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Hướng dẫn để 
trưởng thành và 
sống khỏe mạnh 

(Từ lúc mới sinh cho đến 
18 tuổi) 

26195BROMDCAVI 
210804 

Mô tả dưới đây là các loại vắc-xin (tiêm ngừa) và khám sàng lọc có thể thuộc phần thăm khám tại nhà 
cung cấp cho con của quý vị. 
Tất cả các hướng dẫn được Molina thông qua đều từ Viện hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ, Ủy ban cố vấn về Thực hành tiêm chủng, Nhóm đặc nhiệm về Dịch vụ phòng bệnh của Hoa Kỳ 
và Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh. 

Bệnh viêm gan siêu vi B – một loạt 3 

mũi nhằm phòng tránh mắc bệnh gan 

nghiêm trọng. Bệnh này có thể dẫn đến 

tổn thương gan, ung thư gan hoặc tử 

vong. 


Vi rút gây bệnh viêm ruột và dạ dày - 
Một loạt các mũi tiêm để ngăn ngừa tiêu 
chảy nặng ở trẻ nhỏ. 

Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà - Một loạt các 
mũi để ngăn ngừa các bệnh do vi khuẩn 
dễ lây lan bao gồm bạch hầu, uốn ván, ho 
gà ở trẻ em. Những bệnh này có thể gây 
tử vong và khuyết tật. 

Khuẩn cầu phổi - Một loạt các mũi tiêm 
để ngăn ngừa bệnh viêm phổi, viêm 
màng não, nhiễm trùng máu, nhiễm trùng 
tai và thậm chí là tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi. 

Vắc-xin IPV - Một loạt các mũi tiêm để 

ngăn ngừa bệnh bại liệt ở trẻ em.
 

Vi khuẩn Hib - Một loạt các mũi tiêm để 
ngăn ngừa nhiễm trùng do vi-rút gây ra ở 
trẻ sơ sinh và trẻ em. 

Cúm - Một mũi tiêm ngừa hàng năm để 
ngăn ngừa bệnh cúm ở trẻ em từ 6 tháng 
tuổi trở lên. Có thể tiêm bắt đầu từ mùa 
thu. 

Sởi, Quai bị, Rubella - Một loạt các mũi 
tiêm để ngăn ngừa các bệnh nghiêm 
trọng có thể gây viêm tai, viêm phổi, tổn 
thương não và khuyết tật bẩm sinh ở phụ 
nữ mang thai. 

Bệnh thuỷ đậu - Một mũi tiêm để ngăn 
ngừa mắc bệnh trái rạ. 

Viêm gan siêu vi A - Một loạt các mũi 
tiêm nhằm ngăn ngừa mắc bệnh gan 
nghiêm trọng có thể gây ra chứng vàng 
da hoặc vàng mắt, đau dạ dày nặng và tiêu 
chảy. 

Sàng lọc chì - Đây là một xét nghiệm 
máu. Mức độ chì cao ở trẻ em có thể gây 
ra các vấn đề học tập. 

Vắc-xin viêm màng não - Một mũi tiêm 
để ngăn ngừa bệnh gây viêm màng bao 
quanh não và tuỷ sống. 

Virus HPV - Một loạt các mũi tiêm để phòng 
ngừa nổi mụn cóc ở bộ phận sinh dục và 
một số loại ung thư. Hiệu quả nhất khi được 
sử dụng trong thời điểm tuổi còn nhỏ. 

Khám Sàng lọc phát triển - Khám sàng 
lọc được thực hiện ở một số giai đoạn 
phát triển nhằm đảm bảo con quý vị đang 
phát triển theo hướng khỏe mạnh. 

9M 18M 30M
 

Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ nhỏ -
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho trẻ 
nhỏ. Việc khám này bao gồm tiền sử sức 
khỏe, kiểm tra sức khỏe thể chất, huyết 
áp, cân nặng, chiều cao, chỉ số khối cơ 
thể, chu vi đầu, giáo dục sức khỏe, sàng 
lọc/kiểm tra như sâu răng, thị lực, thính 
giác, xét nghiệm mức sắt trong máu, phơi 
nhiễm với bệnh lao phổi và sàng lọc chì. 

Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ vị 
thành niên - Khám sức khỏe hàng năm, 
tương tự như cho trẻ nhỏ. Việc khám 
này cũng có thể bao gồm sàng lọc lipid 
máu, phơi nhiễm với bệnh lao, ung thư 
cổ tử cung, bệnh lây qua đường tình dục 
chlamydia và các bệnh lây truyền qua 
đường tình dục khác. 

Để nhận thông tin này bằng ngôn ngữ quý vị mong muốn hoặc định dạng có thể truy cập, vui lòng gọi cho Phòng Dịch vụ Thành viên. Số điện thoại này nằm ở mặt sau thẻ ID của quý vị. 
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Hướng dẫn để trưởng thành và sống khỏe mạnh (Từ lúc mới sinh cho đến 18 tuổi) 
Nuôi con có thể là một công việc cực nhọc! Để biết khi nào nên đưa trẻ tới khám bác sĩ là một việc hơi rối rắm. Hãy làm theo hướng dẫn này để giúp con quý 
vị trưởng thành khỏe mạnh! 

Chào 
đời 

1 
tháng 

2  
tháng 

4  
tháng 

6  
tháng 

9  
tháng 

12  
tháng 

15  
tháng 

18  
tháng 

2  
tuổi 

30  
tháng 

4  
tuổi 

5  
tuổi 

6  
tuổi 

7-10  
tuổi 

11-13  
tuổi 

14-18 
tuổi 

Bệnh viêm gan siêu 
vi B 

Liều 
thứ 1 Liều thứ 2 Liều thứ 3 

Vi rút gây bệnh viêm 
ruột và dạ dày Liều thứ 1 Liều thứ 2 

Liều thứ 3 
(nếu theo 
loạt 3 liều) 

Bạch hầu, Uốn ván, 
Ho gà (DTaP) Liều thứ 1 Liều thứ 2 Liều thứ 3 Liều thứ 4 Liều thứ 5 

Uốn ván, Bạch hầu, 
Ho gà (Tdap) 

Tdap 
(11-12 tuổi) 

Khuẩn cầu phổi Liều thứ 1 Liều thứ 2 Liều thứ 3 Liều thứ 4  
(nếu chuỗi 4 liều) 

Virus IPV Liều thứ 1 Liều thứ 2 Liều thứ 3 Liều thứ 4 

Vi khuẩn Hib Liều thứ 1 Liều thứ 2 Liều thứ 3 Liều thứ 4 (nếu theo loạt 4 liều) 

Cúm Tiêm ngừa cúm – hàng năm (bắt đầu từ 6 tháng tuổi) – Mùa cúm vào mùa thu 

Sởi, Quai bị, Rubella Liều thứ 1 Liều thứ 2 

Bệnh thuỷ đậu Liều thứ 1 Liều thứ 2 

Bệnh viêm gan siêu 
vi A Liều thứ 1 Liều thứ 2 

Sàng lọc chì Xét nghiệm chì trong máu 
Vắc-xin 
Viêm màng não Liều thứ 1 Liều thứ 2  

(16 tuổi) 

Virus HPV Liều thứ 1 
(9-10 tuổi) 

Liều thứ 2 
(11-12 tuổi) 

Khám sàng lọc phát 
triển 

Khám sức khỏe định kỳ Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên hàng năm 

Quý vị có câu hỏi? Gọi cho Đường dây Y tá tư vấn 24 giờ của chúng tôi: tiếng Anh: (888) 275-8750  | tiếng Tây Ban Nha: (866) 648-3537  | TTY (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha): 711 




