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Chào mừng đến với  
San Francisco Health Plan
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Chào m
ừng

Là Hội viên của San Francisco Health Plan, quý vị rất quan 
trọng với chúng tôi. Chúng tôi muốn chắc chắn quý vị nhận 
được những dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết khi quý vị cần. 
Nếu quý vị có thắc mắc về quyền lợi chăm sóc sức khỏe, có vấn 
đề về dịch vụ hoặc cần trợ giúp trong việc nhận dịch vụ, vui 
lòng gọi cho chúng tôi.
Đại diện Dịch vụ Khách hàng làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu,  
8:30 sáng – 5:30 chiều tại một trong các số điện thoại sau đây: 

Cuộc gọi tại Địa phương ......................................... 1(415) 547-7800

Cuộc gọi Miễn phí .................................................... 1(800) 288-5555

TTY cho Người Điếc, Khiếm Thính  
hoặc Khiếm Thanh .....................................................1(415) 547-7830

Teladoc® là quyền lợi miễn phí có sẵn khi quý  
vị không gặp được bác sĩ của mình ...................1(800) 835-2362

Đường dây Y tá Trợ giúp của Chúng tôi luôn  
sẵn sàng 24 giờ/ngày, bảy ngày/tuần ................1(877) 977-3397

Quý vị có thể tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp 
trên trang web của chúng tôi tại sfhp.org. Hoặc liên lạc với chúng 
tôi một cách an toàn và bảo mật qua cổng thông tin trực tuyến tại 
sfhp.org/contact. Đừng gửi thông tin sức khỏe cá nhân qua email.
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Giới thiệu về Cẩm nang này
Cẩm nang Hội viên này có thông tin về dịch vụ khách hàng được  
San Francisco Health Plan cung cấp và hướng dẫn về cách quý vị có 
thể nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe được bao trả bởi chương trình 
Healthy Workers HMO. Cẩm nang này giải thích cách San Francisco 
Health Plan và mạng lưới bác sĩ, nhóm y khoa và phòng khám cùng 
phối hợp làm việc như thế nào để bảo đảm quý vị nhận được sự 
chăm sóc sức khỏe có chất lượng cao nhất phù hợp với quý vị.
Một số từ trong Cẩm nang này có nghĩa đặc biệt. Quý vị có thể tìm thấy nghĩa 
của những từ này trong phần Định nghĩa của Cẩm nang này ở trang 51.

Các Lớp Giáo dục Sức khỏe theo Nhóm MIỄN PHÍ –  
Đăng ký ngay hôm nay!
Các lớp giáo dục sức khỏe và an toàn MIỄN PHÍ, nhóm hỗ trợ và tài liệu  
đọc có sẵn cho tất cả hội viên của San Francisco Health Plan.

Xem trang 47 để biết chi tiết.
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Chào m
ừng

Chương trình của Quý vị Hoạt động Như thế nào
San Francisco Health Plan (SFHP) là chương trình sức khỏe cộng đồng 
được cấp phép cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe giá hợp lý 
cho những gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Trong chương 
trình chăm sóc sức khỏe có quản lý, Bác sĩ Chăm sóc Chính của quý 
vị (PCP), phòng khám, bệnh viện và bác sĩ chuyên khoa cùng làm việc 
để đảm bảo sức khỏe tốt nhất có thể cho quý vị.
Chúng tôi có trách nhiệm liên kết quý vị với tất cả các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe được bao trả bởi chương trình Healthy Workers HMO.
n	Chúng tôi làm việc với các bác sĩ, phòng khám, bệnh viện và tiệm 

thuốc tây để bảo đảm quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
quý vị cần, khi cần đến chúng

n	Chúng tôi thanh toán cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được bao trả 
bởi chương trình Healthy Workers HMO

n	Chúng tôi bảo đảm các bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa, y tá và chuyên viên 
chăm sóc sức khỏe khác của chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe có chất lượng cao nhất

n	Nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi giúp trả lời mọi thắc mắc của 
quý vị hoặc các vấn đề về quyền lợi và dịch vụ

n	Chúng tôi cung cấp thông tin về cách để quý vị tiếp tục bảo hiểm 
chăm sóc sức khỏe của mình 

n	Quý vị có thể chọn bác sĩ riêng (Bác sĩ Chăm sóc Chính) hoặc phòng khám
n	Chúng tôi chia sẻ thông tin giữa các bác sĩ và bác sĩ chuyên khoa, đồng 

thời đưa ra hướng dẫn bằng ngôn ngữ mà quý vị hiểu
n	Chúng tôi có mở các lớp giáo dục sức khỏe theo nhóm miễn phí, như 

lớp cai thuốc lá, kiểm soát bệnh tiểu đường, cách làm cha mẹ, kiểm 
soát bệnh suyễn, sức khỏe phụ nữ, v.v.

n	Trang web của chúng tôi có thêm thông tin về các quyền lợi và giải 
đáp các câu hỏi thường gặp nhất của quý vị. Truy cập trang web của 
chúng tôi tại sfhp.org.

n	SFHP tuân thủ luật dân quyền Liên bang hiện hành và không phân 
biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, 
khuyết tật hoặc giới tính
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Dịch vụ Khách hàng
Dịch vụ Khách hàng của San Francisco Health Plan sẵn 
sàng hỗ trợ quý vị bằng ngôn ngữ của quý vị. Chúng  
tôi giải đáp những thắc mắc về quyền lợi và dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi cũng giúp quý vị giải 

quyết những vấn đề có thể gặp phải với dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
của mình.
Đại diện Dịch vụ Khách hàng làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30  
sáng – 5:30 chiều tại một trong các số điện thoại sau đây: 

