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Có được —
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Có được —

Sự giới thiệu các dịch vụ về Nghiện Thuốc và Bia rượu  
11--800800--479479-33393339

Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng, Hỗ Trợ Cho Gia Đình 
và Thông Tin về Medi-Cal  
11 866866 262262--- 9881 (miễn phí) 

Thông Tin về Sức Khỏe Tâm Thần và Sự Giới Thiệu  
11--880000--447799--33333399

Dịch Vụ Người Cao Tuổi & Sống Tự Lập/Dịch Vụ Bảo Vệ cho Người 
Lớn/Lạm Dụng Người Lớn và Người Phụ Thuộc  
11--880000--551100--20202200

Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ/Chống Lạm dụng Trẻ  
11--880000--334444--60600000
Sức Khỏe Môi Trường
885588--550055--67670000

Quận San Diego
Hội Đồng Giám Sát

——Greg CoxGreg Cox  
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–– Jim DesmondJim Desmond
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Các phòng khám Sức Khỏe Công theo   
Vùng cung cấp các dịch vụ sau: 

 
 

 

 

 
619-229-5400

  
619-441-6500

   
858-573-7300

   
760-967-4401

   
760-740-3000

  
619-409-3110

  
Helen RobbinsHelen Robbins--MeyerMeyer  

DirectorDirector  
Health and Human Services AgencHealth and Human Services Agenc
Nick Macchione, MS, MPH, FACHENick Macchione, MS, MPH, FACHE  

Public Health OPublic Health O
Wilma J. Wooten, MD, MPHWilma J. Wooten, MD, MPH  

Chăm Sóc Sức Khỏe Công là chính 
phủ làm việc với các tổ chức tư nhân 
và các chuyên gia dựa trên cộng 
đồng để: 
Tăng số năm và phẩm chất của cuộc 
sống khỏe mạnh
Thúc đẩy các hành vi lành mạnh 
Ngăn ngừa bệnh tật và thương tích 
Bảo vệ cộng đồng khỏi trường hợp 
khẩn cấp về sức khỏe
Bảo đảm quyền có được chăm sóc 
sức khỏe 
Loại bỏ sự chênh lệch về tình trạng 
sức khỏe
Đảm bảo môi trường lành mạnh
Tiến hành giám sát và kiểm soát các 
bệnh phải báo cáo

Các Dịch Vụ Khác

Giúp Bảo Vệ Sức Khỏe 
Của Quý Vị!

Dịch Vụ
Chăm Sóc
Sức Khỏe

Công

Chăm 
Sóc 

Sức Khỏe 
Công Dịch Vụ 

Chăm Sóc
Sức Khỏe

Công

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Công

là
Gì?

Thông Tin về Dịch Vụ và Liên Lạc

Xét nghiệm HIV
Phòng khám Chủng ngừa

Điều dưỡng Sức khỏe Cộng đồng

Phòng Khám Bệnh lây truyền qua 
đường Tình dục
Xét nghiệm và Điều trị Bệnh Lao
Thông tin và giới thiệu đến
nguồn cộng đồng

Giúp Bảo Vệ Sức Khỏe 
Của Quý Vị!

Chương trình và Dịch vụ

Trưởng Văn Phòng Hành Chánh
Helen N. Robbins-Meyer

Giám Đốc, 

Nick Macchione MS, MPH, FACHE

Viên Chức Y Tế Công
Wilma J. Wooten, MD, MPH 

Địa hạt 1
Địa hạt 2
Địa hạt 3
Địa hạt 4
Địa hạt 5

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/central/public_health_center_central_region.html

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/east/public_health_center_east.html

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/north_central/public_health_center_north_central.html

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/north_coastal/public_health_center_north_coastal.html

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/north_inland/public_health_center_north_inland.html

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/south/south_region_center.html

Đông (East Region)

Bắc Trung (North Central)

Duyên Hải Phía Bắc 

Trong Đất Liền Phía Bắc

Nam (South Region)

Trung (Central Region)

Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế và Nhân Sinh



Chương Trình Dịch Vụ 

Dịch Vụ Lâm Sàng (619) 293-
4700 

Cung cấp xét nghiệm và điều trị cho hầu hết các STD (nhiễm bệnh 
qua đường tình dục), vắc-xin ngừa HPV và viêm gan A và B, và 
xét nghiệm HIV. 

