
Gi» Gìn SÙc KhÕe

Các DÎch Vø NgØa BŒnh cûa Medicare


Cách dÍ dàng và cÀn thi‰t Ç‹ gi» gìn sÙc khÕe Çó là sº døng nh»ng dÎch vø phòng ngØa và 
phát hiŒn s§m m¶t sÓ bŒnh. Dùng nh»ng dÎch vø này quš vÎ có th‹ tránh ÇÜ®c m¶t sÓ bŒnh 
tÆt hay các chÙng Çau Óm, ho¥c có th‹ dò ÇÜ®c nh»ng vÃn ÇŠ vŠ sÙc khÕe tØ rÃt s§m, là lúc 
mà s¿ trÎ liŒu có công hiŒu nhÃt. ñ‹ gi» gìn sÙc khÕe, quš vÎ nên hÕi bác sï hay ngÜ©i chæm 
sóc sÙc khÕe Ç‹ xem mình cÀn làm nh»ng thº nghiŒm nào và bao lâu thì làm låi. 

Các chÙng bŒnh vŠ tim, ung thÜ, Ç¶t quœ (còn g†i là tai bi‰n måch máu não), và ti‹u 
ÇÜ©ng là nguyên nhân gây ra Ça sÓ trÜ©ng h®p tº vong cho nh»ng ngÜ©i có Medicare. 
Nh»ng bŒnh này, n‰u ÇÜ®c phát hiŒn s§m, thì có th‹ phòng ngØa ho¥c ÇiŠu trÎ m¶t cách 
h»u hiŒu. Các Trung Tâm DÎch Vø Medicare & Medicaid (The Centers for Medicare & 
Medicaid Services còn g†i t¡t là CMS) h®p tác v§i H¶i Ung ThÜ NgÜ©i MÏ (American 
Cancer Society), HiŒp H¶i Ti‹u ñÜ©ng NgÜ©i MÏ (American Diabetes Association) và 
HiŒp H¶i Tim Måch NgÜ©i MÏ (American Heart Association) Ç‹ giúp ph° bi‰n r¶ng rãi 
nh»ng dÎch vø phòng ngØa và phát hiŒn s§m m¶t sÓ bŒnh ÇÜ®c Medicare bao trä. Nh»ng 
t° chÙc này cùng nhau th¿c hiŒn m¶t cu¶c vÆn Ç¶ng truyŠn bá trong công chúng, có tên là 
“Nh»ng L¿a Ch†n SÓng KhÕe Hàng Ngày (Everyday Choices for a Healthier Life)”, trong 
Çó chú tr†ng giúp Ç« ngÜ©i dân MÏ hå thÃp nguy cÖ bÎ các chÙng bŒnh ung thÜ, ti‹u 
ÇÜ©ng, tim và Ç¶t quœ b¢ng cách quan tâm Ç‰n nh»ng s¿ l¿a ch†n trong Ç©i sÓng hàng 
ngày cûa chính mình. ñ‹ bi‰t rõ thêm vŠ cu¶c vÆn Ç¶ng “Nh»ng L¿a Ch†n Hàng Ngày”, 
ho¥c vŠ cách hå thÃp nguy cÖ cûa bÓn chÙng bŒnh này, kính xin vào trang mång 
www.everydaychoices.org Ç‹ xem hay g†i sÓ 18663996789. 

Các trung tâm dÎch vø vŠ Medicare & Medicaid
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Medicare bao trä cho... 
M¶t lÀn khám
sÙc khÕe vào 
dÎp m§i có 
Medicare 
“Welcome To 
Medicare” 

Medicare bao trä cho m¶t lÀn rà soát tình hình sÙc khÕe cûa quš vÎ,
cÛng nhÜ trä cho s¿ giäng giäi và cÓ vÃn vŠ nh»ng phòng ngØa mà
quš vÎ cÀn Ç‰n, k‹ cä nh»ng dÎch vø dò bŒnh và chích ngØa.
Medicare cÛng bao trä khi quš vÎ ÇÜ®c gi§i thiŒu Ç‹ ÇÜ®c nh»ng s¿
chæm sóc liên Ç§i cÀn thi‰t khác. 
Tuy nhiên, quš vÎ phäi làm hËn Ç‹ Çi khám trong vòng sáu tháng
ÇÀu khi m§i có Medicare PhÀn B. 

