Tiếp cận Kịp thời Dịch vụ Chăm sóc
Chúng tôi muốn đảm bảo rằng quý vị được chăm sóc cần thiết khi quý vị cần. Bảng bên
dưới cho biết thời gian thông thường quý vị phải chờ để khám bác sĩ khi quý vị gọi điện
đặt lịch hẹn.
Loại hình khám hoặc điều trị
Đến phòng cấp cứu hoặc gọi 911
Chăm sóc khẩn cấp cho dịch vụ không
cần ủy quyền trước
Chăm sóc khẩn cấp cho dịch vụ cần ủy
quyền trước
Chăm sóc cơ bản không khẩn cấp
Tư vấn hoặc giới thiệu bác sĩ chuyên khoa
không khẩn cấp
Chăm sóc không khẩn cấp từ nhà cung
cấp về sức khỏe tâm thần không phải bác
sĩ
Chẩn đoán hoặc điều trị chấn thương,
bệnh hoặc tình trạng sức khỏe khác không
khẩn cấp
Đánh giá sức khỏe ban đầu cho trẻ dưới
18 tuổi
Đánh giá sức khỏe ban đầu cho trẻ dưới
19 tháng tuổi đến 20 tuổi
Đánh giá sức khỏe ban đầu cho người lớn
21 tuổi trở lên
Các lần thăm khám chăm sóc phòng ngừa
cho trẻ em dưới 20 tuổi
Chăm sóc phòng ngừa cho người lớn 21
tuổi trở lên
Khám kiểm tra thể chất định kỳ

Quý vị có thể đặt cuộn hẹn trong
vòng...
0 giờ. Chăm sóc cấp cứu hoạt động 24/7
48 giờ
96 giờ
10 ngày làm việc
15 ngày làm việc
10 ngày làm việc

15 ngày làm việc
120 ngày dương lịch sau khi đăng ký hoặc
trong khuôn khổ hướng dẫn của Viện Hàn
lâm Nhi khoa Hoa Kỳ (American Academy
of Pediatrics), tùy theo thời gian nào ít hơn
120 ngày theo lịch sau khi đăng ký
120 ngày theo lịch sau khi đăng ký
14 ngày
14 ngày
30 ngày

Bảng bên dưới cho biết thời gian quý vị phải chờ chăm sóc trước và sau sinh:
Loại hình cuộc hẹn
Khám tiền sản 1
ACA-MHI-0008-16_VN

Quý vị có thể đặt cuộn hẹn trong
vòng...
2 tuần

Kỳ 1 và 2
Kỳ 3
Trường hợp mang thai có rủi ro cao
Sau sinh

7 ngày
3 ngày
3 ngày
21-56 ngày sau sinh

Nếu quý vị dịch vụ thông dịch trong cuộc hẹn, chúng tôi cũng cấp dịch vụ dịch bằng
ngôn ngữ của riêng quý vị và ngôn ngữ ký hiệu. Gọi cho Trung tâm Chăm sóc Khách
hàng theo số được liệt kê trên thẻ ID để nhận dịch vụ thông dịch.
www.anthem.com/ca/medi-cal
Anthem Blue Cross là thương hiệu của Blue Cross of California, một tổ chức được cấp
phép độc lập của Blue Cross Association. ANTHEM là thương hiệu đã đăng ký của
Anthem Insurance Companies, Inc. Tên và biểu tượng Blue Cross là các dấu hiệu đã
đăng ký của Blue Cross Association.

