρος B

Τα περισσότερα προγράμματα 
περιλαμβάνουν:

 Μέρος D

 Μερικά επιπλέον πλεονεκτήματα

Ορισμένα προγράμματα επίσης 
περιλαμβάνουν:

  Μειώστε τα ίδια έξοδα



Λάβετε τη βοήθεια που χρειάζεστε
Επισκεφθείτε το Medicare.gov για να λάβετε 
πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα υγείας και 
συνταγογράφησης φαρμάκων από τη Medicare στην 
περιοχή σας, βρείτε τους παρόχους και προμηθευτές 
υγειονομικής φροντίδας που συμμετέχουν, λάβετε 
πληροφορίες ποιοτικής φροντίδας, και άλλα.

Καλέστε το 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
για να πληροφορίες Μedicare και σημαντικούς 
αριθμούς τηλεφώνων. Αν χρειάζεστε δωρεάν βοήθεια 
σε γλώσσα διαφορετική από την αγγλική ή την 
ισπανική, πείτε “AGENT”(Αντιπρόσωπος)” για να 
μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο εξυπηρέτησης  
πελατών. Οι χρήστες TTY μπορούν να καλέσουν 
1-877-486-2048.
Κοιτάξτε το πιό πρόσφατο εγχειρίδιο σας 
“Medicare & You” για να μάθετε σχετικα νεα, να 
μάθετε τα έξοδα του Medicare και να λαμβάνετε 
πληροφορίες για το τι καλύπτει το Medicare.
Επικοινωνήστε με το τοπικό κρατικό πρόγραμμα 
κοινωνικης ασφάλισης υγείας (SHIP) για να πάρετε 
δωρεάν εξατομικευμένες συμβουλες σχετικά με την 
κάλυψη Medicare, αξιώσεις, προσφυγές και βοήθεια 
για άτομα με περιορισμένο εισόδημα και πόρους. 
Επισκεφθείτε το shiptacenter.org ή τηλεφωνήστε 
στο 1-800-MEDICARE για να λάβετε τον αριθμό 
τηλεφώνου για το τοπικό σας SHIP.
Επισκεφθείτε το ευρετηριο φροντιδας 
ηληκιωμενων στο eldercare.acl.gov για να βρείτε 
πληροφοριες, να ελέγξετε για οφέλη και να 
σχεδιάσετε μακροχρόνια περίθαλψη.

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.

Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε με έξοδα των φορολογουμένων των ΗΠΑ.
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