Sức khỏe của Bạn

Là điều mà chúng tôi quan tâm
nhất
Cục Y tế Tp. Đài Bắc giúp người dân thành phố quy
hoạch trợ cấp sức khỏe các giai đoạn trong cuộc sống,
bất kể Bạn bao nhiêu tuổi, đều có thể “Kiếm” được chi
phí sức khỏe cho bản thân!

臺北市政府衛生局
Department of Health,Taipei City Government

Nhanh đến đây
xem nhé!

Kết hôn rồi, có những khoản trợ cấp liên quan
gì đến sinh con vậy?
Biện pháp bảo vệ sức khỏe ưu sinh
Biện pháp bảo
vệ sức khỏe ưu sinh

Khám thai trước
khi sinh cho phụ nữ
mang thai

Phương
thức trợ cấp

Đối tượng
được trợ
cấp
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Bộ Phúc lợi Y tế trợ cấp
★ Miễn phí khám thai 10
lần, 230 đồng – 625
đồng/lần.

Chăm sóc xoang
miệng cho phụ nữ
mang thai

Bộ Phúc lợi Y tế trợ cấp
★ Phục vụ cạo vôi răng
cách 90 ngày 1 lần
(cạo vôi răng cả 2 hàm
răng). (Cần mang theo
sổ tay Sức khỏe của
thai phụ và thẻ bảo
hiểm y tế đến các cơ
quan y tế có hợp đồng
với bảo hiểm y tế).

Phụ nữ mang thai thông thường.

Khám sức khỏe sau
khi kết hôn và trước
khi mang thai

Sàng lọc hội chứng
Down cho phụ nữ
mang thai

Cục Y tế chính phủ Tp.
Đài Bắc trợ cấp
★ Nữ 1,595 đồng.
★ Nam 655 đồng.

Cục Y tế chính phủ Tp.
Đài Bắc trợ cấp
★ Sàng lọc hội chứng
Down đầu thai kỳ
(mang thai 9 - 13
tuần): 2,200 đồng.
★ Sàng lọc hội chứng
Down giữa thai kỳ
(mang thai 15 - 20
tuần): 1,000 đồng.

Vợ hoặc chồng có hộ
khẩu tại Tp. Đài Bắc và
chưa sinh con đầu lòng,
hoặc tân di dân có chồng/
vợ là người có hộ khẩu
tại Tp. Đài Bắc.

Phụ nữ đang mang thai
9 - 13 tuần hoặc 15 - 20
tuần có hộ khẩu tại Tp.
Đài Bắc (hoặc tân di dân
đang mang thai có chồng
là người có hộ khẩu tại
Tp. Đài Bắc).

Kết hôn rồi, có những khoản trợ cấp liên quan
gì đến sinh con vậy?
Biện pháp bảo vệ sức khỏe ưu sinh
Biện pháp bảo
vệ sức khỏe ưu sinh
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Xét nghiệm bệnh di truyền

Xét nghiệm chẩn đoán thiếu
máu tán huyết

Phương
thức trợ cấp

Bộ Phúc lợi Y tế và Cục Y tế
chính phủ Tp. Đài Bắc trợ cấp
★ 250 - 2,000 đồng. (Chưa đạt
mức 2,000 đồng thì sẽ miễn
giảm theo số tiền thực tế)

Bộ Phúc lợi Y tế và Cục Y tế
chính phủ Tp. Đài Bắc trợ cấp
★ 2,000 đồng. (Chưa đạt mức
2,000 đồng thì sẽ miễn giảm
theo số tiền thực tế)

Bộ Phúc lợi Y tế và Cục Y tế chính phủ
Tp. Đài Bắc trợ cấp
★ Miễn giảm 5,000 đồng.
★ Hộ thu nhập thấp sẽ do bệnh viện xét
nghiệm miễn giảm thêm 3,500 đồng chi
phí xét nghiệm. (Chưa đạt mức 3,500
đồng thì sẽ miễn giảm theo số tiền thực
tế)

Đối tượng
được trợ
cấp

Đương sự hoặc thân nhân có
quan hệ huyết thống trong bốn
đời bị nghi ngờ mắc bệnh di
truyền.

1. Thể tích trung bình hồng cầu
của vợ chồng dưới 80.
2. Bố hoặc mẹ bị chẩn đoán
là người mang mầm bệnh
thiếu máu tán huyết.

