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Medicare درک
Medicare یک برنامه بیمه درمانی فدرال برای افراد 65 ساله یا باالتر از آن، افراد خاص زیر 65 سال دارای معلولیت، 

و افراد در هر سنی مبتال به End-Stage Renal Disease )بیماری کلیوی مرحله پایانی( است )ESRD، مخفف به 
انگلیسی( )ناتوانی دائمی کلیه که نیاز به دیالیز یا پیوند کلیه دارد( است.

The Centers for Medicare & Medicaid Services )مراکز خدمات مدیکر و مدیکید( )CMS، مخفف انگلیسی( برنامه 
مدیکر را مدیریت می کند. بخش های مختلفی در برنامه Medicare وجود دارد. تامین اجتماعی درخواست ها را 

برای افراد در قسمت های A و B می پذیرد و آنها را ثبت نام می کند. شرکت های بیمه خصوصی درخواست ها را 
 Medicare Supplemental Insurance پوشش داروهای تجویزی(، و( D قسمت ،)Medicare منافع( C برای قسمت

Program )برنامه بیمه تکمیلی Medicare( )Medigap( می پذیرند و پوشش می دهند. این سند برخی از گزینه 
هایی را که ممکن است هنگام انتخاب پوشش Medicare خود داشته باشید توضیح می دهد. توجه داشته باشید 
که اگر در اولین واجد شرایط بودن در قسمت B یا D Medicare ثبت نام نکنید و سپس تصمیم بگیرید که بعداً ثبت 

نام کنید، ممکن است مجبور باشید تا زمانی که پوشش دارید، حق بیمه ماهانه باالتری را بپردازید که به 
عنوان جریمه ثبت نام دیرکرد نیز شناخته می شود. همچنین، ممکن است مجبور باشید برای ثبت نام در 

قسمت B منتظر "دوره ثبت نام ویژه" باشید که ممکن است این پوشش را به تاخیر بیندازد. برای ثبت نام در قسمت 
D، ممکن است مجبور باشید منتظر یک دوره ثبت نام آزاد باشید.

Medicare بخش های
Medicare به هزینه مراقبت های بهداشتی کمک می کند، اما ممکن است تمام هزینه های پزشکی را پوشش 
ندهد و زمانی که تنها مراقبتی مورد نیاز تان باشد، هزینه های مراقبت طوالنی مدت را پوشش نمی دهد. این 

بخش بخش های مختلف Medicare و خدماتی را که تحت پوشش قرار می دهند توضیح می دهد.

در Original Medicare شامل است:

 Aقسمت

 Bقسمت

D قسمت

پوشش تکمیلی

شما می توانید اضافه کنید:

در Medicare Advantage شامل است:

 Aقسمت

 Bقسمت

 Dقسمت

فواید اضافی

اکثر پالن ها نیز شامل موارد زیر می باشد:

بخش A )بیمه بیمارستان( به پرداخت هزینه مراقبت های بستری در بیمارستان یا برای مدت محدود 
در یک مرکز پرستاری ماهر )پس از اقامت در بیمارستان( کمک می کند. بخش A همچنین هزینه برخی از 

مراقبت های بهداشتی در منزل و مراقبت از آسایشگاه را پرداخت می کند.

Original Medicare (A و Bقسمت های ( Medicare Advantage (Cقسمت (
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قسمت B )بیمه پزشکی( به پرداخت هزینه خدمات پزشکان و سایر ارائه دهندگان مراقبت های 
بهداشتی، مراقبت های سرپایی، مراقبت های بهداشتی در منزل، تجهیزات پزشکی بادوام و برخی خدمات 
پیشگیرانه کمک می کند. پس از پرداخت فرانشیز سال، معمواًل ٪20 از مبلغ تأیید شده توسط Medicare را 

برای اکثر این خدمات پرداخت می کنید.
قسمت D )پوشش داروهای تجویزی( به پوشش هزینه داروهای تجویزی و بسیاری از واکسن ها و 

واکسن ها کمک می کند.
Medicare Supplemental Insurance Program )برنامه بیمه تکمیلی Medicare( )Medigap) بیمه 
اضافی است که می توانید از یک شرکت خصوصی خریداری کنید که به پرداخت سهم شما از هزینه ها در 

Original Medicare کمک می کند.
Medicare Advantage )قسمت C Medicare) یک طرح »بسته  ای« است که توسط شرکت های 

 ،B و A ارائه می شود، که شامل تمام مزایا و خدمات تحت پوشش قسمت Medicare خصوصی مورد تأیید
معمواًل قسمت D، می  شود و ممکن است شامل مزایای اضافی مانند بینایی، شنوایی، و دندانپزشکی 

شود.