Cuộc gọi tại Địa phương ......................................... 1(415) 547-7800

Cuộc gọi Miễn phí .................................................... 1(800) 288-5555

TTY cho Người Điếc, Khiếm Thính  
hoặc Khiếm Thanh .....................................................1(415) 547-7830

Lý do Gọi cho Dịch vụ Khách hàng
n	Chọn hoặc thay đổi bác sĩ hoặc phòng khám của quý vị
n	Nhận Thẻ Hội viên mới
n	Nhận Danh mục Nhà cung cấp dịch vụ, Bằng chứng Bảo hiểm, Bản Tóm  

tắt Quyền lợi hoặc những tài liệu khác dành cho hội viên
n	Giúp lấy hẹn với bác sĩ
n	Tìm hiểu về quyền lợi thuốc kê toa của quý vị
n	Trợ giúp về vấn đề thanh toán
n	Cập nhật địa chỉ hoặc số điện thoại của quý vị
n	Giúp gia hạn bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của quý vị
n	Báo cáo phàn nàn, vấn đề, hoặc khiếu nại
n	Nhận thông tin về nguồn lực sức khỏe cộng đồng
n	Và hơn thế nữa

Quý vị có thể tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp trên trang 
web của chúng tôi tại sfhp.org. Hoặc liên lạc với chúng tôi một cách an toàn 
và bảo mật qua cổng thông tin trực tuyến tại sfhp.org/contact. Đừng gửi 
thông tin sức khỏe cá nhân qua email.
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Chào m
ừngVới dịch vụ quyền lợi y khoa từ xa 

MIỄN PHÍ của chúng tôi, Teladoc, quý 
vị sẽ nhận được dịch vụ chăm sóc 
của bác sĩ California‑licensed bất cứ 
lúc nào, 24 giờ/ngày từ điện thoại, 
ứng dụng điện thoại thông minh 
hoặc máy vi tính của quý vị.

sfhp.org/teladoc

Bác sĩ Teladoc có thể điều trị những vấn đề đơn giản như: 

n Cảm lạnh 
n Cúm

n		Khó Tiểu 
n  Các Vấn đề về 

Lưng và Khớp

n Nổi mẩn Da
n			Và các vấn 

đề khác

n		Nôn ói & Tiêu chảy
n  Đau mắt Đỏ, 

Ngứa Mắt

Quyền lợi Y khoa từ xa  
Miễn phí 
Tiếp cận bác sĩ, dù ngày hay đêm, bằng điện thoại hay cuộc 
gọi video một cách thuận tiện từ nhà của quý vị.

Quý vị có thể yêu cầu được nói chuyện với bác sĩ một cách thuận 
tiện ngay tại nơi có điện thoại hoặc có thể truy cập internet trong 
nhà của mình. Đây là dịch vụ MIỄN PHÍ và quý vị sẽ không phải 
chờ tới lượt. Bác sĩ luôn túc trực bất kể ngày hay đêm.
Gọi cho Teladoc theo số 1(800) 835-2362 hoặc truy cập 
sfhp.org/teladoc.

Quý vị có thể gọi Đường dây Y tá Trợ giúp của chúng tôi bất cứ lúc nào để 
nói chuyện với y tá đăng ký được đào tạo để được giải đáp các thắc mắc về 
chăm sóc sức khỏe của quý vị. Dịch vụ này miễn phí và sẵn có bằng ngôn 
ngữ của quý vị. Hãy gọi đến số 1(877) 977-3397. 
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Dịch vụ Thông dịch viên
Quý vị có quyền được hưởng dịch vụ thông dịch viên miễn phí và có thể sử dụng 
thông dịch viên bất cứ khi nào cần được chăm sóc y khoa. Quý vị cũng có quyền 
không sử dụng bạn bè, thành viên gia đình và thiếu niên làm thông dịch viên cho 
mình trừ khi quý vị yêu cầu cụ thể. Quý vị cũng có thể sử dụng thông dịch viên 
bất cứ khi nào quý vị nói chuyện với đại diện của San Francisco Health Plan. 

Nếu quý vị cần thông dịch viên, vui lòng thông báo trước cho văn phòng của 
bác sĩ, để họ sẵn sàng cho cuộc hẹn của quý vị. Chúng tôi cũng có thể giúp tìm 
bác sĩ nói ngôn ngữ của quý vị hoặc bác sĩ có thông dịch viên làm việc tại văn 
phòng của họ.

a b ca b c

1 2 3

“ ”
? & % #B
&

Hello

Thank You

Bất cứ khi nào
 quý vị cần được 

chăm sóc y tế

Quý vị

Dịch vụ Thông 
dịch viên

Cảm ơn

Xin chào
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Chào m
ừng

Dịch vụ Trang web
Nếu có internet, thì quý vị có thể truy cập vào 
trang web San Francisco Health Plan tại sfhp.org. 
Trang web này có nhiều thông tin hữu ích và công 
cụ cho phép quý vị:

n	Tra cứu thông tin về quyền lợi
n	Tải tài liệu cho hội viên
n	Giải đáp cho những câu hỏi thường gặp
n	Xem thư thông báo cho hội viên, Vấn đề Sức khỏe của Quý vị
n	Nhận thông tin giáo dục sức khỏe và nguồn lực cộng đồng
n	Biết được nơi sẽ gọi khi cần dịch vụ nha khoa, nhãn khoa và dịch vụ khác
n	Nộp đơn khiếu nại hoặc báo cáo vấn đề
n	Và hơn thế nữa

