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Gdzie uzyskać odpowiedzi na
pytania dotyczące Medicare
Wejdź na stronę Medicare.gov aby:
• Zobaczyć, jakie usługi pokrywa Medicare
• Dowiedzieć się o planach zdrowotnych i lekowych Medicare w Twojej okolicy, w tym o
kosztach i korzyściach
• Wybrać i zarejestrować się w planie zdrowotnym i lekowym Medicare, który spełnia
Twoje potrzeby
• Znaleźć polisę dodatkowego ubezpieczenia Medicare (Medicare Suplement Insurance,
Medigap) w Twojej okolicy
• Znaleźć lekarzy, pracowników służby zdrowia i dostawców, którzy uczestniczą
w Medicare
• Dowiedzieć się, jak złożyć odwołanie Medicare lub jak upoważnić kogoś do rozmowy z
Medicare w Twoim imieniu
• Porównać jakość opieki zapewnianej przez placówki opieki zdrowotnej
• Zobaczyć publikacje Medicare i inne zasoby
Utwórz bezpieczne konto Medicare, aby:
• Wyświetlić i wydrukować kopię swojej oficjalnej karty Medicare
• Śledzić oryginalne roszczenia Medicare i odliczenie swoich kosztów części B
(ubezpieczenie medyczne)
• Zarejestrować się, aby otrzymywać elektroniczne skrócone powiadomienia
Medicare (eMSNs)
• Zarządzać swoimi danymi osobowymi (takimi jak stan zdrowia, alergie i
wszczepione urządzenia)
• Zarejestrować się, aby otrzymać podręcznik elektroniczny „Medicare & You” (Medicare
i Ty) (nie dostaniesz wydrukowanej kopii, jeśli zdecydujesz się na elektroniczną)
• Zarządzać swoimi receptami na leki
• Wyszukać, dodać i zarządzać listą dostawców i uzyskać dostęp do informacji o
ich jakości

Zadzwoń pod numer 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227; TTY (niedosłyszący)
mogą zadzwonić na numer: 1-877-486-2048) aby:
• Sprawdzić status swojego roszczenia Medicare
• Uzyskać odpowiedzi na temat udziału własnego Medicare
• Uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące płatności składek Medicare
• Zgłosić oszustwo Medicare
• Odwołać się od decyzji o ubezpieczeniu Medicare lub płatności
• Odnaleźć swój poziom dodatkowej pomocy (Extra Help) z kosztami ubezpieczenia
Medicare, jeśli automatycznie zakwalifikowałeś/łaś się ale nie złożyłeś/łaś wniosku
• Uzyskać informacje o zasięgu, korzyściach i profilaktycznych usługach
Wejdź na stronę ssa.gov lub zadzwoń do Ubezpieczenia Społecznego pod numer
1-800-772-1213 (TTY (dla niedosłyszących) 1-800-325-0778) aby:
• Zobaczyć, czy kwalifikujesz się do Medicare
• Utworzyć konto My Social Security (moje ubezpieczenie społeczne), aby np. zgłosić
zmianę adresu, nazwiska lub numeru telefonu
• Zarejestrować się w Medicare część A (Ubezpieczenie szpitalne) i Medicare część B
(Ubezpieczenie medyczne)
• Wyrejestrować się z części B (lub części A, jeśli ją opłacasz)
• Złożyć wniosek o dodatkową pomoc (Extra Help) dotyczącą kosztów ubezpieczenia
leków na receptę
• Zgłosić zgon
• Odwołać się od decyzji w sprawie korekty miesięcznych przychodów (IRMAA)
(niektórzy uczestnicy płacą wyższą premię części B i / lub części D, jeśli ich dochód
przekracza pewną kwotę)

Masz prawo uzyskać informacje z Medicare w dostępnym formacie, takim jak duży druk, brajl
lub audio. Przysługuje Ci również prawo złożenia skargi, jeśli uważasz, że spotkałeś(–aś) się z
dyskryminacją. Wejdź na stronę Medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice,
lub zadzwoń pod numer 1–800–MEDICARE (1–800–633–4227), aby uzyskać więcej informacji.
Użytkownicy TTY (niedosłyszący) mogą dzwonić pod numer 1–877–486–2048.
Broszura została wyprodukowana na koszt amerykańskiego podatnika.
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