Chăm Sóc và Điều Trị HIV / AIDS 
(619) 293-4700

Quản lý tài trợ của liên bang và tiểu bang để cung cấp các dịch vụ 
chăm sóc và hỗ trợ y tế cho cư dân nhiễm HIV / AIDS. 

Giáo Dục và Phòng Chống HIV 
(619) 293-4700

Cung cấp các dịch vụ giáo dục và phòng ngừa, bao gồm các hoạt 
động phòng ngừa có mục tiêu, can thiệp ở cấp độ cá nhân và 
nhóm, dịch vụ đối tác, thuyết trình, tham dự các sự kiện cộng đồng 
và đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật. 

Kiểm soát và phòng ngừa STD 
(619) 293-4700

Kiểm soát sự lây lan của STD bằng các dịch vụ điều trị và đối tác, 
sàng lọc, giám sát dịch bệnh và báo cáo. Dịch vụ phòng ngừa viêm 
gan siêu vi bao gồm sàng lọc người có nguy cơ và tiêm phòng bảo 
vệ. 

Chi Nhánh Dịch Vụ Y Tế Bà Mẹ, Trẻ Em và Gia Đình - (619) 692-8808 
Hoạt động để tăng cường sức khỏe và bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ mang thai, trẻ em, 
gia đình và cộng đồng. 

Đề Xuất về Sức Khỏe Trẻ Em 
Adolescent Health Initiative 
(619) 692-5627

Tăng nhận thức và giáo dục cho các bé gái và thúc đẩy việc áp 
dụng các hành vi sức khỏe để tác động đến sức khỏe trong tương 
lai. 

Sức Khỏe cho Trẻ Sơ Sinh Da 
Đen - Black Infant Health 
(619) 692-8430

Giúp phụ nữ Mỹ gốc Phi Châu mang thai và đang nuôi dạy con và gia 
đình tcó được các dịch vụ y tế và xã hội. 

Chương trình phòng chống 
khuyết tật và sức khỏe trẻ em 
Child Health and Disability 
Prevention Program (CHDP) 

  

Cung cấp các đánh giá sức khỏe trẻ em miễn phí, tốt cho trẻ em 
để ngăn ngừa hoặc xác định sớm các vấn đề sức khỏe và theo dõi 
điều trị. 

Bệnh Mãn Tính và Sức 
Khỏe_Chronic Disease and Health 
Equity  (619) 542-4110 

Thúc đẩy sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật, khuyết tật và tử vong 
sớm do bệnh mãn tính bằng cách tăng tính công bằng về sức khỏe. 

Chương Trình Dịch Vụ Thai Kỳ 
Toàn Diện_ Comprehensive 
Perinatal Services Program 
(619) 542-4053

Cung cấp y tế, dinh dưỡng, giáo dục thai kỳ và hỗ trợ tâm lý cho 
phụ nữ mang thai. 

Chương trình Sức khỏe Răng 
miệng (619) 692-8858 

Cung cấp giáo dục nha khoa cho các gia đình, huấn luyện cho các 
chuyên gia, tạo điều kiện khám sàng lọc nha khoa và hàn trám 
răng/điều trị vecni fluoride và tiến hành giới thiệu chăm sóc nha 
khoa khẩn cấp cho học sinh K-12. 

Đánh Giá Tử Vong Thai Nhi và 
Trẻ Sơ Sinh 
Fetal and Infant Mortality Review 
(619) 692-8045

Nỗ lực giảm thiểu tử vong cho thai nhi và trẻ sơ sinh bằng cách 
xác định và thực hiện các can thiệp để khắc phục các vấn đề xã 
hội và hệ thống chăm sóc sức khỏe. 

