Sở Y tế Quận Cam
Dịch vụ Y tế Công cộng

Bảng giá Tiêm chủng Để Đi Du Lịch *
Có hiệu lực từ ngày 25/4/2016
A. Chẩn Y Viện toạ lạc tại 1725 Đường số 17, huớng Tây, thành phố Santa Ana, CA 92706




Giờ làm việc: thứ Hai đến thứ Sáu, 08:00 - 3:30 chiểu. Đóng cửa từ 11:45 - 12:45.
Để lấy hẹn, xin vui lòng gọi 1-800-914-4887.
Phải là Cư dân Quận Cam.

B. Phí Dịch vụ Văn Phòng $17.00 sẽ được thu trên mỗi bệnh nhân mỗi lần bệnh nhân được Y tá khám.
Bệnh nhân tiêm nhiều mũi trong cùng một ngày chỉ phải trả phí dịch vụ văn phòng một lần.
C. Phí tiêm chủng $18.50 sẽ được tính trên mỗi liều thuốc ngừa được tiêm.
D. Nếu quý vị cần toa thuốc ngừa bệnh Sốt Rét, quý vị phải khám RIÊNG với bác sĩ của chúng tôi. Khi gọi
lấy hẹn tiêm chủng, xin vui lòng nêu rõ rằng quý vị cũng cần kê toa thuốc ngừa sốt rét luôn.
E. Phí tổn dựa trên mỗi liều thuốc cho mỗi bệnh nhân được tiêm mỗi khi họ đến phòng khám (xin xem
bảng giá dưới đây).
F. Phí tổn có thể thanh toán bằng tiền mặt, chi phiếu, thẻ VISA, AMERICAN EXPRESS, MASTERCARD hoặc
DISCOVER.
G. Medicare/Medi-Cal không chi trả tiêm chủng để du lịch.
H. Nếu qúi vị có sổ tiêm chủng, hãy mang theo khi đến Y Viện.

Giá/Phí Tiêm chủng cho Mỗi Bệnh nhân*
Phí tiêm chủng $18.50 sẽ được tính trên mỗi liều thuốc ngừa được tiêm. Phí này là khoản phí tính
thêm vào giá thuốc ngừa liệt kê dưới đây.

Con dấu xác minh cho mỗi liều thuốc ngừa .................................................................... Không tính phí
Viêm Gan A - Người lớn ........................................................................................................... $ 32.75
Viêm gan B .....................................................................................................................................
38.25
Menactra hoặc Menveo (chủng ngừa liên hợp) ............................................................
98.00
MMR (Sởi, Quai bị, Rubella) ...................................................................................................
60.00
Bại liệt ..............................................................................................................................................
30.25
Dại ...................................................................................................................................................... 222.75
Uốn Ván/Bạch Hầu (Td) ..........................................................................................................
29.75
Uốn Ván/Bạch Hầu & Ho Gà (Tdap)...................................................................................
34.25
Thương Hàn/Thuốc tiêm ........................................................................................................
61.00
Thương Hàn/Thuốc Uống ......................................................................................................
57.50
Twinrix (Tổng hợp Viêm gan A & B) .................................................................................
62.75
Sốt Vàng (tùy thuộc vào số lượng đang có do khan hiếm) ........................................ 140.75

Tư vấn Sốt rét

I.

Tư vấn Sốt rét (không bao gồm thuốc)
$37/người
 Bắt buộc phải khám riêng với bác sĩ, ngoài tiêm chủng để du lịch. Xin vui lòng gọi 1-800-914-4887 để
lấy hẹn.
 Nếu bệnh nhân cũng gặp y tá khám để tiêm chủng để du lịch , những thông tin và phí tổn liệt kê trong
khoản B, C và E sẽ được áp dụng.

* Giá/phí có thể thay đổi không thông báo trước.
* Thuốc chủng ngừa tùy thuộc vào số lượng đang có.
F042-06.2073
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