گزینه های ثبت نام Medicare شما
اگر در پورتوریکو زندگی می کنید، به طور خودکار قسمت A را دریافت می کنید، و اگر قسمت B را می خواهید، 

باید برای آن ثبت نام کنید. اگر حداقل 4 ماه قبل از اینکه 65 ساله شوید از Social Security یا RRB مزایایی 
دریافت نمی کنید، برای دریافت قسمت A و قسمت B باید در Social Security ثبت نام کنید. با این حال، 

ممکن است ثبت نام برای قسمت B را به تاخیر بیندازید. اگر برای دوره ثبت نام ویژه واجد شرایط هستید: 
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10012.pdf )فقط به زبان انگلیسی موجود است(. اگر زیر 65 ساله 
و دارای معلولیت هستید، پس از دریافت مزایای معلولیت از Social Security یا برخی از مزایای معلولیت از RRB به 

مدت 24 ماه، به طور خودکار قسمت A و بخش B را دریافت خواهید کرد.
شما می توانید یکی از دو روش دریافت پوشش Medicare را انتخاب کنید:

Original Medicare
 شامل قسمت A Medicare )بیمه بیمارستان( و 	 

قسمت B )بیمه پزشکی(.

 اگر سابقه کاری دارید، به احتمال زیاد به دلیل 	 
مالیات Medicare که در حین کار پرداخت کرده اید، 

حق بیمه ای برای قسمت A Medicare پرداخت 
نمی کنید.

 	 Medigap و D Medicare و B برای قسمت های 
حق بیمه ماهانه پرداخت خواهید کرد، مگر اینکه 
واجد شرایط دریافت کمک مالی کم درآمد باشید.

 اگر می خواهید پوشش دارویی داشته باشید، 	 
 Medicare می توانید به یک طرح دارویی جداگانه

)قسمت D( بپیوندید.

 برای کمک به پرداخت هزینه های از جیب خود در 	 
Original Medicare )مانند ٪20 بیمه مشترک(، شما

همچنین می توانید برای پوشش های تکمیلی مانند 	 
Medigap یا بیمه از یک شرکت خصوصی خریداری 

کنید.

 می توانید از هر پزشک یا بیمارستانی که 	 
Medicare قبول می کند، در هر نقطه از ایاالت 

متحده استفاده کنید.

Medicare Advantage )همچنین به 
عنوان قسمت C شناخته می شود(

Medicare Advantage یک جایگزین »همه در یک« 	 
برای مدیکر اصلی است. این طرح های »بسته ای« 

 D و معمواًل قسمت B بخش ،A شامل قسمت
است.

قبل از اینکه بتوانید به طرح مزیت مدیکر تغییر دهید، 	 
ابتدا باید در Original Medicare ثبت نام کنید.

برنامه ها ممکن است هزینه های کمتری نسبت به 	 
مدیکر اصلی داشته باشند.

در بیشتر موارد، باید از پزشکانی استفاده کنید که 	 
در شبکه طرح هستند.

اکثر طرح ها مزایای اضافی را ارائه می دهند که 	 
Original Medicare پوشش نمی دهد - مانند 

بینایی، شنوایی، دندانپزشکی و موارد دیگر.

پوشش توسط شرکت های بیمه خصوصی مورد 	 
تایید مدیکر ارائه می شود.

https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10012.pdf
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برای اطالعات بیشتر، از انتشارات ما، Medicare، در 
www.ssa.gov/pubs/EN-05-10043.pdf )فقط به زبان 

انگلیسی موجود است( یا انتشارات CMS، Medicare & You، در 
Medicare.gov/Pubs/pdf/10050-Medicare-and-You.pdf )فقط 

به زبان انگلیسی موجود است( دیدن کنید.

عالوه بر حق بیمه ماهانه برای قسمت B، برنامه 	 
های Medicare Advantage ممکن است مبلغی را 

نیز دریافت کنند حق بیمه اضافی برای مزایای. 

اضافی که ارائه می دهند.بیاموزید درباره مزیت 	 
 Medicare Advantage بیشتردر. 

Medicare.gov/Pubs/pdf/12026-
Understanding-Medicare-Advantage-

Plans.pdf )فقط به زبان انگلیسی موجود است(.

 هزینه جریمه ثبت نام دیرکرد قسمت B هر 	 
چه مدت بیشتری را بدون پوشش قسمت 

B یا بیمه درمانی گروه کارفرما بگذرانید 
 B افزایش می یابد. حق بیمه ماهانه قسمت
شما برای هر دوره 12 ماهه ای که واجد شرایط 

بودید اما ثبت نام نکردید ٪10 افزایش می یابد. اگر 
بیمه درمانی گروهی دارید و برای کارفرمایی با 20 

 B کارمند یا بیشتر کار می کنید، می توانید قسمت
Medicare را بدون جریمه به تاخیر بیندازید.

 	 D هزینه جریمه ثبت نام دیرکرد قسمت
بستگی به مدت زمانی دارد که شما بدون 
بخش D یا پوشش معتبر داروی نسخه ای 
 D گذرانده اید. جریمه ثبت نام دیرکرد قسمت
شما ٪1 حق بیمه ذینفع پایه ملی ضربدر تعداد 
ماه هایی است که واجد شرایط آن بودید اما به 

طرح دارویی Medicare ملحق نشدید. معمواًل 
اگر پوشش دارویی معتبر دیگری داشته باشید، 
جریمه ای پرداخت نمی کنید. برای قابل اعتبار 

بودن، پوشش باید به طور متوسط   حداقل به اندازه 
پوشش استاندارد نسخه Medicare پرداخت کند.

در مورد Original Medicare در 	 
www.ssa.gov/benefits/medicare )فقط به 

زبان انگلیسی موجود است( بیشتر بدانید.
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