Phụ nữ mang thai phù hợp với 1 trong các
tiêu chuẩn sau:
(Từ 34 tuổi trở lên / Đã từng sinh con bị dị
tật / Đương sự, chồng, dòng họ mắc bệnh
di truyền / Sàng lọc huyết thanh chẩn
đoán có tỷ lệ nguy hiểm nhiễm sắc thể bất
thường hơn 1/270 / Siêu âm tầm soát thai
nhi có thể bất thường).

Chẩn đoán di truyền trước khi sinh

Sau khi bé chào đời, sẽ có ngay những trợ cấp
liên quan!
Kiểm tra sức khỏe liên quan đến trẻ sơ sinh
Liên quan đến kiểm
tra sức khỏe cho trẻ
sơ sinh
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Sàng lọc bệnh chuyển hóa bẩm
sinh cho trẻ sơ sinh & Xác nhận
chẩn đoán đối tượng dương
tính

Sàng lọc thính lực cho trẻ
sơ sinh

Sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cấp
tính cho trẻ sơ sinh

Phương
thức trợ cấp

Bộ Phúc lợi Y tế và Cục Y tế chính
phủ Tp. Đài Bắc trợ cấp
★ 200 đồng.
● Miễn giảm 550 đồng cho người
thuộc hộ thu nhập thấp, ở tại
khu vực còn thiếu thốn nguồn
tài nguyên y tế và biện pháp
sức khỏe ưu sinh.
● Đối tượng sàng lọc dương tính,
mỗi đối tượng miễn giảm 2,000
đồng.
(Chưa đạt mức 2,000 đồng thì sẽ
miễn giảm theo số tiền thực tế)

Bộ Phúc lợi Y tế trợ cấp
★ 700 đồng.

Cục Y tế chính phủ Tp. Đài Bắc trợ
cấp
★ 100 đồng.

Đối tượng
được trợ
cấp

Trẻ sơ sinh

Trẻ sơ sinh mới sinh trong
vòng 3 tháng, và bố hoặc mẹ
có quốc tịch Trung Hoa Dân
Quốc.

Trẻ sơ sinh mới sinh trong vòng 7 ngày, và
được sinh ở bệnh viện hợp đồng tại Tp.
Đài Bắc. (Trẻ sơ sinh được sinh ở bệnh
viện không có hợp đồng tại Tp. Đài Bắc,
hoặc được sinh ở các huyện thị ngoài Tp.
Đài Bắc nhưng có hộ khẩu tại Tp. Đài Bắc,
sau khi sinh trong vòng 7 ngày có thể đến
bệnh viện khu vực Phụ Nhi thuộc bệnh
viện liên hợp Tp. Đài Bắc để được khám
sàng lọc miễn phí).

Phúc lợi sức khỏe cho trẻ em
Phục vụ Phòng ngừa bảo vệ sức
khỏe và Hướng dẫn giáo dục
y tế trẻ em

Liên quan đến kiểm
tra sức khỏe cho trẻ
sơ sinh
Phương
thức trợ cấp

Bộ Phúc lợi Y tế trợ cấp
★ Miễn phí 7 lần kiểm tra.
Lần 1 - 4 và lần 6: 250 đồng/(đánh
giá sinh trưởng, kiểm tra cơ thể, đánh
giá sự phát triển).
Lần 5 và lần 7: 320 đồng/người.
★ Miễn phí 7 lần hướng dẫn giáo dục y
tế: 100 đồng/lần.

Đối tượng
được trợ
cấp

Trẻ em chưa đến 7 tuổi.

Khám sàng lọc tổng quát tại khu vực cho
trẻ em trước tuổi đi học

Cục Y tế chính phủ Tp. Đài Bắc trợ cấp kiểm tra xoang miệng, cơ
thể, thính lực, thị lực.
★ 165 đồng.

Từ 3 tuổi đến chưa
được 4 tuổi.

3

tuổi

4

tuổi

xoang miệng, cơ
thể, thính lực.

Trẻ em từ 4 tuổi đến trước
tuổi đi học.

5

tuổi

6

tuổi

xoang miệng, thị lực, cơ thể,
thính lực.

(Trẻ em trước tuổi đi học chưa từng khám sàng lọc
thính lực)
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Phúc lợi sức khỏe cho trẻ em
Phục vụ chăm sóc bôi
Fluoride lên răng cho trẻ em

Phục vụ chăm sóc lấp kẽ
răng hàm cho học sinh tiểu học

Phúc lợi sức khỏe
cho trẻ em
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Phương
thức trợ cấp

Bộ Phúc lợi Y tế trợ cấp
★ Trẻ em phù hợp với điều kiện
hãy mang theo thẻ bảo hiểm
y tế đến các cơ quan có hợp
đồng với bảo hiểm y tế để được
phục vụ chăm sóc bôi Fluoride
lên răng.

