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VỊ THÀNH NIÊN

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.

Tư vấn phòng ngừa và khám sàng 
lọc bệnh lây qua đường tình dục 
(STD), bao gồm cả vi-rút hội chứng 
gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) 
và loạn sản cổ tử cungKhám sàng lọc và tư vấn về 

bệnh béo phì

Khám sàng lọc chì cho trẻ em có 
nguy cơ

Kiểm tra huyết áp

Khám sàng lọc việc uống rượu, 
bia và sử dụng chất

Đo chiều cao, cân nặng và chỉ số 
khối cơ thể (BMI)

Đánh giá hành vi

Khám sàng lọc trầm cảm

Khám sàng lọc thị lực

TIÊM CHỦNG: Bạch Hầu, Uốn Ván, Ho Gà, cúm Haemophilus týp B; Viêm Gan A; 
Viêm Gan B; Vi-rút Gây U Nhú Ở Người (HPV); Vi-rút Bại Liệt Bất Hoạt; Cúm (Tiêm Phòng 
Cúm); Sởi, Quai Bị, Rubella (Sởi Đức); Viêm Màng Não Mô Cầu; Nhiễm Phế Cầu Khuẩn, 
Rotavirus; Thủy Đậu

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.
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Nhận 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 quý 
vị theo hầu hết các chương 
trình bảo hiểm y tế.

http://go.cms.gov/c2c

