
Dễ dàng Đăng ký Cổng thông 
tin Hội viên của Chúng tôi
Cổng thông tin Hội viên cho phép quý vị truy cập vào thông 
tin của mình ở bất cứ đâu có thể truy cập internet

Hãy Cùng Chúng tôi Tham 
gia Hành trình Xanh

Đăng ký ngay hôm  
nay tại sfhp.org

Thông tin Đăng nhập của Hội viên Medi-Cal



Xem Thuốc của Quý vi
Tìm hiểu về thuốc của quý vị và liều lượng mà quý 
vị cần dùng. Tìm hiểu về cách tương tác của những 
thuốc đó với các thuốc khác. Xem lịch sử dùng  
thuốc của quý vị.

Xem Hồ sơ Sức khỏe  
Cá nhân của Quý vị
Xem những lần khám trước đây, thuốc và  
nhiều thông tin khác. Quý vị có thể mang theo 
Hồ sơ Sức khỏe Cá nhân khi đến khám tại bác  
sĩ của mình.

Yêu cầu Thẻ Hội viên
Quý vị có thể xem Thẻ Hội viên, yêu cầu thẻ mới, 
in thẻ tạm thời và lưu ảnh chụp thẻ trên điện thoại 
của mình. 

Thay đổi PCP của Quý vị
Để thay đổi PCP, hãy sử dụng menu thả xuống 
Chương trình Sức khỏe của Tôi và chọn Yêu cầu 
Thay đổi PCP. Việc thay đổi PCP sẽ có hiệu lực 
vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.

Thông tin Sức khỏe 
của Quý vị có Ngay 
khi Nhấp chuột

Truy cập thông tin sức khỏe của quý vị bất cứ lúc nào từ bất cứ đâu có thể truy cập internet 
với SFHP HealthLink, Cổng thông tin Hội viên Medi-Cal an toàn và bảo mật của chúng tôi

Hãy luôn mang theo Thẻ Hội viên.



Thư viện Giáo  
dục Sức khỏe
Cổng thông tin của chúng tôi 
có một thư viện với nhiều chủ 
đề sức khỏe. Có nhiều công 
cụ tương tác về y tế và sức 
khỏe, thuốc, thai kỳ, công cụ 
kiểm tra triệu chứng và trung 
tâm học tập để giúp quý vị 
ra quyết định tốt hơn về sức 
khỏe của mình.

Tải xuống Tài liệu  
cho Hội viên 
Bây giờ, quý vị có thể xem và tải xuống các thư ngỏ và 
tài liệu cho hội viên mới nhất thông qua Cổng Thông  
tin Hội viên của chúng tôi.

Tìm kiếm Nhà cung cấp
Công cụ tìm kiếm nhà cung cấp nâng cao của 
chúng tôi cho phép quý vị tìm nhà cung cấp 
trong mạng lưới của mình hoặc bất kỳ mạng lưới 
nào khác của SFHP. Tra cứu nhà cung cấp theo tên 
hoặc loại nhà cung cấp bao gồm phòng khám, 
nhà thuốc, bác sĩ chuyên khoa, v.v.
Quý vị có thể tìm Công cụ Tìm kiếm Nhà cung cấp trên 
trang chủ Cổng thông tin Hội viên hoặc menu thả xuống 
dưới Chương trình Bảo hiểm Sức khỏe của Tôi.

Quý vị có thể tìm kiếm theo Tên Nhà cung cấp hoặc có 
thể mở rộng tiêu chí tìm kiếm như địa điểm, mạng lưới 
và loại hình hành nghề chung. Quý vị có thể tinh lọc tìm 
kiếm của mình theo chuyên khoa, mạng lưới, ngôn ngữ 
sử dụng, giới tính, địa điểm hoặc theo nhà cung cấp đang 
nhận bệnh nhân mới.

Khi đăng ký Cổng thông tin Hội viên của chúng tôi, quý vị cũng đăng ký nhận tài 
liệu hội viên, bao gồm cả bản tin của chúng tôi qua email.

Thông tin Đăng nhập của Hội viên Medi-CalĐăng ký ngay hôm nay tại sfhp.org

Dịch vụ Khách hàng
Quý vị có thể gửi email cho Dịch vụ Khách 
hàng qua cổng thông tin này để được giải đáp 
các thắc mắc về chăm sóc sức khỏe của mình.



Bắt đầu tại sfhp.org và nhấp vào nút 
Đăng nhập Hội viên Medi-Cal ở trên cùng 
của trang chủ. 

Cổng thông tin Hội viên Medi-Cal của SFHP có sẵn cho các hội viên Medi-Cal đủ 12 tuổi trở lên. Hội viên SFHP Medi-Cal dưới 12 
tuổi cần phải có Đại diện được Ủy quyền thì mới được đăng ký. 

Quý vị sẽ được chuyển tới Trang Đăng nhập Hội 
viên SFHP HealthLink. Nhấp vào nút Đăng ký 
Người dùng Mới, được hiển thị bên dưới.

Giờ đây, quý vị đã 
sẵn sàng để bắt đầu. 
Nhập Tên Người 
dùng và Mật khẩu 
của quý vị rồi nhấp 
vào Đăng Nhập để 
bắt đầu sử dụng 
Cổng thông tin Hội 
viên Medi-Cal của 
SFHP.

Quý vị sẽ được yêu cầu nhập ID Hội viên, Họ và 
Ngày Sinh, rồi tạo mật khẩu và thiết lập các câu 
hỏi bảo mật.

Cách Đăng ký và Đăng nhập
SFHP HealthLink giúp quý vị được chăm sóc sức khỏe tốt nhất

415401   0722
Đăng ký ngay hôm nay tại sfhp.org

Thông tin Đăng nhập của Hội viên Medi-Cal

Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi cho Dịch vụ Khách hàng theo số 1(415) 547-7800
Người dùng TTY có thể gọi số 1(888) 484-7200. Chúng tôi có nhân viên nói được ngôn ngữ của quý vị.


