
Τι είναι η Medicare;
Η Medicare είναι ασφάλιση υγείας για:

• Άτομα 65 ετών ή άνω
• Ορισμένα άτομα κάτω των 65 με αναπηρίες
• Άτομα οποιασδήποτε ηλικίας με Νεφρική Νόσο στο Τελικό-Στάδιο (ESRD) 

(μόνιμη νεφρική βλάβη που απαιτεί διάλυση ή μεταμόσχευση νεφρού)

Ποια είναι τα τμήματα της Medicare;
Η Original Medicare είναι ένα πρόγραμμα υγείας με υπηρεσίες έναντι αμοιβής με δύο 
μέρη: Μέρος A (Νοσοκομειακή Ασφάλιση) και Μέρος B (Ιατρική Ασφάλιση).
Το Μέρος Α καλύπτει:

• Φροντίδα εισηγμένου ασθενούς στο νοσοκομείο
• Φροντίδα σε εξειδικευμένο νοσηλευτικό ίδρυμα
• Νοσοκομειακή φροντίδα
• Υγειονομική φροντίδα στο σπίτι

Συνήθως δεν πληρώνετε μηνιαίο ασφάλιστρο για κάλυψη Μέρος Α αν εσείς ή ο 
σύζυγός σας πλήρωσε φόρο Μedicare ενώ δουλεύατε για ορισμένη χρονική περίοδο. 
Αυτό μερικές φορές ονομάζεται Μέρος Α χωρίς-ασφάλιστρο. Αν δεν δικαιούστε Μέρος 
Α χωρίς-ασφάλιστρο, μπορεί να μπορείτε να αγοράσετε Μέρος Α.

Το Μέρος Β καλύπτει:
• Υπηρεσίες από γιατρούς και άλλους παρόχους υγειονομικής φροντίδας
• Φροντίδα στα εξωτερικά ιατρεία
• Υγειονομική φροντίδα στο σπίτι
• Ανθεκτικός ιατρικός εξοπλισμός (DME) (όπως αναπηρικές καρέκλες, πατερίτσες, 

νοσοκομειακές κλίνες και άλλος εξοπλισμός)
• Πολλές υπηρεσίες πρόληψης (όπως έλεγχοι, εμβόλια και ετήσιες  

επισκέψεις «Ευεξία»)
Τα περισσότερα άτομα πληρώνουν το συνηθισμένο μηνιαίο ασφάλιστρο Μέρος Β.

Σημείωση: Η Original Medicare πληρώνει για πολλά,  αλλά όχι όλες τις υπηρεσίες 
και υλικά υγειονομικής φροντίδας. Τα προγράμματα Συμπληρωματικής Ασφάλισης 
(Medigap) πωλούνται από ιδιωτικές εταιρίες και μπορούν να βοηθήσουν στην πληρωμή  
των υπόλοιπων εξόδων υγειονομικής φροντίδας, όπως αποζημιώσεις, συνασφάλειες  
και εκπτώσεις. 
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Ποια είναι τα τμήματα της Medicare; (συνεχίζεται)

Πλεονέκτημα Medicare (Μέρος C):
• “Όλα σε ένα” εναλλακτικό του Αρχικού Προγράμματος Medicare. Αυτά τα 

προγράμματα “πακέτο” περιλαμβάνουν Μέρος Α, Μέρος Β και συνήθως  
Μέρος D.

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

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

Κάλυψη φαρμάκων Medicare (Μέρος D):
• Βοηθά στην κάλυψη του κόστους συνταγογραφούμενων φαρμάκων 

(συμπεριλαμβανομένων πολλών συνιστώμενων ενέσεων ή εμβολίων).
• Λειτουργεί από τη Medicare-εγκεκριμένα προγράμματα φαρμάκων που  

ακολουθεί τους κανόνες που όρισε η Medicare.
• Μπορεί να βοηθήσει να μειωθούν τα έξοδα συνταγογράφησης φαρμάκων σας 

και να βοηθήσει στην προστασία από υψηλότερα έξοδα στο μέλλον.

Σημείωση: Αν έχετε περιορισμένο εισόδημα και πόρους, μπορεί να δικαιούστε 
βοήθεια για να πληρώσετε μέρος της υγειονομικής φροντίδας και των εξόδων 
συνταγογράφησης φαρμάκων σας. Επισκεφτείτε το Medicare.gov, ή καλέστε στο 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
προγράμματα που μπορούν να σας βοηθήσουν να πληρώσετε τα έξοδά σας. Οι 
χρήστες TΤΥ μπορούν να καλέσουν 1-877-486-2048.

