
Tầm Soát Ung Thư Vú và  
Cổ Tử Cung  

 

Tầm soát ung thư bảo vệ mạng sống của quý vị! 

 Khi quý vị nhiều tuổi hơn, quý vị có nguy cơ cao 
hơn bị ung thư.  

 Nếu được phát hiện sớm, ung thư sẽ dễ điều trị 
hơn và việc điều trị sẽ thành công hơn.  

 Cách tốt nhất để phát hiện ung thư sớm là thông  
qua khám tầm soát. Thường sẽ không có dấu  
hiệu cảnh báo. 

Cung cấp dịch vụ tầm soát và chẩn 

đoán ung thư vú và cổ tử cung cho các 

cư dân Washington hội đủ điều kiện  

Tìm hiểu về các lựa chọn 
khám tầm soát!  

The Breast, Cervical and Colon 
Health Program (Chương Trình Sức 
Khỏe Về Vú, Cổ Tử Cung và Đại 
Tràng) cung cấp miễn phí khám tầm 
soát ung thư cho cư dân WA hội đủ 
điều kiện  
Chương trình này phục vụ những người mà:  
 Không có bảo hiểm sức khỏe hoặc có bảo hiểm 

nhưng có mức khấu trừ (deductible) cao.  

 Có mức thu nhập thấp.  

 Đáp ứng quy định về tuổi.  

Các dịch vụ bao gồm:  
 Tầm soát ung thư vú (khám vú và chụp nhũ ảnh).  

 Tầm soát ung thư cổ tử cung (xét nghiệm Pap và 
HPV).  

 Các xét nghiệm theo dõi là cần thiết, dựa vào các 
kết quả tầm soát.  

 Hỗ trợ với các nguồn lực hướng dẫn về điều trị 
nếu cần thiết.  

Có Câu Hỏi Về Bảo Hiểm Y Tế?  
Truy cập: wahealthplanfinder.org 
Gọi:  1-855-923-4633 
TTY/TDD: 1-855-627-9604 
Trợ giúp có sẵn bằng 175 ngôn ngữ khác nhau  

Nếu quý vị không đủ điều kiện tham gia 

chương trình Washington Apple Health và 

không có bảo hiểm, quý vị có thể vẫn đủ điều 

kiện được khám tầm soát ung thư miễn phí.  

Hãy Gọi Cho The Breast, Cervical and 
Colon Health Program  

Gọi 1-800-756-5437 để tìm hiểu thêm về các chương trình tại khu 
vực của quý vị và xem liệu quý vị có đủ điều kiện tham gia.  
 
Hãy gọi cho WA Dept. of Health (Sở Y Tế 
WA) để biết thêm về Washington State 
Program (Chương Trình Tiểu Bang 
Washington) theo số 1-888438-2247. 
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Để yêu cầu tài liệu này ở định dạng khác, gọi 1-800-525-0127.  

Các khách hàng khiếm thính hoặc khó nghe, vui lòng gọi 711 

(Washington Relay) hoặc gửi email civil.rights@doh.wa.gov.  

mailto:civil.rights@doh.wa.gov