Chương Trình Chăm Sóc Sức 
Khỏe cho Trẻ Em được Nhận 
Nuôi  (619) 692-8816 

Hoạt động để bảo đảm rằng trẻ em đang được nhận nuôi được 
kiểm tra sức khỏe và nha khoa phòng ngừa và theo dõi các vấn đề 
sức khỏe nhất định. 

Đề Xuất Sức Khỏe Nam Giới 
(619) 542-4006

Hoạt động để củng cố gia đình và thúc đẩy các hành vi lối sống 
lành mạnh ở nam giới ở San Diego. 

Giáo dục dinh dưỡng và phòng 
chống béo phì (NEOP) 
(619) 542-4065

Cung cấp giáo dục dinh dưỡng và thực hiện chính sách, hệ thống 
và chiến lược thay đổi môi trường để phòng chống béo phì ở nơi
mọi người sống, học tập, mua sắm và vui chơi. 

Văn phòng phòng chống bạo lực 
(619) 692-5506

Thúc đẩy các cá nhân và gia đình khỏe mạnh bằng cách thiết kế 
và phát triển các chương trình phòng chống bạo lực. 

Mạng Lưới Chăm Sóc Thai 
Kỳ_Perinatal Care Network (800) 
675-2229

Hệ thống cung cấp các nguồn chăm sóc sức khỏe và giới thiệu 
cho phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. 

Hội Chứng Đột Tử Trẻ Sơ Sinh 
(SIDS) (619) 542-4053 

Phấn đấu giảm số ca tử vong do Hội Chứng Đột Tử Trẻ Sơ Sinh 
(SIDS) thông qua giáo dục và hướng dẫn. 

Chương Trình Dịch Vụ 

Chương Trình Kiểm Soát Thuốc Lá 
Tobacco Control Resource Program 
(619) 692-5514

Hoạt động để giảm ảnh hưởng của thuốc lá, 
tiếp xúc với khói thuốc và tiếp cận với các 
sản phẩm thuốc lá, cũng như thúc đẩy cai 
thuốc lá. 

Chuẩn bị và ứng phó về sức khỏe cộng đồng - (619) 285-6519 
Chi nhánh phòng ngừa và ứng phó sức khỏe cộng đồng lên kế hoạch và hỗ 
trợ các hoạt động ứng phó cho các thảm họa y tế công cộng, tự nhiên và 
nhân tạo. 

Kế Hoạch Ứng Phó cho Khẩn Cấp 
và Thiên Tai 
Disaster Preparedness and 
Emergency Response (619) 285-
6519 

Phối hợp các hoạt động ứng phó y tế khẩn 
cấp và phòng chống thiên tai, giữa nhiều 
bên, bao gồm xem xét và tăng cường các 
kế hoạch vận hành khi có thảm họa và tổ 
chức tập huấn luyện thảm họa; và vận hành 
các chương trình Đề Xuất Sẵn Sáng cho các  
Thành Phố và Chiến Lược Dự Phòng Quốc Gia 
(Strategic National Stockpile and Cities 
Readiness Initiative).

Điều Phối Viên Khu Vực Hoạt Động Y
Tế - Medical Health Operational Area 
Coordinator 
(619) 285-6519

Tạo điều kiện cho hệ thống chăm sóc sức 
khỏe và y tế sẵn sàng quản lý và ứng phó 
hiệu quả với thảm họa hoặc sự kiện y tế 
công cộng quy mô lớn hoặc cấp cứu bằng 
cách quản lý các biện pháp đối phó y tế 
hàng loạt; lập kế hoạch và chuẩn bị cho các 
mối đe dọa hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt 
nhân và chất nổ đối với sức khỏe cộng 

 Chương Trình Bệnh Viện Sẵn Sàng 
Hospital Preparedness Program 
(619) 285-6519

Hỗ trợ chuẩn bị hệ thống chăm sóc sức 
khỏe khu vực. 

