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三重區衛生所  Sanchong (02)2982-5233 新北大道一段 1號

板橋區衛生所  Banqiao (02)2258-6606 英士路 192號

永和區衛生所  Yonghe (02)3233-2780 秀朗路一段 137號

中和區衛生所  Zhonghe (02)2249-1936 南山路 4巷 3號

新莊區衛生所  Xinzhuang (02)2996-7123 中華路一段 2號

新店區衛生所  Xindian (02)2911-3984 北新路一段 88巷 11號

土城區衛生所  Xindian (02)2260-3181 和平路 26號

蘆洲區衛生所  Luzhou (02)2281-2011 中央路 58號

汐止區衛生所  Xichi (02)2641-2030 新台五路一段 266號

樹林區衛生所  Shulin (02)2681-2134 中山路二段 80之 1號

鶯歌區衛生所  Yingge (02)2670-2304 文化路 389號

三峽區衛生所  Sanxia (02)2671-1592 光明路 71號 3樓

淡水區衛生所  Danshui (02)2621-5620 中山路 158號

瑞芳區衛生所  Ruifang (02)2497-2132 明燈路三段 1號

五股區衛生所  Wugu (02)2291-7717 中興路四段 67之 1號

泰山區衛生所  Taishan (02)2909-9921 全興路 212號 3樓

林口區衛生所  Linkou (02)2601-1005 林口路 70號

深坑區衛生所  Shenkang (02)2662-1567 深坑街 165號

石碇區衛生所  Shiding (02)2663-1325 潭邊里碇坪路一段 82號

坪林區衛生所  Pinglin (02)2665-6272 坪林街 104號

三芝區衛生所  Sanzhi (02)2636-2007 中山路一段 12號

石門區衛生所  Shimen (02)2638-1007 石門里中山路 28之 1號

八里區衛生所  Bali (02)2610-1902 舊城里舊城路 16號

平溪區衛生所  Pingxi (02)2495-1015 石底里公園街 17號

雙溪區衛生所  Shuangxi (02)2493-1210 新基里新基南街 18號

貢寮區衛生所  Gongliao (02)2490-1431 仁愛路 128號

金山區衛生所  Jinshan (02)2498-2778 大同里民生路 59號

萬里區衛生所  Wan-an (02)2492-1117 瑪鋉路 157號

烏來區衛生所  Wulai (02)2661-7200 忠治里新烏路五段 109號

新北市各區衛生所聯絡資訊新住民婦女健康篩檢流程

結果異常
Kết quả khác 
thường

新北市衛生局

醫療作業流程
Quy trình khám chữa bệnh

Cục Y tế thành phố Tân Bắc

越 南 文 版

Quy trình kiểm tra sức khỏe và chuyển tiếp điều trị 
những trường hợp bất thường

Thông tin các Trung tâm y tế quận thành phố Tân Bắc

1.	 	問卷（初步了解新住民健康狀況）及一般性檢查（如：
血壓、體重測量⋯⋯）。

2.		血液檢查、糞便寄生蟲卵檢查、子宮頸抹片檢查、胸部

Ｘ光檢查。

1.  Câu hỏi điều tra (bước đầu tìm hiểu tình hình sức khỏe Tân di 
dân) và kiểm tra đơn giản (huyết áp, đo chiều cao, cân nặng.)

2.  Xét nghiệm máu, xét nghiệm ký sinh trùng trong phân, kiểm 
tra cắt lớp mô cổ tử cung, chụp X quang lồng ngực.

領取報告、給予就醫服務資訊及相關衛生

保健訊息，並填寫轉介單。

Lấy kết quả xét nghiệm, cung cấp thông tin 
khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe thông 
thường, và ký vào giấy chuyển khoa.

領取報告、給予健康諮詢

Lấy kết quả xét nghiệm, cung cấp thông 
tin khám chữa bệnh

結果正常
Kết quả bình thường

追蹤與管理
Theo dõi và quản lý

符合條件之對象

Đối tượng phù hợp điều kiện

新北市 29 區衛生所

29 Trung tâm y tế quận trong thành phố

※本折頁由四方報協助翻譯、設計、印製。

越南文版

Tiếng Việt



9.	繳費	& 是否領藥	Nộp tiền & Có cần lấy thuốc
Nhân viên quầy lễ tân sẽ trợ giúp. Cầm đơn thuốc do quầy thuốc phát và 
hóa đơn đến quầy lễ tân để nộp tiền.
Nhân viên quầy lễ tân sẽ trợ giúp. Cầm đơn thuốc do quầy thuốc phát và 
hóa đơn đến quầy lễ tân để nộp tiền.Được tiến hành ở phòng khám. Dựa 
vào kết quả khám cơ thể, bác sỹ sẽ quyết định có cần cho bệnh nhân thuốc 
hay không. 

3.2 填寫資料 Điền thông tin
Nhân viên quầy lễ tân sẽ giúp bệnh nhân điền thông 
tin. Bệnh nhân lần đầu đến khám cần phải điền thÙng 
tin cı bản ở trang đầu trong phần bệnh án nộp cho 
Trung tâm y tế thành phố Tân Bắc

新北市各區衛生所醫療門診標準作業流程

1. 就診 Khám bệnh
Căn cứ vào thời gian khám bệnh cụ thể của mỗi cơ sở y tế để đến thăm 
khám.

是 Có

是 Có

是 Có

Biểu đồ giới thiệu quy trình khám chữa bệnh tiêu chuẩn 
tại các Trung tâm y tế quận thuộc thành phố Tân Bắc

2.1	是否持有健保卡 Có bảo hiểm y tế không?
Nhân viên quầy lễ tân sẽ giải thích và hướng dẫn. Chỉ có người có thẻ bảo 
hiểm y tế mới có thể được bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh. 