Bộ Phúc lợi Y tế trợ cấp
★ 400 đồng/răng, trợ cấp
nhiều nhất là 4 cái răng
hàm 1/người. (Học sinh phù
hợp với điều kiện hãy mang
theo thẻ bảo hiểm y tế đến
các cơ quan có hợp đồng
với bảo hiểm y tế, sẽ được
hưởng hạng mục chăm sóc
sức khỏe này).

Cục Y tế chính phủ Tp. Đài Bắc trợ
cấp
★ Giới hạn mỗi người 150 đồng /lần
chi phí đăng ký số. (Học sinh đang
học tiểu học tại Tp. Đài Bắc mang
theo thẻ bảo hiểm y tế đến các cơ
quan y tế có hợp đồng khoa răng
tại Tp. Đài Bắc).

Đối tượng
được trợ
cấp

1. Trẻ em dưới 6 tuổi, nửa năm trợ
cấp 1 lần.
2. Trẻ em dưới 6 tuổi thuộc diện hộ
thu nhập thấp, khuyết tật, có hộ
khẩu tại khu vực người dân tộc
nguyên trú, vùng sâu vùng xa
và các vùng ngoài đảo, 3 tháng
trợ cấp 1 lần.

Học sinh lớp một, lớp hai tiểu
học.

Học sinh lớp một, lớp hai tiểu học tại
Tp. Đài Bắc.

Phúc lợi sức khỏe cho trẻ em
Bác sĩ nha khoa đến trường phục
vụ bôi Fluoride ngừa sâu răng

Kiểm tra thị lực chuyên nghiệp
cho học sinh tiểu học

Phúc lợi sức khỏe
cho trẻ em
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Phương
thức trợ cấp

Cục Y tế chính phủ Tp. Đài Bắc trợ cấp
★ 500 đồng, mỗi học kỳ sẽ có bác sĩ nha khoa đến
trường tiểu học phục vụ bôi Fluoride ngừa sâu
răng.

Cục Y tế chính phủ Tp. Đài Bắc trợ cấp
★ Chi phí kiểm tra thị lực 400 đồng/lần, mỗi năm 1
lần.

Đối tượng
được trợ
cấp

Học sinh lớp một tiểu học tại Tp. Đài Bắc.

Học sinh lớp một - lớp sáu tiểu học tại Tp. Đài Bắc.

Biện pháp tránh thai kế hoạch hóa gia đình
Đặt vòng tránh thai trong tử cung

Biện pháp tránh thai
kế hoạch hóa gia đình
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Phẫu thuật triệt sản

Phương
thức trợ cấp

Bộ Phúc lợi Y tế và Cục Y tế chính phủ Tp. Đài Bắc
trợ cấp
★ 1,000 đồng.
(Chưa đạt mức 1,000 đồng thì sẽ miễn giảm theo số
tiền thực tế)

Bộ Phúc lợi Y tế và Cục Y tế chính phủ Tp. Đài Bắc
trợ cấp
★ Nữ: 10,000 đồng.
★ Nam: 2,500 đồng.
Nếu qua bác sĩ xác nhận cần gây mê toàn thân,
có thể miễn giảm thêm 3,500 đồng. (Chưa đạt
mức số tiền trợ cấp thì sẽ miễn giảm theo số tiền
thực tế)

Đối tượng
được trợ
cấp

Đương sự hoặc chồng/vợ của họ / Con cái mắc bệnh tâm thần / Mắc bệnh ưu sinh trở ngại / Sổ tay người
khuyết tật / Hộ thu nhập thấp.

Bước vào tuổi trung niên, cao tuổi, càng phải chú
ý chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh!
Phương án “Tăng cường sức khỏe” phòng
ngừa, chăm sóc sức khỏe cho người lớn

Phương án bảo vệ
sức khỏe cho người
trung niên, cao tuổi
Phương
thức trợ cấp

Đối tượng
được trợ
cấp

Bộ Phúc lợi Y tế trợ cấp
★ Trợ cấp 520 đồng.
● Giai đoạn 1: Xét nghiệm sinh hóa, xét nghiệm nước tiểu.
● Giai đoạn 2: Đọc báo cáo và đề nghị về kết quả xét nghiệm của giai đoạn 1, kiểm tra cơ thể, tư vấn sức
khỏe.

Trên 35 tuổi, và còn bị bệnh bại liệt,
mỗi năm trợ cấp 1 lần.