Truy cập vào công cụ Tìm kiếm Nhà cung cấp Trực tuyến của chúng tôi tại 
sfhpprovidersearch.org để:
n	Tìm một Bác sĩ Chăm sóc Chính
n	Tìm tiệm thuốc tây gần nhà hoặc nơi làm việc của quý vị
n	Tìm nhà cung cấp theo loại, chuyên khoa, mạng lưới, ngôn ngữ nói,  

giới tính, vị trí, v.v.

sfhp.orga b ca b c

1 2 3

“ ”
? & % #B
&

Hello

Thank You

Bất cứ khi nào
 quý vị cần được 

chăm sóc y tế

Quý vị

Dịch vụ Thông 
dịch viên

Cảm ơn

Xin chào
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Bắt đầu
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Bắt đầu
Nếu là hội viên mới của San Francisco Health Plan, quý vị sẽ được 
nhận một số công cụ hữu ích trong thư để giúp quý vị bắt đầu.

Bộ hồ sơ Chào mừng
Tất cả hội viên mới đều nhận được bộ hồ sơ chào mừng qua bưu điện. 
Trong đó có những tài liệu quan trọng dành cho hội viên, như Danh mục 
Nhà cung cấp và Bằng chứng Bảo hiểm giải thích các quyền lợi, quyền và 
trách nhiệm của hội viên San Francisco Health Plan. 

Bằng chứng Bảo hiểm
Bằng chứng Bảo hiểm có thông tin chi tiết về các quyền lợi và dịch vụ 
được cung cấp thông qua chương trình của quý vị. Nếu cần Bằng chứng 
Bảo hiểm, quý vị có thể gọi cho Dịch vụ Khách hàng hoặc tải xuống từ 
sfhp.org/HW/materials.

Danh mục Nhà cung cấp
Danh mục Nhà cung cấp dịch vụ là danh sách 
tất cả bác sĩ, phòng khám, bệnh viện, tiệm 
thuốc tây và các nguồn lực khác phục vụ 
chương trình của quý vị. Điều quan trọng là 
quý vị phải lưu giữ danh mục này, trong trường 
hợp quý vị muốn thay đổi bác sĩ của mình. 

Nếu cần Danh mục Nhà cung cấp dịch vụ, hãy 
gọi Dịch vụ Khách hàng hoặc xem thông tin 
bằng Công cụ Tìm kiếm Nhà cung cấp Trực 
tuyến của chúng tôi tại sfhp.org.

Tìm Bác sĩ

Công cụ Tìm kiếm Nhà cung  
cấp Trực tuyến
Quý vị cũng có thể truy cập vào 
danh mục Bác sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa, 
Phòng khám, Bệnh viện và Tiệm 
thuốc tây qua trang web của chúng 
tôi sfhp.org và sử dụng công cụ 
“Tìm Bác sĩ”.

sfhp.org
For the most up‑to‑date 
provider listings, visit 
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Our provider search tool allows you to find providers 
in your network or any other SFHP network. Look up 
providers by name or the type of provider, including 
clinics, pharmacies, specialists, and more.

Buscar el Directorio de proveedores
Nuestra herramienta mejorada de búsqueda de proveedores  
le permite buscar proveedores en su red o en cualquier otra  
red de SFHP. Busque proveedores por nombre o el tipo de 
proveedor, incluyendo clínicas, farmacias, especialistas y más.

搜尋提供者目錄

我們的提供者搜尋工具允許您在網路或任何其他
SFHP 網路中查找提供者。透過提供者名稱或類型進
行查找，包括診所、藥房、專科醫生以及更多。

Tìm kiếm Danh mục Nhà cung cấp
Công cụ tìm kiếm nhà cung cấp 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 
bao gồm phòng khám, tiệm thuốc tây, bác sĩ chuyên khoa, v.v.

Выполнить поиск по Справочнику поставщиков 
медицинских услуг
Наш усовершенствованный инструмент поиска поставщиков 
медицинских услуг позволит вам найти поставщиков 
медицинских услуг в вашей сети или в любой другой сети. 
Поиск можно выполнять по имени / наименованию или 
по типу поставщика медицинских услуг, включая клиники, 
аптеки, специалистов и пр.

Maghanap sa Direktoryo ng Tagapagbigay  
ng Serbisyo
Magagamit ninyo ang aming kasangkapan sa paghahanap 
ng tagapagbigay ng serbisyo upang maghanap ng mga 
tagapagbigay ng serbisyo sa inyong network o sa iba pang  
SFHP network. Maghanap ng mga tagapagbigay ng serbisyo  
ayon sa pangalan o sa uri ng tagapagbigay ng serbisyo kabilang 
ang mga klinika, botika, espesyalista, at marami pang iba.

Search Provider Directory

sfhpprovidersearch.org

sfhpprovidersearch.org

332102    1021

BUSCAR ADENTRO O BUSCAR EN LÍNEA PARA 
ENCONTRAR: Proveedores de Atención Primaria  
Especialistas | Clinicas | Farmacias | Atencion de la salud conductual 
| Centros de Atención de Urgencia | Imágenes médicas | Centro 
especializado de enfermería | y más...

