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Để biết thêm các nguồn hỗ trợ khác và danh sách đầy đủ các dịch vụ phòng ngừa được bao trả mà không 
có khoản chia sẻ chi phí theo hầu hết các chương trình bảo hiểm y tế, vui lòng truy cập go.cms.gov/c2c.

Ngày chỉnh sửa: Tháng 5 năm 2022 Số xuất bản # 11945-V

HƯỚNG DẪN VỀ CHI PHÍ:  Hầu hết các dịch vụ phòng ngừa đều 
được bao trả miễn phí. Tuy nhiên, quý vị có thể phải thanh toán nếu nhận 
các dịch vụ khác. Hãy yêu cầu văn phòng nhà cung cấp hoặc chương 
trình của quý vị giải thích về bất kỳ khoản tiền nào được tính phí.

KHÁM SÀNG LỌC CHĂM SÓC TIỀN SẢN: Thiếu Máu, Nhiễm Trùng Đường Tiết 
Niệu (UTI); Tiểu Đường Thai Kỳ; Viêm Gan B; Bất Đồng Nhóm Máu Rh; Bệnh Giang Mai

Khám sàng lọc bệnh lây qua đường 
tình dục (STD) như nhiễm khuẩn 
chlamydia, bệnh lậu, vi-rút gây u nhú 
ở người (HPV), và vi-rút hội chứng gây 
suy giảm miễn dịch ở người (HIV)

Hỗ trợ, tư vấn và cung cấp đồ dùng 
nuôi con bằng sữa mẹ

Khám tầm soát ung thư cổ tử cung

Sức Khỏe Vú: Tư vấn về gen ung 
thư vú (BRCA), khám tầm soát Chụp 
X-quang vú, tư vấn về Hóa trị dự phòng

Bổ sung axit folic cho phụ nữ có thể  
mang thai

Khám sàng lọc loãng xương

Sàng lọc và tư vấn về bạo hành gia 
đình và hành vi bạo hành của bạn đời

Ngừa thai

Tư vấn về lạm dụng rượu bia và hút 
thuốc lá

Khám sức khỏe định kỳ cho nữ giớiNhận các dịch vụ phòng 
ngừa phù hợp với quý vị!  
Tận dụng những dịch vụ 
này và các dịch vụ khác 
được cung cấp miễn phí 
cho nữ giới theo hầu hết các 
chương trình bảo hiểm y tế.

http://go.cms.gov/c2c

