
Rzut oka na Medicare 

This is an Official U.S. Government Product

Co to jest Medicare? 

Medicare jest to ubezpieczenie zdrowotne dla:
 � Osób, które ukończyły 65 lat życia
 � Osób poniżej 65 roku życia z określoną niepełnosprawnością
 � Osób, niezależnie od ich wieku, będących w schyłkowym stadium przewlekłej niewydolności nerek  
(ESRD - trwałej niewydolności nerek wymagającej dializy lub przeszczepu nerki) 

Różne części Medicare 
Różne części Medicare pomagają pokryć określone usługi:

Medicare Część A (Ubezpieczenie szpitalne) 

 � Pomaga pokryć koszt pobytu w szpitalu
 � Pomaga pokryć koszty pobytu w zakładzie opieki, hospicjum lub opieki w domu 

Medicare Część B (Ubezpieczenie medyczne)) 

 � Pomaga pokryć koszty usług wykonywanych przez lekarzy lub innych świadczeniodawców opieki zdrowotnej, 
opiekę ambulatoryjną, trwały sprzęt medyczny oraz opiekę w domu

 � Pomaga pokryć niektóre świadczenia prewencyjne dla utrzymania twojego stanu zdrowia i zapobiegania 
pogorszeniu niektórych chorób 

Medicare Część C (znane także jako Medicare Advantage)) 

Oferuje plany opieki zdrowotnej prowadzone przez zatwierdzone przez Medicare prywatne firmy 
ubezpieczeniowe. Plany Medicare Advantage pozwalają uzyskać świadczenia i usługi pokrywane w ramach 
Części A i Części B. Większość planów Medicare Advantage pokrywa koszt zakupu lekarstw na receptę 
Medicare (Część D). Niektóre plany Medicare Advantage mogą, za dodatkową opłatą, oferować dodatkowe 
świadczenia. 

Medicare Część D (Medicare pokrywające lekarstwa na receptę)) 

 � Pomaga pokryć koszt zakupu lekarstw na receptę
 � Może dopomóc ci w obniżeniu kosztów zakupu lekarstw na receptę i zabezpieczyć przed wyższymi kosztami 
 � Prowadzona przez zatwierdzone przez Medicare prywatne firmy. 
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Część B 
Ubezpieczenie  
medyczne 

Krok 2: Zdecyduj, czy 
chcesz dodać pokrycie 
kosztu lekarstw.

Część D 
Pokrycie
kosztu lekarstw 
na receptę

Krok 3: Zdecyduj, 
czy potrzebujesz 
dodatkowego pokrycia. 

Koniec

                 Plan Część C (jak HMO lub PPO) 

Część C 
Łączy w sobie Część A, Część B 
i zwykle Część C

Część D 
Pokrycie kosztu lekarstw 
na receptę (większość 
planów Medicare Advantage 
pokrywa lekarstwa na 
receptę. W niektórych 
typach planów będziesz, być 
może, mógł dodać pokrycie 
kosztu lekarstw, jeśli nie jest 
to objęte planem.

Rzut oka na oferty świadczeń Medicare 
Świadczenia Medicare możesz uzyskać dwoma sposobami: W ramach Oryginalnego Medicare  
lub w ramach planu Medicare Advantage. Poniższe kroki dopomogą ci w wyborze sposobu  
uzyskania świadczeń:

Początek 

Krok 1: Zdecyduj, jak chcesz uzyskać świadczenia.

ORYGINALNE MEDICARE                      MEDICARE ADVANTAGE       lub 

Jeśli jesteś członkiem planu Medicare 
Advantage, nie potrzebujesz i nie można ci 
sprzedać polisy dodatkowego ubezpieczenia 
Medicare (Medigap).

Część A 
Ubezpieczenie 
szpitalne 

   Krok 2: Zdecyduj, czy 
   chcesz dodać pokrycie 
   kosztu lekarstw.  

Dodatkowe 
ubezpieczenie 
Medicare Polisa 
(Medigap)

Koniec
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Uzyskaj potrzebną ci pomoc

Zadzwoń pod nr 1‑800‑MEDICARE (1‑800‑633‑4227), aby uzyskać 
ogólne lub szczegółowe informacje o Medicare oraz numery ważnych 
telefonów. Jeśli potrzebujesz pomocy w języku innym niż angielski lub 
hiszpański, powiedz „Agent”, aby uzyskać połączenie z przedstawicielem 
obsługi klienta. Użytkownicy TTY winni telefonować pod nr 
1-877-486-2048.

Odwiedź www.medicare.gov, aby uzyskać szczegółowe informacje o 
funkcjonujących na twoim terenie planach Medicare, obejmujących 
opiekę zdrowotną i pokrycie kosztu lekarstw na receptę. Znajdziesz tam 
uczestniczących w planach świadczeniodawców i dostawców, informacje 
o jakości opieki i wiele innych informacji. 

Zapoznaj się z aktualną wersją informatora „Medicare i ty”, aby 
dowiedzieć się, co nowego, poznać swoje koszty Medicare oraz zdobyć 
informacje na temat świadczeń pokrywanych przez Medicare. 

Skontaktuj się ze swoim stanowym Programem pomocy ds. 
Ubezpieczeń zdrowotnych (SHIP), aby uzyskać bezpłatne poradnictwo 
w zakresie świadczeń Medicare, roszczeń, odwołań oraz pomocy dla 
osób o ograniczonych dochodach i zasobach. Zadzwoń pod numer 
1-800-MEDICARE lub odwiedź stronę www.medicare.gov, aby uzyskać 
numer telefonu swojego lokalnego biura SHIP.

Odwiedź Biuro Wieku Podeszłego na stronie www.aoa.gov, aby 
znaleźć dostępne w twojej okolicy zasoby, sprawdzić zakres świadczeń i 
zaplanować długoterminową opiekę. 
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