看裡面的內容或線上搜尋，以尋找：主治醫生及診所  
專科醫生 | 診所 | 藥房 | 行為健康護理 | 緊急護理機構  
醫學影像 | 專業護理機構 | 更多...

XEM BÊN TRONG HOẶC TÌM KIẾM TRỰC TUYẾN ĐỂ TÌM:  
Bác sĩ Chăm sóc Chính | Bác sĩ chuyên khoa | Phòng khám  
Nhà thuốc | Chăm sóc Sức khỏe Hành vi | Cơ sở Chăm sóc Khẩn cấp 
Hình ảnh Y khoa | Cơ sở Điều dưỡng Chuyên môn | và hơn thế nữa…

ЗАГЛЯНИТЕ ВНУТРЬ ИЛИ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ  
ИНТЕРАКТИВНЫМ ПОИСКОМ, ЧТОБЫ НАЙТИ:  
Основные лечащие врачи | специалисты | клиники  
аптеки | службы охраны психического здоровья | пункты 
неотложной медицинской помощи | услуги медицинской 
визуализации | учреждения с квалифицированным 
медицинским уходом | и многое другое...

TINGNAN ANG LOOB O MAGHANAP ONLINE UPANG 
MAKITA ANG: Mga Tagapagbigay ng Pangunahing 
Pangangalaga | Mga Espesyalista | Mga Klinika | Mga Botika  
Pangangalaga sa Kalusugan ng Pag-uugali | Mga Pasilidad  
ng Agarang Pangangalaga | Medical Imaging | Mga Pasilidad  
ng Skilled Nursing | at iba pa...

LOOK INSIDE OR SEARCH ONLINE TO FIND: Primary Care Providers | Specialists | Clinics | Pharmacies  
Behavioral Health Care | Urgent Care Facilities | Medical Imaging | Skilled Nursing Facilities | and more...

OCTOBER 2021

 PROVIDER DIRECTORY
Directorio de proveedores | 提供者目錄 | Danh mục nhà cung cấp | Справочник 
поставщиков медицинских услуг | Direktoryo ng tagapagbigay ng serbisyo

Para obtener el listado más actualizado de proveedores, visite sfhp.org | 想要瞭解最新的醫生名單， 
請造訪 sfhp.org | Để có danh sách Nhà cung cấp Dịch vụ cập nhật nhất, hãy truy cập sfhp.org  
Самые актуальные версии справочников поставщиков медицинских услуг представленына  
веб-сайте sfhp.org | Para sa pinakabagong mga nakalistang tagapagbigay ng serbisyo, bisitahin ang sfhp.org
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Thẻ Hội viên
Tất cả các hội viên mới đều nhận được Thẻ Hội viên 
qua bưu điện. Thẻ Hội viên của quý vị hữu ích trong 
việc cho phép nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe biết rằng quý vị là hội viên của San Francisco 

Health Plan. Hãy luôn mang theo Thẻ Hội viên. Luôn mang theo thẻ 
khi đến khám tại bác sĩ hoặc tới phòng khám, phòng cấp cứu và 
tiệm thuốc tây. 
Dưới đây là mẫu Thẻ Hội viên San Francisco Health Plan. Khi nhận Thẻ hội viên, 
hãy kiểm tra để bảo đảm tất cả thông tin đều đúng. Quý vị có thể được gửi 
Thẻ hội viên mới miễn phí qua bưu điện nếu: 
n	Có thông tin sai 
n	Thẻ của quý vị bị mất hoặc mất cắp 
n	Quý vị thay đổi Bác sĩ Chăm sóc Chính 
n	Thay đổi địa chỉ hoặc thông tin khác của quý vị

Hãy luôn mang theo Thẻ Hội viên.

1. Số Thẻ Hội viên

2. Bệnh viện trong Mạng lưới của Quý vị

3.  Tên Quý vị 
Tên, địa chỉ và số điện thoại của Bác sĩ Chăm sóc Chính của quý vị

PAT LEE
Healthy Workers HMO

1(415) 547-7800
Chinatown Public Health Center, SFHN

Chinatown Public Health Center

1490 Mason Street, San Francisco, CA 94133

Clinic:

Program:

PCP Phone #:
PCP Address:

Primary Care Provider (PCP):

$0 Office visit, $0 SF General Hospital Emergency Room
$0 Other Hospital Emergency Room
$5 Generic/$10 Brand Prescription Medicines 

CO-PAYMENTS:

26-Jan-74
San Francisco Health Network

Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center

12345678901

Vietnamese

Member ID #:

Language:Medical Group:

DOB:

Hospital:

1

3

2
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Bắt đầu
Bác sĩ Chăm sóc Chính của Quý vị

Bác sĩ Chăm sóc Chính (PCP) là bác sĩ hoặc phòng 
khám chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ chăm sóc 
y tế cơ bản cho quý vị. Khi tham gia San Francisco 
Health Plan, quý vị chọn một PCP. Nếu quý vị không 

chọn PCP khi tham gia, thì chúng tôi sẽ chọn PCP cho quý vị. Các 
dịch vụ y tế của PCP bao gồm:
n	Khám sức khỏe và dịch vụ phòng ngừa
n	Tiêm ngừa (chích ngừa)
n	Xét nghiệm chẩn đoán, ví dụ: đo thính lực
n	Xét nghiệm và chụp X‑quang
n	Chăm sóc khi quý vị bị bệnh hoặc tổn thương
n	Chăm sóc những bệnh mãn tính như suyễn, dị ứng hoặc tiểu đường
n	Và hơn thế nữa

Trừ khi cần dịch vụ cấp cứu y tế, PCP của quý vị là người đầu tiên quý vị 
nên gặp khi cần chăm sóc sức khỏe.