35
tuổi

40
tuổi

40 tuổi trở lên đến chưa được
65 tuổi, 3 năm trợ cấp 1 lần.
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55
tuổi

Người nguyên trú từ 55 tuổi trở
lên đến chưa được 65 tuổi, mỗi
năm trợ cấp 1 lần.

65
tuổi

Trên 65 tuổi, mỗi năm trợ
cấp 1 lần.

Bước vào tuổi trung niên, cao tuổi, càng phải chú
ý chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh!
Kiểm tra sức khỏe người cao tuổi
Phương án bảo vệ
sức khỏe cho người
trung niên, cao tuổi

Phương
thức trợ cấp

Chính phủ Tp. Đài Bắc trợ cấp
★ Hạng mục kiểm tra của gói A.
Phân tích miễn dịch kích thích tố tuyến giáp.
Xét nghiệm Alpha-fetoprotein (AFP).
Đo điện tâm đồ.
Chụp X-quang lồng ngực.
★ Hạng mục kiểm tra của gói B.
Siêu âm bụng.

Mỗi gói xét nghiệm đều bao gồm các hạng mục sau:
Xét nghiệm nước tiểu thường quy, xét nghiệm máu
thường quy, xét nghiệm sinh hóa (bao gồm Albumin,
Globulin, Axit uric, Ure máu), tiền sử sức khỏe, đánh
giá cơ thể, sàng lọc bệnh trầm cảm và đánh giá chức
năng nhận thức, tư vấn bảo vệ sức khỏe và chuyển
tiếp trường hợp bất thường khi có kết quả xét nghiệm,
phân tích miễn dịch máu ẩn trong phân (75 tuổi trở
lên, mỗi năm 1 lần).
● Xét nghiệm gói A, B đều có kèm bữa ăn sáng.
● 

Đối tượng
được trợ
cấp

55
tuổi

Người nguyên trú trên 55 tuổi và có
hộ khẩu tại Tp. Đài Bắc.
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65
tuổi

Người dân trên 65 tuổi và có hộ
khẩu tại Tp. Đài Bắc.

Kẻ thù số một của sức khỏe,
đương nhiên phải tầm soát ung thư!
Tầm soát ung thư cổ tử cung

Tầm soát ung thư vú

Tầm soát ung thư
Phương
thức trợ cấp
Đối tượng
được trợ
cấp

Bộ Phúc lợi Y tế trợ cấp
★ Chi phí phết tế bào cổ tử cung và kiểm tra là 430
đồng, mỗi năm trợ cấp 1 lần.

Bộ Phúc lợi Y tế trợ cấp
★ Chi phí chụp X-quang tuyến vú là 1,245 đồng, 2
năm trợ cấp 1 lần.

Phụ nữ trên 30 tuổi và
đã có quan hệ tình dục.

Phụ nữ từ 45 tuổi trở lên đến chưa được 70 tuổi.

30
tuổi

40
tuổi

45
tuổi

Phụ nữ từ 40 tuổi trở lên đến chưa
được 45 tuổi, và có thân nhân quan
hệ huyết thống trong hai đời là phụ
nữ từng bị ung thư vú.
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50
tuổi

60
tuổi

70
tuổi

74
tuổi

Kẻ thù số một của sức khỏe,
đương nhiên phải tầm soát ung thư!
Tầm soát ung thư xoang miệng

Tầm soát ung thư đại trực tràng

Tầm soát ung thư
Phương
thức trợ cấp

Bộ Phúc lợi Y tế trợ cấp
★ Chi phí xét nghiệm niêm mạc miệng là 130 đồng, 2
năm trợ cấp 1 lần.

Bộ Phúc lợi Y tế trợ cấp
★ Chi phí xét nghiệm máu ẩn trong phân là 200
đồng, 2 năm trợ cấp 1 lần.

Đối tượng
được trợ
cấp
Người nguyên trú trên 18 tuổi có ăn trầu (bao gồm đã cai trầu).

18
tuổi

30
tuổi

Người trên 30 tuổi có ăn trầu
hoặc hút thuốc (bao gồm đã cai
trầu).
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40
tuổi

50
tuổi

Người từ 50 tuổi trở lên
đến chưa được 75 tuổi.

60
tuổi

70
tuổi

75
tuổi

Cùng Bạn đối kháng
bệnh tiểu đường và cơn nghiện thuốc lá!
Phục vụ chi trả chất lượng bệnh tiểu đường

Bệnh tiểu đường và
nghiện thuốc lá
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Phương
thức trợ cấp

Bộ Phúc lợi Y tế trợ cấp
★ Giai đoạn 1: 650 đồng. Đánh giá tiền sử bệnh y tế
tổng quát. Kiểm tra cơ thể, kiểm tra kính soi đáy
mắt. Xét nghiệm sinh hóa máu và nước tiểu. Tự
đặt và quản lý kế hoạch giáo dục y tế. (Kiểm tra
kính soi đáy mắt và nước tiểu sẽ trợ cấp mỗi năm
1 lần).

