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BỘ PHẬN Y TẾ CÔNG CỘNG 
Chương trình ScreenWise 

ĐIỀU KIỆN CỦA SCREENWISE 

Bệnh nhân phải đáp ứng các yêu cầu sau khi đăng ký ScreenWise 

− Tuổi:
 Tuổi từ 21 đến 49 và cần các dịch vụ chẩn đoán ung thư vú hoặc ung

thư cổ tử cung.¥

 Từ 50 tuổi trở lên cần các dịch vụ chẩn đoán hoặc tầm soát ung thư vú
hoặc ung thư cổ tử cung.

− Địa điểm: Bệnh nhân phải sống hoặc có ý định sống ở Tiểu bang Oregon.¥¥

− Thu nhập: Bệnh nhân phải có mức thu nhập hộ gia đình bằng hoặc dưới
250% mức nghèo Liên bang.¥¥

− Tình trạng Bảo hiểm: Bệnh nhân dù không có bảo hiểm y tế HOẶC có bảo
hiểm y tế, nhưng không đủ trang trải nhu cầu của họ.¥¥

Để được hướng dẫn thêm về thông tin chương trình sàng lọc và thông tin 
chung, gọi chương trình ScreenWise theo số 971-673-0581. 

Cần các dịch vụ chẩn đoán để bác sĩ lâm sàng xác định.¥  
Thông tin về địa điểm, thu nhập và bảo hiểm do khách hàng tự khai báo.¥¥
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Hướng dẫn về mức nghèo năm 2023 cho 48 Tiểu bang 
tiếp giáp và Hạt Columbia 

Hiệu quả của Chương trình ScreenWise: Ngày 01 
tháng 03 năm 2023. 

Thành viên trong hộ gia đình HƯỚNG DẪN 250% MỨC 
NGHÈO LIÊN BANG (FPL) 

Số thành viên Hàng tháng 

1 $3,038 

2 $4,109 

3 $5,180 

4 $6,250 

5 $7,321 

6 $8,392 

7 $9,463 

8 $10,534 

*Các gia đình có nhiều hơn 8 thành viên, tính thêm $1,071 mỗi tháng.
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