Thay đổi Bác sĩ Chăm sóc Chính của Quý vị
Tốt nhất là nên giữ cùng Bác sĩ Chăm sóc Chính (PCP) bất cứ lúc nào có 
thể, để họ biết tiền sử và các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị. 
Quý vị có thể yêu cầu thay đổi PCP của mình vì bất cứ lý do gì. Chỉ cần 
gọi Dịch vụ Khách hàng và yêu cầu một PCP mới. Hãy liên hệ với chúng 
tôi một cách an toàn và bảo mật qua cổng thông tin trực tuyến tại 
sfhp.org/contact. Đừng gửi thông tin sức khỏe cá nhân qua email. 

Những Câu hỏi Cần thiết Khi Chọn PCP:
n	Bác sĩ này có ở khu vực gần nơi quý vị sinh sống hoặc làm việc không?
n	Có dễ đến bác sĩ này bằng xe hơi, MUNI hoặc BART không? 
n	Bác sĩ này có nói ngôn ngữ của quý vị không? 
n	Bác sĩ này điều trị chuyên khoa gì? 
n	Quý vị cũng có thể chọn một Nhà cung cấp Trung Cấp làm PCP của 

quý vị. Nhà cung cấp Trung Cấp là y tá, nhân viên y tá hộ sinh có chứng 
nhận hoặc phụ tá bác sĩ.
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Dịch vụ  
Chăm sóc Sức khỏe
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D
ịch vụ

Chăm sóc Phòng ngừa hoặc Thông thường
Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe phòng ngừa hoặc thông thường, như khám sức 
khỏe thông thường, kiểm tra sức khỏe và tiêm ngừa, giúp phòng bệnh và 
được cung cấp bởi Bác sĩ Chăm sóc Chính (PCP) hoặc Phòng khám của quý  
vị. Hãy gọi cho PCP hoặc Phòng khám của quý vị để lấy hẹn khám sức khỏe.

Chăm sóc Chuyên khoa
Bác sĩ chuyên khoa là bác sĩ khám các bệnh đặc biệt cho bệnh nhân, 
như dị ứng, hen suyễn, tiểu đường hoặc bệnh tim. Bác sĩ Chăm sóc 
Chính (PCP) sẽ giới thiệu quý vị đến bác sĩ chuyên khoa nếu quý vị 

cần tư vấn chuyên khoa hoặc điều trị bệnh cụ thể. PCP có thể giới thiệu quý 
vị đến bác sĩ chuyên khoa phù hợp trong nhóm y khoa của quý vị. Quý vị 
không thể đến khám ở bác sĩ chuyên khoa nếu không được PCP giới thiệu.

Chăm sóc Khẩn cấp
Chăm sóc Khẩn cấp sẵn có khi quý vị cần được bác sĩ khám ngay vì 
quý vị bị bệnh hoặc đau hoặc có những triệu chứng như khó chịu, 
sốt hoặc đau nhẹ. Nếu quý vị nghĩ là mình cần Chăm sóc Khẩn cấp, 

hãy gọi cho phòng mạch bác sĩ của quý vị. Số điện thoại có trên Thẻ Hội  
viên của quý vị.

Chăm sóc tại Bệnh viện
Nếu cần được chăm sóc tại bệnh viện hoặc cấp cứu, thì bệnh viện 
trong mạng lưới của quý vị là Zuckerberg San Francisco General 
Hospital và Trauma Center. Địa chỉ 1001 Potrero Avenue,  

San Francisco, CA 94110. Trừ dịch vụ cấp cứu, quý vị cần phải được SFHP 
ủy quyền cho phép trước khi đến bệnh viện khác.

Teladoc®
Nếu không gặp được bác sĩ của mình khi quý vị cần và muốn 
được chăm sóc các vấn đề y tế đơn giản, thì quý vị có thể tiếp 
cận một bác sĩ, bất kể ngày hay đêm qua cuộc gọi điện thoại 
hoặc video với quyền lợi y khoa từ xa Teladoc miễn phí của 
chúng tôi.

Ý kiến Thứ hai
Nếu quý vị muốn nói chuyện với một bác sĩ khác về vấn đề sức khỏe, quý vị 
có thể yêu cầu Bác sĩ Chăm sóc Chính (PCP) hoặc San Francisco Health Plan 
cho ý kiến thứ hai. San Francisco Health Plan và các nhóm y khoa của họ sẽ 
thanh toán cho ý kiến thứ hai từ một bác sĩ khác.
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Chăm sóc Cấp cứu
Chăm sóc tại Phòng Cấp cứu bệnh viện chỉ dành cho cấp cứu y khoa. 
Nếu một bệnh đe dọa tính mạng hoặc rất nguy hiểm, thì bệnh đó có thể là 
trường hợp cấp cứu y khoa. Có thể phải cấp cứu y khoa nếu quý vị:
n	Khó thở và/hoặc thở gấp
n	Đau ngực hoặc dạ dày hoặc cảm thấy tức ngực
n	Ngất hoặc chóng mặt hoặc yếu đột ngột
n	Chảy máu không kiểm soát được
n	Nôn hoặc tiêu chảy nặng
n	Có cảm giác muốn làm đau người khác hoặc chính mình

Nếu tin là mình cần cấp cứu y khoa, thì tốt nhất là quý vị nên đến bệnh viện 
được chỉ định trên Thẻ Hội viên của quý vị. Việc đến bệnh viện được chỉ định sẽ 
cho phép PCP của quý vị dễ dàng thảo luận hơn với bác sĩ tại bệnh viện và bảo 
đảm quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc cần thiết. Nếu tin là sức khỏe của mình 
đang gặp nguy hiểm, thì quý vị có thể chọn đến phòng cấp cứu gần nhất.

