
Danh Sách Kiểm Tra Dịch Vụ Chăm Sóc 
Hàng Năm 2019
Hướng dẫn sàng lọc chăm sóc phòng ngừa và dịch vụ tư vấn cho nam giới.

Các Lần Khám Khỏe Mạnh Hàng Năm
Ngày Thực 
Hiện

  Sàng lọc huyết áp.

  Tư vấn và phòng ngừa ung thư da 
cho nam giới đến 24 tuổi.

  Sàng lọc và tư vấn ngắn gọn về cai 
nghiện rượu (khi cần thiết).

  Chiều cao, cân nặng và chỉ số khối cơ 
thể (body mass index, BMI).

Một lần mỗi năm

  Chích ngừa cúm.

Như khuyến nghị từ bác sĩ của quý vị

  Khám nha khoa.

  Khám thính lực.

  Khám mắt. 

  Sàng lọc cholesterol cho  
người lớn trên 40 tuổi.2

Khi cần Ngày Thực 
Hiện

  Sàng lọc ung thư ruột cho nam giới từ 
50-75 tuổi (hỏi bác sĩ về các phương 
pháp sàng lọc và khoảng thời gian 
sàng lọc).3

  Sàng lọc bệnh tiểu đường cho nam 
giới ở độ tuổi 40-70 tuổi bị thừa cân  
hoặc béo phì.

  Tư vấn chế độ ăn uống lành mạnh 
cho nam giới có các yếu tố nguy cơ 
bệnh tim mạch theo chế độ chăm  
sóc chính.

  Chủng ngừa (nói chuyện với bác sĩ 
của quý vị về những mũi chích ngừa 
quý vị có thể đã đến hạn phải tiêm).

Đối Với Nam Giới Đã Từng Hút Thuốc 

  Giúp bỏ thuốc lá, sàng lọc và tư vấn 
hành vi cho người lớn hút thuốc theo 
chế độ chăm sóc chính.

Quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc cần thiết, khi quý vị cần. Mang theo danh sách kiểm tra này tới 
cuộc hẹn tiếp theo của quý vị.

Một buổi thăm khám sức khỏe phòng ngừa có thể giúp quý vị biết được mình khỏe mạnh thế nào cũng như 
giúp phát hiện bất kỳ vấn đề sức khỏe nào trước khi các vấn đề đó trở nên nghiêm trọng hơn. Sau đó, quý vị 
và bác sĩ của quý vị có thể phối hợp cùng nhau để lựa chọn dịch vụ chăm sóc phù hợp với quý vị. Các dịch vụ 
chăm sóc phòng ngừa được đề xuất có thể bao gồm những dịch vụ sau đây¹:



Nhận Chăm Sóc Cần Thiết

• Những lo ngại về việc nhận chăm sóc, xét nghiệm hoặc điều trị quý vị cần.
• Đặt lịch trước các cuộc hẹn chăm sóc định kỳ.
• Địa điểm và cách thức nhận được chăm sóc khẩn cấp khi quý vị cần ngay lập tức.
• Điều phối dịch vụ chăm sóc mà quý vị nhận được từ các bác sĩ hoặc chuyên gia khác.
• Khó khăn trong việc lấy hẹn với chuyên gia, nếu cần.

Thuốc Theo Toa Bác Sĩ

• Bất kỳ thắc mắc nào về thuốc theo toa bác sĩ mà quý vị đang dùng.
• Các vấn đề liên quan tới lấy thuốc mà người chăm sóc của quý vị kê toa.

Chăm Sóc Quan Trọng

• Gợi ý về cách cải thiện hoạt động thể chất của quý vị.
• Cách để giúp đỡ nếu quý vị đang cảm thấy buồn hoặc chán nản.

Các Xét Nghiệm và Điều Trị

• Thời điểm quý vị sẽ nhận được kết quả từ các phòng thí nghiệm, chụp X-quang hoặc các xét 
nghiệm khác.

Từ việc lên lịch cuộc hẹn kiểm tra tiếp theo đến tìm bác sĩ, quý vị đều có thể tin tưởng vào chúng tôi để  
giúp quý vị nhận được chăm sóc và điều trị nhanh nhất có thể. Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi  
Dịch Vụ Hội Viên theo số 1-866-270-5785, TTY 711,  từ 7 giờ sáng – 7 giờ tối; Thứ Hai – Thứ Sáu.

Các chủ đề thảo luận với bác sĩ của quý vị:

UHCCommunityPlan.com/CA

1  Đây là một danh sách các sàng lọc được đề xuất. Khoản bao trả cho những lần kiểm tra sàng lọc này (bao gồm tần suất các dịch vụ này được bao trả) có thể 
thay đổi tùy theo chương trình. Nếu quý vị có thắc mắc về các quyền lợi cụ thể hoặc chi tiết khoản bao trả, vui lòng gọi cho Dịch Vụ Hội Viên.

2 everydayhealth.com/heart-health/living-with/many-under-40-may-not-need-regular-cholesterol-checks-study/
3 cdc.gov
Thông tin này không phải là bản mô tả đầy đủ các quyền lợi. Hãy liên lạc với chương trình để biết thêm thông tin. Những giới hạn, đồng thanh toán và hạn 
chế có thể áp dụng. Các quyền lợi, lệ phí bảo hiểm và/hoặc tiền đồng trả/tiền đồng bảo hiểm có thể thay đổi hàng năm.
UnitedHealthcare không kỳ thị dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tuổi tác hoặc tình trạng khuyết tật trong các chương trình và 
hoạt động sức khỏe.
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ miễn phí để giúp quý vị giao tiếp với chúng tôi. Chẳng hạn như thư bằng ngôn ngữ khác hoặc bản in cỡ lớn. Hoặc quý vị 
có thể yêu cầu một thông dịch viên. Để yêu cầu trợ giúp, vui lòng gọi số điện thoại miễn phí dành cho hội viên được ghi trong thẻ ID hội viên chương trình 
sức khỏe của quý vị, TTY 711, Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-866-270-5785, TTY 711.
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-866-270-5785, TTY 711。
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