3.1 是否初診 Lần đầu đến khám
Nhân viên quầy lễ tân sẽ giải thích và hướng dẫn. Những người chưa từng 
đến khám ở trung tâm y tế đều được coi là lần đầu đến khám.

4. 掛號及繳掛號費 Đăng ký lấy số và nộp tiền
Lấy số. Bệnh nhân vào khám bệnh theo số thự tự hiện lên trên bảng thông báo. 

5.	診前衛教 Giáo dục y tế trước khi khám bệnh
Được tiến hành ở phòng đợi. Bệnh nhân được học về vệ sinh, y tế, và ghi 
chép lại tình hình dùng thuốc của bệnh nhân.

6.	身體測量 Kiểm tra cơ thể
Được tiến hành ở phòng đợi. Trước khi vào khám bệnh nhân phải đến khu 
vực dịch vụ để đo huyết áp, nhiệt độ cơ thể, cân nặng 

7.	理學檢查及問診 Kiểm tra cơ thể và khám qua lời miêu tả bệnh nhân
Được tiến hành ở phòng khám. Khi bác sỹ khám bệnh sẽ kiểm tra cơ thể, 
và hỏi bệnh nhân bệnh tình, và các triệu chứng. 

8.1	是否需檢驗 Có cần xét nghiệm hay không?
Được tiến hành ở phòng khám. Dựa vào kết quả kiểm tra cơ thể, bác sỹ sẽ 
quyết định có cần làm xét nghiệm hay không. 

8.2	檢驗	Xét nghiệm
Được tiến hành ở phòng xét nghiệm.
1.  Bệnh nhân cấp cứu cần cầm kết quả xét nghiệm về phòng khám để 

bác sỹ xem kết quả.
2.  Xét nghiệm xong, bệnh nhân thường có thể ra về nếu đã lấy thuốc 

hoặc nộp tiền. 

10.	是否於衛生所領藥

Có cần lấy thuốc ở trung tâm y tế hay không
Được tiến hành ở phòng khám. Căn cứ vào nguyên tắc cấp thuốc 
theo toa, quần chúng có thể lấy thuốc ở trung tâm y tế hoặc cầm toa 
thuốc đến các hiệu thuốc chấp nhận bảo hiểm y tế để lĩnh thuốc.

11.2 交付處方箋	Nộp đơn thuốc
Được tiến hành ở phòng khám. Nếu người 
bệnh cần lĩnh thuốc, sau khi được bác sỹ khám 
xong sẽ đi nộp đơn thuốc. 

11.1 領藥 Lấy thuốc
Được tiến hành ở hiệu 
thuốc. Dược sỹ sẽ phát 
thuốc cho bệnh nhân 
theo đơn của bác sỹ.

12. 完成診療	

Kết thúc quá trình 
khám chữa bệnh. 

Hoàn thành quy trình 
khám chữa bệnh, bệnh 
nhân có thể ra về.

2.3 結案 Hoàn tất
Nhân viên quầy lễ tân sẽ giải thích 
và hướng dẫn. Nếu không đồng ý 
tự chi trảchi phí khám chữa bệnh 
mời đến chỗ khác để thăm khám.

2.2 是否同意自費	Có đồng ý tự trả phí hay không?
Nhân viên quầy lễ tân sẽ giải thích và hướng dẫn. Cho dù có 
đóng bảo hiểm ý tế nhưng nếu không đem theo bảo hiểm y tế 
thì phải tự trả chi phí khám chữa bệnh, nhưng trong vòng một 
tuần có thể cầm thẻ bảo hiểm đến sở y tế để được hoàn tiền. 
Những cá nhân chưa tham gia bảo hiểm y tế phải tự chi trả chi 
phí khám chữa bệnh.

否 Không

否 Không

兒童疫苗注射流程

1

2

3

4

5

6

7

Quy trình tiêm chủng

到櫃檯抽取號碼牌

Đến quầy lễ tân lấy số

請家長至書寫桌填寫「預防接種前幼兒健康評估

表」（正面）、「兒童發展篩檢表」（背面）。

Các vị phụ huynh đến quầy thông tin để điền bảng đánh 
giá sức khỏe tiêm chủng dự phòng của trẻ ở tuổi mẫu 
giáo và bảng kiểm tra sự phát triển của trẻ (ở mặt sau).

等待自己的號碼、攜帶兒童健康手冊及健保 IC 卡、

評估表完成掛號。

Cầm theo sổ y bạ, thẻ bảo hiểm của trẻ, cùng với bảng đánh 
giá và đợi đến số của mình để hoàn thành bước lấy số.

由保健志工測量兒童的身高、體重及頭圍。	

Nhân viên tình nguyện ở bệnh viện sẽ giúp trẻ đo vòng 
đầu, cân nặng và chiều cao.

醫師看診可施打疫苗後，至預防注射室。

Sau khi bác sỹ khám bệnh và cho phép trẻ được tiêm 
phòng, bố mẹ sẽ đưa trẻ đến phòng tiêm chủng.

由護理人員查看預防接種評估表並資料登錄電腦系

統、兒童健康手冊記錄及預約下一次接種疫苗時間。

Y tá sẽ kiểm tra bảng đánh giá tiêm chủng dự phòng và 
nhập thông tin vào hệ thống máy tính, sổ y bạ và hẹn 
thời gian lần sau đến tiêm phòng vacxin.

接種後休息３０分鐘，無不

適再返家。

Sau khi tiêm phòng hãy nghỉ 
ngơi 30 phút, nếu không có phản 
ứng phụ thì lúc này mới về nhà.

否 Không

否 Không

是 Có

是 Có

是 Có

否 Không