Quân Đoàn Dự Bị Y Tế 
Medical Reserve Corps (MRC) 
(619) 285-6519

Phát triển đội ngũ các chuyên gia sức khỏe 
tình nguyện MRC có tay nghề cao để ứng 
phó với các trường hợp khẩn cấp. 

Kiểm soát bệnh lao và sức khỏe người tị nạn - Kiểm soát bệnh lao (619) 692-
5565 - Chương trình đánh giá sức khỏe người tị nạn (619) 692-8611 
Kiểm soát bệnh lao (TB) phát hiện, kiểm soát và ngăn ngừa sự lây lan của 
bệnh lao thông qua điều trị, quản lý hồ sơ và điều tra việc tiếp xúc. Chương 
trình đánh giá sức khỏe người tị nạn cung cấp các dịch vụ kiểm tra và giới 
thiệu sức khỏe cơ bản cho người tị nạn trong vài tháng đầu tiên tại Quận San 
Diego.. 

Chương trình Đánh Giá Sức Khỏe 
Người Tị Nạn 
Refugee Health Assessment 
Program (619) 692-8611 

Chương trình Đánh Giá Sức Khỏe Người Tị 
Nạn cung cấp các dịch vụ kiểm tra và giới 
thiệu sức khỏe cơ bản cho người tị nạn 
trong vài tháng đầu tiên tại Quận San Diego. 

Quản Lý Trường Hợp Bệnh Lao (TB) 
(619) 692-5565

Cung cấp quản lý trường hợp bệnh lao (TB) 
để đảm bảo rằng mỗi bệnh nhân sẽ nhận 
được một quá trình điều trị thích hợp. 

Dịch Vụ Phòng Khám Lao 
TB Clinical Services (619) 692-5565 

Cung cấp dịch vụ chẩn đoán và điều trị 
bệnh lao cho những người có nguy cơ cao. 

Giáo Dục và Tiếp Cận Cộng Đồng 
về Lao 
TB Education and Outreach (619) 
692-5565

Cung cấp dịch vụ giáo dục bệnh lao và tiếp
cận cho các nhóm có nguy cơ cao. Giáo dục 
về bệnh lao bao gồm các triệu chứng bệnh 
lao, sự khác biệt giữa nhiễm lao và bệnh và 
xét nghiệm. 

Xem trang web các Dịch vụ 
Chăm Sóc Sức khỏe Công 

www.sandiegocounty.gov/hhsa/programs/phs 

Chương Trình Dịch Vụ 
Ban Quản Trị - Dịch Vụ Y Tế Công – (619) 542-4170 
Chỉ đạo tất cả các chương trình y tế công cộng sau đây, bảo vệ sức khỏe 
cộng đồng và đáp ứng các tình huống khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. 

Văn Phòng Y Tế Biên Giới 
Office of Border Health (BH) 
(619) 692-5639

Giúp kết nối và tạo điều kiện hợp tác giữa California 
(CA) và Baja CA để giải quyết các mối quan tâm lo ngại 
về sức khỏe cộng đồng dọc biên giới Hoa Kỳ-Mexico. 

Hoạt Động Hành Chính 
về Medi-Cal / Quản Lý 
Trường Hợp Nhắm Đến 
 (MAA/TCM)

MAA hỗ trợ các chương trình của Quận và cộng đồng để 
phục hồi chi phí ghi danh khách hàng của họ vào các 
dịch vụ được bảo hiểm của Medi-Cal. TCM cung cấp các 
dịch vụ quản lý trường hợp chuyên biệt cho các cá nhân 
được bảo hiểm bởi Medi-Cal trong một nhóm dân số nhất 
định.

Đơn Vị Thống Kê Y Tế Cộng 
Đồng 
Community Health Statistics Unit 
(619) 285-6593

Cung cấp dữ liệu và phân tích về nhân khẩu học, kinh tế, 
hành vi và dân số ở cấp cộng đồng cho Cơ quan Dịch vụ 
Nhân sinh và Sức khỏe của Quận Hạt, các khu vực, các 
tổ chức dựa vào cộng đồng và công chúng. 