Đối tượng
được trợ
cấp

Người mà 90 ngày gần đây từng ở bệnh viện đó chẩn đoán là bệnh tiểu đường, khám chữa bệnh tại cùng 1
bệnh viện từ 2 lần (bao gồm) trở lên.

★ Giai đoạn 2: 200 đồng/lần,
mỗi năm 3 lần.
(Tiếp tục kiểm tra và theo
dõi giai đoạn 1).

Cùng Bạn đối kháng
bệnh tiểu đường và cơn nghiện thuốc lá!
Điều trị cai nghiện thuốc lá và giáo dục y tế

Bệnh tiểu đường và
nghiện thuốc lá

Phương
thức trợ cấp

Bộ Phúc lợi Y tế trợ cấp
★ Phục vụ điều trị cai thuốc lá: Thuốc tự điều chế
250 đồng/lần, thuốc kê theo toa 270 đồng/lần. (bao
gồm thuốc điều trị, tư vấn, quản lý đối tượng).
★ Chi phí thuốc cai thuốc lá: Trợ cấp theo mức thông
báo.
★ Chi phí theo dõi đối tượng cai thuốc lá: Cách
sau lần khám đầu 3 tháng 1 lần và 6 tháng 1 lần,
50 đồng/lần. (Sẽ chia ra điều trị cai nghiện thuốc
lá và giáo dục y tế cai nghiện thuốc lá để theo dõi,
trợ cấp, đề nghị phối hợp CD để kiểm tra).
★ Chi phí chuyển tiếp phụ nữ mang thai có hút
thuốc lá đến Đường dây cai nghiện thuốc lá:
100 đồng/mỗi lần mang thai. (Đường dây cai
nghiện thuốc lá: 0800-636363).

★ Chi phí phục vụ thuốc men: Kê đơn trợ cấp thuốc
men 1 tuần hoặc 2 – 4 tuần (Thuốc tự điều chế).
1. Phòng khám:
Bác sĩ hoặc bác sĩ nha khoa – 1 tuần: 11 đồng /lần,
2 – 4 tuần: 21 đồng/lần.
Dược sĩ hoặc dược tá – 1 tuần: 21 đồng /lần, 2 – 4
tuần: 32 đồng/lần.
2. Nhà thuốc – 1 tuần: 32 đồng /lần, 2 – 4 tuần: 42
đồng/lần.
3. Bệnh viện địa phương – 1 tuần: 32 đồng /lần, 2 – 4
tuần: 42 đồng/lần.
4. Bệnh viện khu vực hoặc Trung tâm Y học – 1 tuần:
42 đồng/lần, 2 – 4 tuần: 53 đồng /lần.
★ Chi phí giáo dục y tế cai thuốc lá và quản lý
đối tượng: Sau lần khám đầu trong vòng 1 tháng
hoàn thành phiếu thăm dò ý kiến của lần 1 – lần
5, trong vòng 3 tháng hoàn thành phiếu thăm dò ý
kiến của lần 6 – lần 8, trợ cấp 100 đồng /lần. (Cần
phỏng vấn từng người một)

Đối tượng được trợ cấp mời xem trang sau
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Cùng Bạn đối kháng
bệnh tiểu đường và cơn nghiện thuốc lá!
Điều trị cai nghiện thuốc lá và giáo dục y tế

Bệnh tiểu đường và
nghiện thuốc lá

Đối tượng
được trợ
cấp

1. Điều trị cai thuốc lá: (Đủ) 18 tuổi trở lên và có bảo hiểm y tế, kiểm tra độ nghiện nicotine trên (bao gồm) 4 điểm, hoặc
bình quân 1 ngày hút hơn (bao gồm) 10 điếu thuốc.
2. Giáo dục y tế cai nghiện thuốc lá: Người hút thuốc có ý muốn cai thuốc và có bảo hiểm y tế.

HELP !
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Nhanh đến đây để “Kiếm”
sức khỏe cho mình!
Nhiều hạng mục trợ cấp như thế, không dùng đến
thì thật là đáng tiếc!
Còn nhiều hạng mục chi tiết hơn
Có thể truy cập vào đây nhé!
(Trang Web Cục Y tế chính phủ Tp. Đài Bắc)

臺北市政府衛生局
Department of Health,Taipei City Government