Nếu quý vị nghĩ tình trạng y khoa đang đe dọa tính mạng hoặc xấu đi trên 
đường đến bệnh viện, thì hãy gọi 911 và yêu cầu dịch vụ cấp cứu y khoa tại 
địa phương.

Nếu cần giúp xác định quý vị cần chăm sóc ở đâu và cần nhanh đến mức 
nào, thì nên gọi trước cho PCP hoặc phòng khám của mình. Nếu không 
thể gặp PCP hoặc đến phòng khám của mình, thì quý vị có thể gọi Teladoc 
để được bác sĩ tư vấn qua điện thoại hoặc video. Gọi Teladoc theo số 
1(800) 835-2362 hoặc truy cập trang sfhp.org/teladoc.

Chăm sóc Sức khỏe Tâm thần
Quý vị cảm thấy căng thẳng, kích động hoặc trầm cảm và muốn nói 
chuyện với người nào đó? Quý vị có thể được chăm sóc nội trú hoặc 
ngoại trú cho các vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm hoặc lo 

lắng, cũng như điều trị lạm dụng rượu và dược chất. Quý vị có thể được giới 
thiệu đến nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần hoặc chuyên viên tư vấn 
điều trị lạm dụng hóa chất bằng cách gọi cho Đường dây Trợ giúp Sử dụng của 
San Francisco Behavioral Health Services theo số 1(415) 255-3737 (địa phương), 
1(888) 246-3333 (miễn phí) hoặc 1(888) 484-7200 (TTY), 24 giờ/ngày,  
7 ngày/tuần.
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Dịch vụ Cai Thuốc lá
Quý vị có thể được 
trợ giúp cai thuốc 
lá hoặc bỏ thuốc lá. 

San Francisco Health Plan bao 
trả cho các dịch vụ tư vấn và các 
thuốc được FDA chấp thuận để 
giúp quý vị cai thuốc lá. Có thể 
phải xin phép trước cho một số 
loại thuốc cai thuốc lá.

Nếu quý vị mang thai và sử dụng thuốc lá hoặc phơi nhiễm với khói thuốc 
lá thì đã có sẵn các dịch vụ và tư vấn cho quý vị. Hãy thảo luận với PCP của 
mình xem các thuốc cai thuốc lá có phù hợp với quý vị không. 

Quý vị có thể gọi Đường dây Trợ giúp Người Nghiện thuốc lá California 
theo số 1(800) NO-BUTTS (1(800) 662-8887) miễn phí. Đường dây Trợ 
giúp cung cấp tài liệu tự nghiên cứu, giới thiệu đến các chương trình tại 
địa phương và tư vấn trực tiếp về cai thuốc lá. Đường dây trợ giúp này 
cũng cung cấp các dịch vụ chuyên biệt cho hội viên là thiếu niên, phụ 
nữ mang thai và người nhai thuốc lá. Các dịch vụ này sẵn có bằng Tiếng 
Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại, Tiếng Hàn 
Quốc và Tiếng Việt.

Kế hoạch hóa Gia đình
Có sẵn các dịch vụ tránh thai, thử thai, xét 
nghiệm bệnh lây truyền qua đường tình 
dục và kế hoạch hóa gia đình khác dành 
cho quý vị từ các nhà cung cấp trong 
mạng lưới của San Francisco Health Plan.

Quý vị có thể tìm các dịch vụ sản phụ 
khoa trực tiếp từ PCP là bác sĩ gia đình 
hoặc từ bác sĩ chuyên khoa sản và/hoặc 
phụ khoa trong mạng lưới nhà cung cấp 
của San Francisco Health Plan. Quý vị 
không cần phải có giấy giới thiệu.

Không có khoản đồng thanh toán cho các thuốc tránh thai và dụng cụ đã 
được FDA chấp thuận có trong Dược Thư của San Francisco Health Plan. 
Bác sĩ của quý vị có thể kê toa thuốc dùng đến 12 tháng.
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Dịch vụ Khách hàng 1(415) 547-7800
Đối với dịch vụ được bao trả, các thắc mắc hoặc nhu cầu đăng ký.

Bác sĩ Chăm sóc Chính (PCP) của Quý vị
Là nơi đầu tiên quý vị liên lạc khi cần chăm sóc 

không cấp cứu, các nhu cầu chăm sóc sức khỏe 
thông thường và khẩn cấp.

Gọi cho phòng mạch của PCP bất kỳ lúc nào, dù 
ngày hay đêm, để được tư vấn y khoa. Quý vị cần 

phải lấy hẹn để khám chăm sóc khẩn cấp tại 
PCP trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu cầu. 

Số điện thoại của PCP được ghi trên Thẻ 
Hội viên của quý vị.