Dò bŒnh tim 
måch 

Nên yêu cÀu bác sï thº nghiŒm cholesterol, lipid và triglyceride cûa
quš vÎ Ç‹ giúp ngæn ngØa cÖn Çau tim hay Ç¶t quœ. 
Medicare bao trä cho các thº nghiŒm vŠ cholesterol, lipid và 
triglyceride cho m‡i 5 næm. 

R†i quang 
tuy‰n vú 

Nh»ng thº nghiŒm này dò tìm ung thÜ vú, bi‰t trÜ§c khi quš bà và
bác sï cûa h† có th‹ khám s© và s© thÃy khÓi u Ç¶c. 
Medicare bao trä r†i quang tuy‰n vú cho m‡i 12 tháng cho quš bà 
40 tu°i trª lên và có Medicare. 

Thº nghiŒm
chÃt nh©n âm 
Çåo và khám 
vùng chÆu (k‹ 
cä khám thæm 
dò bŒnh vú) 

Nh»ng thº nghiŒm này Ç‹ dò hai loåi ung thÜ, c° tº cung và âm Çåo. 
CÙ m‡i 24 tháng, Medicare bao trä nh»ng thº nghiŒm này cho tÃt cä 
quš bà có Medicare, và trä m‡i 12 tháng cho quš bà v§i Medicare
và có nguy cÖ cao. 

Cai thuÓc lá 
(tham vÃn bÕ
hút thuÓc) 

Medicare bao trä cho dÎch vø này bÃt cÙ ª ÇÎa Çi‹m chæm sóc sÙc khÕe
nào mà bác sï cûa quš vÎ chÌ ÇÎnh. DÎch vø bao gÒm 8 lÀn g¥p m¥t tr¿c
ti‰p trong th©i hån 12 tháng, n‰u quš vÎ ÇÜ®c chÄn Çoán có bŒnh liên
quan Ç‰n hút thuÓc lá ho¥c Çang dùng thuÓc tây nhÜng bÎ thuÓc lá làm
änh hÜªng tai håi. 

Khám thæm dò 
ung thÜ ru¶t già 

Nh»ng thº nghiŒm này giúp phát hiŒn s§m ung thÜ ru¶t già, là lúc 
mà s¿ trÎ liŒu có công hiŒu nhÃt. 
Nh»ng quš vÎ 50 trª lên, ho¥c có nguy cÖ cao vŠ bŒnh ung thÜ ru¶t
già, m¶t hay nh»ng thº nghiŒm sau Çây ÇÜ®c Medicare bao trä:
Thº máu lÅn trong phân (fecal occult blood test), soi k‰t tràng xích
ma mŠm (flexible sigmoidoscopy), soi dò ru¶t già (screening
colonoscopy), và/hay thøt bari (barium enema). SÓ lÀn Medicare 
bao trä cho nh»ng thº nghiŒm này thay Ç°i tùy vào loåi thº nghiŒm
mà quš vÎ và bác sï quy‰t ÇÎnh là tÓt nhÃt, và tùy vào mÙc nguy cÖ
cûa chÙng ung thÜ này. 

Chích ngØa cäm 
cúm 

Các vacxin này giúp ngØa bŒnh cúm hay siêu vi gây cúm. 
Medicare bao trä m¶t lÀn chích ngØa trong m‡i mùa cäm cúm, vào
mùa thu hay mùa Çông cho tÃt cä quš vÎ có Medicare. 
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Dò ung thÜ
tuy‰n tiŠn liŒt 

Nh»ng thº nghiŒm này giúp phát hiŒn ung thÜ tuy‰n tiŠn liŒt. 
Medicare bao trä cho Khám Tr¿c Tràng B¢ng Tay (Digital Rectal
Exam) và thº nghiŒm Kháng Nguyên Chuyên BiŒt TiŠn LiŒt
Tuy‰n (Prostate Specific Antigen, hay còn g†i t¡t là PSA) cÙ m‡i 
12 tháng cho quš ông có Medicare và trên 50 tu°i. 

Chích ngØa 
viêm ph°i 

Vacxin này giúp ngØa bŒnh viêm ph°i. 
Medicare bao trä vacxin cho tÃt cä quš vÎ có Medicare. ña sÓ
chÌ cÀn chích ngØa m¶t lÀn trong Ç©i mà thôi. Kính xin quš vÎ
tham khäo š ki‰n cûa bác sï vŠ viŒc này. 

Chích ngØa 
viêm gan B 

ñ‹ phòng bŒnh viêm gan B, cÀn ba lÀn chích ngØa. 
Medicare bao trä cho nh»ng lÀn chích này cho nh»ng quš vÎ có Medicare
v§i nguy cÖ cao ho¥c nguy cÖ trung bình cho chÙng viêm gan B. 