https://www.medicare.gov/
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Τι είναι η 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. Άτομα με Medicaid μπορούν να λάβουν κάλυψη για 
υπηρεσίες που η Medicare δεν καλύπτει μόνος μερικώς, όπως φροντίδα σε οίκο 
νοσηλείας, προσωπική φροντίδα, τη μεταφορά σε ιατρικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
οικιακής και κοινωνικής μέριμνας και υπηρεσίες οδοντιατρικής, όρασης και ακοής.
Για να δικαιούστε Medicaid σε μια πολιτεία, πρέπει να είστε κάτοικος αυτής της 
πολιτείας και πολίτης των Η.Π.Α. (ή να έχετε εξειδικευμένη μεταναστευτική 
ιδιότητα). Κάθε πολιτεία έχει διαφορετικούς κανόνες όσον αφορά το ποιοι 
δικαιούνται και κάνουν αίτηση για Μedicaid. Αν δικαιούστε Medicaid στην πολιτεία 
σας, αυτομάτως δικαιούστε Έξτρα Βοήθεια που θα σας πληρώνει την κάλυψη 
συνταγογράφησης φαρμάκου από Medicare (Μέρος D).

Μπορεί να δικαιούστε Medicaid αν έχετε περιορισμένο εισόδημα και είστε:
• Άτομα 65 ετών ή άνω
• Παιδί κάτω των 19 ετών
• Έγκυος
• Άτομο με αναπηρία
• Γονέας ή ενήλικας που φροντίζει παιδί
• Ένας ενήλικας χωρίς εξαρτώμενα παιδιά (σε ορισμένες πολιτείες)

Σε πολλές πολιτείες, περισσότεροι γονείς και άλλοι ενήλικες μπορούν να πάρουν 
κάλυψη τώρα. Αν σας είχαν απορρίψει στο παρελθόν, μπορείτε να προσπαθήσετε 
πάλι και να δείτε εάν δικαιούστε.

Όταν έχετε Medicaid, μπορεί να είστε ικανός να λάβετε οφέλη υγειονομικής 
φροντίδας, όπως:

• Επισκέψεις γιατρού
• Παραμονές σε νοσοκομείο
• Μακροχρόνιες υπηρεσίες και στηρίξεις
• Προληπτική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένων ενέσεων ή εμβολίων, 

μαστογραφιών, κολονοσκοπήσεων και άλλης απαιτούμενης φροντίδας
• Προγεννητική και μητρική φροντίδα
• Φροντίδα ψυχικής υγείας
• Απαραίτητα φάρμακα
• Οφθαλμολογική και οδοντιατρική φροντίδα (για παιδιά)

Θα πρέπει να κάνετε αίτηση για medicaid αν εσείς ή κάποιος της οικογένειάς σας 
χρειάζεται υγειονομική φροντίδα. Αν δεν είστε σίγουροι αν δικαιούστε ή όχι, ένας 
ειδικός υπάλληλος υποθέσεων στην πολιτεία σας μπορεί να δει την περίπτωσή σας. 
Επικοινωνήστε με το γραφείο πολιτειακής ιατρικής βοήθειας (Medicaid) για να δείτε 
εάν δικαιούστε και να υποβάλετε αίτηση. 



Διπλή Επιλεξιμότητα
Κάποια άτομα δικαιούνται και για Medicare και Medicaid και ονομάζονται 
«διπλοί δικαιούχοι». Αν έχετε Medicare και πλήρη κάλυψη Medicaid, τα 
περισσότερα έξοδά σας υγειονομικής φροντίδας είναι μάλλον καλυμμένα.
Μπορείτε να λάβετε κάλυψη Medicare μέσω Original Medicare ή ενός 
Προγράμματος Πλεονέκτημα Medicare. Αν έχετε Medicare ή/και πλήρη  
Medicaid, το Μέρος D καλύπτει τη συνταγογράφηση φαρμάκων σας. Η Medicaid 
μπορεί ακόμη να καλύψει ορισμένα φάρμακα και άλλη φροντίδα που η Medicare 
δεν καλύπτει.

Για περισσότερες πληροφορίες
• Επισκεφθείτε το HealthCare.gov/medicaid-chip/getting-medicaid-chip για να 

μάθετε περισσότερα σχετικά με το Medicaid.
• Επισκεφθείτε την Medicare.gov/talk-to-someone ή καλέστε το 

1-800-MEDICARE για να λάβετε τον αριθμό τηλεφώνου για το γραφείο 
ιατρικής βοήθειάς σας (Medicaid).

• Επισκεφτείτε την Medicare.gov, ή καλέστε στο 1-800-MEDICARE  
(1-800-633-4227) για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για  
την Medicare.

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/
nondiscrimination/accessibility-nondiscrimination.html, ή καλέστε 1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227) για περισσότερες πληροφορίες. Οι χρήστες TΤΥ μπορούν να καλέσουν 
1-877-486-2048.
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Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε με έξοδα των φορολογουμένων των ΗΠΑ.
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