Biết rõ về Mạng lưới Chăm sóc Sức khỏe      SFHP của Quý vị

Teladoc® Khám Bác sĩ qua 
Điện thoại hoặc Video 24/7
Nếu không gặp được PCP của 
mình khi quý vị cần và muốn 

được chăm sóc cho các vấn 
đề y tế đơn giản, hãy truy 

cập sfhp.org/teladoc, gọi 
1(800) 835-2362 hoặc tải 

xuống ứng dụng Teladoc dành 
cho điện thoại thông minh.

Bác sĩ chuyên khoa 
PCP sẽ giới thiệu quý vị đến bác sĩ chuyên 

khoa nếu quý vị cần tư vấn chuyên sâu 
hoặc điều trị một vấn đề cụ thể hoặc xin ý 

kiến thứ hai về sức khỏe của quý vị.

Tiếp cận Dịch 
vụ trong Mạng 
lưới Chăm sóc 
Sức khỏe của 

Quý vị
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Biết rõ về Mạng lưới Chăm sóc Sức khỏe      SFHP của Quý vị

Tiệm thuốc tây
Khi quý vị cần thuốc hoặc tiêm ngừa cho 
người lớn, bác sĩ chăm sóc chính sẽ kê 
toa cho quý vị. PCP sẽ gửi toa thuốc đến 
tiệm thuốc tây trong mạng lưới mà quý vị 
đã chọn để nhận thuốc. Hãy trình thẻ Hội 
viên của quý vị cho nhân viên tiệm thuốc 
tây để nhận thuốc.

Bệnh viện/Phòng Cấp cứu của Quý vị
Bệnh viện của quý vị là Bệnh viện đa khoa 
Zuckerberg San Francisco General Hospital 
and Trauma Center. Ngoại trừ dịch vụ cấp 
cứu, quý vị cần phải xin phép trước khi đến 
bệnh viện khác.

Sức khỏe Tâm thần  
Khủng hoảng và Lạm  
dụng Hóa chất
Để được giới thiệu đến nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe tâm thần hoặc nhà 
tư vấn về lạm dụng hóa chất, 
hãy gọi Đường dây Trợ giúp 
Sử dụng 24/7 của SFBHS theo 
số 1(415)255-3737.

Cách bác sĩ, y tá, 
dược sĩ, nhà quản lý 
chăm sóc sức khỏe 
và chuyên gia giáo 
dục sức khỏe cùng 
phối hợp làm việc để 
chăm sóc quý vị.
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Những Dịch vụ được Bao trả (Quyền lợi)
Những Dịch vụ được Bao trả (đôi khi được gọi là Quyền lợi) là các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe mà San Francisco Health Plan thanh toán. Trong một số 
trường hợp, có giới hạn đối với các dịch vụ. 

Bên phải là danh sách một số  
dịch vụ được bao trả bởi chương 
trình Healthy Workers HMO. Để biết 
danh sách đầy đủ về các quyền lợi 
được bao trả, các giới hạn, các khoản 
đồng thanh toán và các dịch vụ không 
được bao trả, vui lòng tham khảo 
Bằng chứng Bảo hiểm và Mẫu Tiết lộ 
Kết hợp của Healthy Workers HMO 
hoặc gọi cho Dịch vụ Khách hàng 
theo số 1(415) 547-7800, Thứ Hai 
đến Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều.

Các Quyền lợi Không được 
Cung cấp bởi San Francisco 
Health Plan:
n	Chăm sóc Nha khoa được cung  

cấp bởi Liberty Dental (Chỉ dành  
cho Nhân viên IHSS)

n	Chăm sóc Nhãn khoa do  
VSP Vision Care cung cấp 

Các Quyền lợi Bao gồm:
n	Khám bác sĩ thông thường
n	Chăm sóc phòng ngừa, như tiêm 

ngừa và khám sức khỏe 
n	Chăm sóc tại bệnh viện
n	Chăm sóc cấp cứu
n	Xét nghiệm
n	X‑quang (hình ảnh chẩn đoán)
n	Thuốc kê toa và thuốc
n	Chăm sóc thai sản và hộ sản
n	Kế hoạch hóa gia đình
n	Vận chuyển y tế không cấp cứu
n	Dụng cụ y tế
n	Giáo dục sức khỏe
n	Dịch vụ sức khỏe tâm thần
n	Dịch vụ rối loạn do sử dụng hóa chất

Là hội viên của San Francisco Health Plan, quý vị rất quan 
trọng với chúng tôi. Chúng tôi muốn chắc chắn quý vị 
nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết khi cần. 
Nhóm Quản lý Cách sử dụng của chúng tôi đảm bảo rằng 

dịch vụ chăm sóc và thủ thuật mà quý vị nhận được cũng như cơ sở vật 
chất mà quý vị cần là kịp thời và cần thiết.

Nếu có thắc mắc về xem xét việc sử dụng, vui lòng gọi cho chúng tôi 
theo số 1(415) 547-7800 hoặc 1(800) 288-5555, Thứ Hai đến Thứ Sáu, 
từ 8:30 sáng – 5:30 chiều. Đường dây TTY dành cho người khiếm thính 
của chúng tôi là 1(415) 547-7830 hoặc 1(888) 883-7347.
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Your Health Matters là bản tin cho hội 
viên được gửi qua bưu điện cho quý 
vị ba tháng một lần. Trong đó, chúng 
tôi cung cấp thông tin về các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe, làm thế nào để 
tận dụng tối đa quyền lợi hội viên, chỉ 
dẫn và gợi ý sống lành mạnh và hơn 
thế nữa. Thông tin này cũng có sẵn 
trực tuyến tại sfhp.org.