ño lÜ©ng khÓi
lÜ®ng xÜÖng 

Nh»ng Ço lÜ©ng này giúp xác ÇÎnh xem quš vÎ có nguy cÖ dÍ bÎ
gãy xÜÖng không. 
Medicare bao trä Ço khÓi lÜ®ng xÜÖng cÙ m‡i 24 tháng (trä
thÜ©ng xuyên hÖn n‰u cÀn thi‰t vŠ y t‰) cho nh»ng quš vÎ có
Medicare và có nguy cÖ bÎ bŒnh xÓp xÜÖng. 

Dò bŒnh ti‹u 
ÇÜ©ng 

Medicare bao trä cho nh»ng thº nghiŒm dò bŒnh ti‹u ÇÜ©ng.
Nh»ng thº nghiŒm này cÀn ÇÜ®c làm n‰u quš vÎ có các triŒu
chÙng nguy cÖ nhÜ: cao huy‰t áp, tình trång gia tæng chÃt m«
trong máu bÃt thÜ©ng (dyslipidemia), hay Çã có chÙng gia tæng
cholesterol và triglyceride bÃt thÜ©ng, mÆp phì, ho¥c Çã bÎ cao
ÇÜ©ng trong máu. ñÒng th©i Medicare cÛng bao trä chi phí cho
nh»ng thº nghiŒm này cho nh»ng quš vÎ nào h¶i Çû nh»ng ÇiŠu
kiŒn nhÜ sau: 

• tØ 65 tu°i trª lên, 
• bÎ n¥ng cân quá mÙc 
• trong gia Çình (cha mË, anh chÎ em) có bŒnh ti‹u ÇÜ©ng và 
• có quá trình bÎ ti‹u ÇÜ©ng (ngÜ©i mË bÎ bŒnh này trong th©i
gian thai nghén) ho¥c sinh em bé n¥ng hÖn 9 pounds. 

Tùy theo k‰t quä cûa nh»ng thº nghiŒm này, quš vÎ có th‹ h¶i Çû
ÇiŠu kiŒn ÇÜ®c Medicare bao trä tÓi Ça hai lÀn dò bŒnh ti‹u ÇÜ©ng 

Dò bŒnh tæng 
nhãn áp 
(glôcôm) 

Nh»ng thº nghiŒm này giúp phát hiŒn chÙng bŒnh tæng nhãn áp 
(hay còn g†i là glôcôm). 
Medicare bao trä cho các thº nghiŒm này m‡i 12 tháng cho nh»ng
quš vÎ có Medicare và có nguy cÖ cao vŠ bŒnh tæng nhãn áp. 



V§i m¶t sÓ dÎch vø ÇÜ®c k‹ trên, quš vÎ có th‹ phäi trä tiŠn khÃu trØ (deductible) hay tiŠn trä 
phø Ãn ÇÎnh (copayment) ho¥c phäi trä cä hai thÙ tiŠn này, tùy theo các thº nghiŒm quš vÎ cÀn 
làm và cÛng tùy theo chÜÖng trình Medicare mà quš vÎ ch†n l¿a. 

MuÓn bi‰t thêm chi ti‰t vŠ các bao trä cûa Medicare v§i các dÎch vø phòng ngØa, k‹ cä nh»ng 
chi phí quš vÎ phäi trä trong ChÜÖng Trình Medicare GÓc (Original Medicare Plan), kính xin 
quš vÎ vào trang mång www.medicare.gov Ç‹ in m¶t bän “The Guide to Medicare’s Preventive 
Services” b¢ng cách khi vào trang này, bên c¶t phía trái, bÃm “Preventive Services” và xuÓng 
cuÓi trang m§i bÃm “CMS Publications No. 10110”. Ho¥c kêu sÓ ÇiŒn thoåi miÍn phí 
1800MEDICARE (18006334227) Ç‹ hÕi m¶t bän gªi Ç‰n nhà cûa quš vÎ. Nh»ng quš vÎ 
cÀn dùng TTY (TeleTypewriter), xin g†i 18774862048. 

ƒn phÄm này ÇÜ®c soån thäo v§i s¿ góp phÀn cûa H¶i Ung ThÜ NgÜ©i MÏ, HiŒp H¶i Ti‹u ñÜ©ng 
NgÜ©i MÏ và HiŒp H¶i Tim Måch NgÜ©i MÏ. 

CMS ƒn bän sÓ 11100

DuyŒt låi tháng 9, 2006