Dịch Vụ Dành Cho Trẻ Em California -  (619) 528 (528--40004000 
Cung cấp các dịch vụ chẩn đoán và điều trị, quản lý trường hợp y tế và các 
dịch vụ trị liệu vật lý và nghề nghiệp cho trẻ em dưới 21 tuổi với các điều kiện y 
tế thích hợp. 

Chương Trình Trị Liệu Y 
Tế CCS (MTP) 
(619) 528-4000

Cung cấp liệu pháp vận động và vật lý trị liệu cho trẻ 
em đủ điều kiện tại một trong sáu địa điểm trường học 
MTP. 

CCS-Quản Lý 
Hồ Sơ (619) 
528-4000

Thẩm định tính đủ điều kiện y tế của bệnh nhân và 
điều kiện tài chính của gia đình về dịch vụ và lợi ích 
của chương trình. 

Chi Nhánh Dịch Vụ Dịch Tễ và Tiêm Chủng (EISB) 
Dịch tễ học (619) 692-8499 / Chủng ngừa (866) 358-2966 
Hoạt động để xác định, điều tra, đánh giá và ghi danh các bệnh phải báo cáo và các 
sự kiện quan trọng với tính kịp thời và chính xác để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và 
ngăn ngừa sự lây lan của bệnh. 

Chương Trình Phòng Chống 
Ngộ Độc Chì ở Trẻ Em (CLPPP) 
(619) 692-8487

Tìm cách ngăn ngừa ngộ độc chì ở trẻ em thông qua 
giáo dục công cộng và quản lý hồ sơ cho những 
người có nguy cơ. 

Chương Trình Dịch Tễ 
Học 
Epidemiology Program 
(619) 692-8499

Hoạt động để xác định, điều tra, đánh giá và ghi danh các 
bệnh phải báo cáo và các sự kiện quan trọng với tính 
kịp thời và chính xác để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và 
ngăn ngừa sự lây lan của bệnh 

Chương trình Tiêm chủng 
Immunizations Program 
(866) 358-2966

Hoạt động để giảm các bệnh có thể phòng ngừa 
bằng vắc-xin bằng cách cải thiện tỷ lệ bao phủ chủng 
ngừa thông qua điều tra, giáo dục, cộng tác, đánh giá 
hồ sơ tiêm chủng và ghi danh tiêm chủng. 

Văn Phòng Thống Kê và 
Lưu Hồ Sơ Quan Trọng 
(Giấy Khai tử và Khai sinh) 
(619) 692-5733

Ghi danh tất cả các ca sinh, tử vong và sẩy thai của quận 
và quản lý Chương trình Thẻ Nhận dạng Thuốc Cần sa 
Y tế (Medical Marijuana Identification Card). 

Phòng Thí Nghiệm Y 
Tế Công Cộng (619) 
692-8500

Cung cấp xét nghiệm cho các bệnh truyền nhiễm, điều 
tra khủng bố sinh học, cúm và các bệnh về đường hô 
hấp khác, và ngộ độc chì. 

Chi nhánh HIV, STD và viêm gan - (619) 293-4700 
Cải thiện kết quả sức khỏe trong cộng đồng bị ảnh hưởng không cân xứng 
bởi HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs). 

Quản Lý Hồ Sơ Bệnh 
AIDS (619) 293-4700 

Cung cấp hỗ trợ trong việc có được các dịch vụ y tế 
và hỗ trợ cho các tù nhân bị nhiễm HIV / AIDS. 

Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Công     Các Chương Trình và Dịch Vụ 

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/maternal_child_family_health_services.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/emergency_medical_services/disaster_medical_and_health_emergency_preparedness.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/tuberculosis_control_program.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/tuberculosis_control_program/refugee_health_programs.html
http://www.sandiegocounty.gov/hhsa/programs/phs/
https://www.sandiegocounty.gov/hhsa/programs/phs/
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/california_children_services.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/immunization_branch.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/hiv_std_hepatitis_branch.html
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