Thưa Thân Chủ,
Bạn đã được đặt trong danh sách Cần Theo Dõi Y Khoa về Bệnh Lao (TB) Tiềm Ẩn bởi Bộ Công Dân và
Di Trú Canada (CIC).
Vào thời điểm này, bạn đã phải nói chuyện với một y tá của Sở Y Tế Công Cộng trong chương trình bệnh
Lao. Y tá đó đã chỉ bạn phải làm những điều sau đây:
1. Khi nào thì gặp một Bác sĩ:


Nếu bạn hội đủ điều kiện của chương trình Bảo Hiểm Y Tế Ontario (OHIP), bạn có thể chờ
90 ngày cho tới khi bạn nhận được thẻ OHIP của mình để làm cuộc hẹn với bác sĩ. Hãy yêu
cầu bác sĩ điền mẫu Báo Cáo của Y Sĩ (Physician Report) có trong tập tài liệu này.



Nếu bạn không hội đủ điều kiện cho chương trình OHIP, hãy làm một cuộc hẹn càng sớm
càng tốt. Xin bác sĩ điền mẫu Báo Cáo của Y Sĩ (Physician Report) có trong tập tài liệu này.
Bạn sẽ phải trả tiền cho cuộc hẹn.



Nếu lá thư của CIC được đóng dấu khẩn hoặc bạn đang bị các triệu chứng của Bệnh Lao mà
có thể bao gồm đổ mồ hôi đêm, bị sốt, ho hoặc ho ra máu, hãy gọi cho Sở Y Tế Công Cộng
vùng Peel và gặp bác sĩ ngay lập tức với túi hồ sơ này. Bạn sẽ phải trả tiền cho cuộc hẹn.

2. Bạn phải làm gì sau khi gặp Bác sĩ:



Giữ một bản sao của tất cả các tài liệu, giấy tờ
Nội trong sáu tháng phải gửi đi mẫu Báo Cáo đã được bác sĩ điền hoặc CIC sẽ được thông báo
và hồ sơ của bạn sẽ bị đóng. Fax hoặc gửi bằng thư:
Fax

905-565-8428

Gửi bằng thư Peel Public Health, TB Control Program 5th Floor
7120 Hurontario St.
PO Box 630 ROP Streetsville
Mississauga, ON L5M 2C1
Liên lạc với Sở Y Tế Công Cộng vùng Peel ở số 905-791-7800, ext. 2796 nếu bạn thay đổi địa chỉ nhà ở
của mình hoặc nếu bạn rời khỏi Ontario. Xin tham khảo bản câu hỏi có trong tập tài liệu này hoặc vào
trang mạng peel-stoptb.ca để có các câu trả lời cho những thắc mắc của bạn.
Kính thư,
Sở Y Tế Công Cộng vùng Peel
Chương trình Kiểm soát Bệnh Lao

