
Bảo vệ quý vị khỏi nấm Chlamydia

Quý vị có đang gặp rủi ro không? Sắp xếp cuộc hẹn với Bác 
sĩ Chăm sóc Chính (PCP) của quý vị.
Chlamydia là loại vi khuẩn lây lan giữa người trong khi quan hệ tình dục mà không sử dụng bao 
cao su. Nếu quý vị từ 16-24 tuổi và thường xuyên có quan hệ tình dục, quý vị nên tầm soát nấm 
chlamydia hàng năm dù quý vị đã được điều trị trước đó hay chưa.

Quý vị rất nên trao đổi với bác sĩ chăm sóc chính (PCP).
• Nếu quý vị thường xuyên có quan hệ tình dục, hãy yêu cầu bác sĩ của quý vị khám 

sàng lọc hoặc làm xét nghiệm Pap cho quý vị. Sàng lọc bao gồm xét nghiệm nước 
tiểu hoặc lấy mẫu tăm bông.

• Nếu nấm chlamydia không được điều trị, nó có thể gây ra tổn thương vĩnh viễn nghiêm 
trọng cho hệ sinh sản của quý vị, gây khó mang thai hoặc không thể mang thai.

• Hầu hết những người nhiễm nấm chlamydia đều không có triệu chứng. Đó là lý do 
tại sao việc khám sàng lọc rất quan trọng.

• Nếu quý vị nhận thấy các triệu chứng, chẳng hạn như cảm giác nóng rát khi đi tiểu 
hoặc thấy có chất lỏng đổi màu, quý vị nên đến bác sĩ ngay lập tức.

Lần thăm khám này được UnitedHealthcare đài thọ
• Đến gặp PCP hoặc bác sĩ phụ khoa (OB/GYN) của quý vị hoặc tìm một bác sĩ trong 

mạng lưới UnitedHealthcare.
• Nhớ mang theo thẻ hội viên khi đến khám.

Tìm trợ giúp liên quan đến cuộc hẹn của quý vị
• Từ đặt lịch khám lần tiếp theo cho đến tìm bác sĩ, quý vị luôn có thể an tâm trông 

vậy ở chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp quý vị nhận được chăm sóc mà quý vị cần.
• Gọi cho Bộ phận Chăm sóc Hội viên theo số 1-866-270-5785, TTY 711, 7 sa – 7 

tối, thứ Hai - thứ Sáu để giúp đặt lịch hẹn hoặc tìm một PCP hoặc bác sĩ phụ khoa 
(OB/GYN).

Lần thăm khám sẽ gồm những gì
1. Xét nghiệm nước tiểu hoặc lấy mẫu tăm bông thường được thực hiện khi sàng lọc.
2. Quý vị sẽ được kê một loại thuốc kháng sinh để dùng trong tối đa 7 ngày. 
3. Quý vị cũng nên kiểm tra các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD) khác. 
4. Hãy trò chuyện với bác sĩ của quý vị nếu quý vị có điều gì lo lắng trong quá trình 

thăm khám. Trò chuyện với bác sĩ có thể giúp quý vị loại bỏ những lo lắng.

Xem mặt sau để tìm hiểu thêm
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Các bước quan trọng khác cho sức khỏe của quý vị
• Sử dụng bao cao su là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ quý vị khỏi bị nhiễm 

nấm chlamydia.
• Nếu quý vị đang mang thai, quý vị nên được sàng lọc trong lần khám thai sản đầu 

tiên. Nếu không được điều trị, việc nhiễm nấm chlamydia thể gây đẻ non và có thể 
truyền sang con quý vị.

Chúng tôi có thể trợ giúp cho quý vị nhiều hơn nữa
• NurseLine. Quý vị có thắc mắc về sức khỏe của mình? Hãy trò chuyện với y tá đã 

đăng ký 24/7. Gọi số 1-866-270-5785, TTY 711.

• Thăm khám sức khỏe. Tiêm phòng và xét nghiệm định kỳ có thể giúp quý vị  
khỏe mạnh.

• Quý vị cần đưa đón? Chúng tôi cung cấp dịch vụ đưa đón trong mỗi chuyến  
khám bệnh.
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