Chích Ngừa Cảm Cúm
Hàng Năm
Dưới sự bảo trợ của Hội Hồng Thập Tự, Sở Y Tế thành phố Kansas City, và hãng bảo hiểm Blue
Cross Blue Shield KC, Cộng Đồng Việt Nam Tại Kansas City Và Vùng Phụ Cận cùng với sự hợp tác
của các sinh viên y khoa và y tá trường đại học UMKC, trường đại học KCUMB, nhóm y tá bệnh viện
KU, và Hội sinh viên Việt Nam VSA, sẽ tổ chức một buổi chích ngừa cảm cúm cho qúy vị đồng
hương (6 tháng tuồi trở lên) và cung cấp một số dịch vụ y tế .

Thời gian: 9:30 giờ sáng tới 1:30 giờ trưa
Thứ Bảy ngày 10 tháng 11 năm 2012
Địa điểm: Văn Phòng Cộng Đồng (Pioneer Campus)
2700 E. 18TH St.,
Kansas City, MO. 64127
Dịch vụ miễn phí bao gồm











Chích ngừa cảm Cúm cho trẻ em 6 tháng đến 18 tuổi
Chích ngừa Cúm cho ngừời lớn có Medicare, Medicaid, có và không có bảo hiểm
Chích ngừa Viêm gan A & B ( Hepatitis A & B ) cho ngừời lớn 18 tuổi trở lên
Ghi danh thử máu truy tìm bệnh Viêm gan B vào tháng 1, 2013
Thử chất độc chì trong trẻ em
Đo máu đuờng . Đo huyết áp. Đo máu mỡ
Tham khảo bệnh tiểu đuờng, cao huyết áp, cao máu mỡ
Tham gia nghiên cứu về thử nghiệm thuốc chữa Viêm gan B
Ghi danh gặp bác si Samuel Rodgers (cô Lam)
Làm đon xin bảo hiểm tiểu bang (Medicaid) . Khám mắt cườm

Lưu ý: Xin mang theo thẻ Medicare / Medicaid / thẻ bảo hiểm nếu có
Mọi thắc mắc, hoặc muốn biết thêm chi tiết xin quý vị vui lòng liên
lạc văn phòng Cộng Đồng Việt Nam tại số (816) 231-3500. Nếu
muốn ghi danh trước cho các dịch vụ để được ưu tiên xin đến văn
phòng Cộng Đồng Việt Nam vào Thứ bảy 20/10, 27/10, và 3/11/2012
từ 10 giờ sáng tới 1 giờ trưa.