Dịch vụ Nha khoa
Quyền lợi nha khoa 
được cung cấp 
thông qua Liberty 

Dental. Quyền lợi nha khoa 
không được San Francisco 
Health Plan bao trả.

Nếu quý vị tham gia Healthy 
Workers HMO với vai trò là 
nhà cung cấp Dịch vụ Hỗ 
trợ Tại Nhà (IHSS) và đã là 
hội viên chương trình trong hơn sáu tháng, thì quý vị đủ điều kiện nhận 
dịch vụ nha khoa với chi phí thấp. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với 
Liberty Dental theo số 1(888) 703-6999.

Nếu quý vị đã tham gia Healthy Workers HMO với tư cách là nhân viên 
tạm thời, được miễn vì là nhân viên làm việc theo yêu cầu của Thành 
phố và Hạt San Francisco, thì dịch vụ nha khoa không được cung cấp. 
Để biết thêm thông tin vui lòng gọi Sở Dịch vụ Nhân sinh San Francisco 
Department theo số 1(415) 557-4942.

TRONG SỐ NÀY:
Miễn phí Thăm 
khám Bác sĩ 
Giúp Hội viên 
Dưới 21 tuổi 
Luôn Khỏe 
mạnh

Ăn uống Lành  
mạnh cho 
Người Có Bệnh  
Mãn tính

Nghiện Rượu  
và Ma túy

Những Điều 
Rất Cần biết 
về Chữa Bệnh 
bằng Phương 
pháp Nắn 
Khớp xương

Your Health Matters

Miễn phí Thăm khám Bác sĩ Giúp Hội 
viên Dưới 21 tuổi Luôn Khỏe mạnh
Hội viên Chương trình Medi-Cal của San Francisco Health 
Plan dưới 21 có thể được chăm sóc sức khỏe để luôn khỏe 
mạnh. Các dịch vụ này đều miễn phí, kể cả khi không nằm 
trong lần khám sức khỏe thông thường. 
Khám bác sĩ và kiểm tra sức khỏe sẽ giúp quý vị khỏe mạnh và nhận được sự chăm 
sóc cần thiết. Nếu phát hiện có vấn đề trong khi khám bác sĩ hoặc xét nghiệm,  
San Francisco Health Plan sẽ bao trả cho sự chăm sóc có thể cần thiết miễn phí 
cho quý vị. Một số buổi khám có thể thực hiện qua điện thoại hoặc qua video.

Quý vị có thể gọi cho bác sĩ 
của mình để lên lịch khám. 
Dịch vụ Khách hàng của chúng 
tôi có thể giúp quý vị tiếp cận 
với bác sĩ của mình. Vui lòng 
gọi số 1(415) 547-7800 hoặc 
1(800) 288-5555 (miễn phí), 
Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:30 
sáng đến 5:30 chiều.

Một số trong những dịch vụ miễn phí này là:

• Khám định kỳ cho trẻ em
• Xét nghiệm, như tầm soát chì
• Kiểm tra về phát triển
• Khám mắt và đo thính lực
• Tầm soát sức khỏe tâm thần
• Khám thể lực

• Tiêm vắc xin để luôn khỏe mạnh.  
Có thể bao gồm tiêm vắc xin 
ngừa cúm và các bệnh khác.

• Khám răng
• Giới thiệu cho điều trị khác

Tìm hiểu thêm tại sfhp.org

Quý vị có thắc mắc?
Gọi cho Dịch vụ Khách  
hàng theo số  
1(415) 547-7800. 
Thứ Hai – Thứ Sáu 
8:30 sáng đến 5:30 chiều

MÙA THU 2021
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Dịch vụ Nhãn khoa
Quyền lợi nhãn khoa dược cung cấp 
thông qua VSP Vision Care. 

Dịch vụ thị lực bao gồm khám mắt và một số 
tiếp liệu như kính và kính sát tròng.

Nếu quý vị có thắc mắc về bảo hiểm thị lực 
hoặc cần trợ giúp tìm bác sĩ mắt, hãy gọi VSP 
theo số miễn phí 1(800) 877-7195. Truy cập 
vào trang web của họ tại vsp.com.

Dịch vụ Tiệm thuốc tây
Thuốc kê toa là một phần trong quyền lợi chương trình sức khỏe của 
quý vị. Khi quý vị cần thuốc, Bác sĩ Chăm sóc Chính của quý vị sẽ kê 
toa thuốc.

Để nhận thuốc, hãy nhớ báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của 
quý vị biết là quý vị có tiệm thuốc tây ưu tiên để họ có thể gửi các toa thuốc 
của quý vị đến đúng địa chỉ tiệm thuốc tây. Để tìm tiêm thuốc tây có tham gia 
mạng lưới, hãy tra Danh mục Nhà cung cấp dịch vụ của quý vị hoặc xem danh 
sách tiệm thuốc tây trực tuyến tại sfhp.org. Quý vị có thể gọi Dịch vụ Khách 
hàng San Francisco Health Plan theo số 1(415) 547-7800 (địa phương) hoặc 
1(800) 288-5555 (miễn phí).

Để nhận thuốc, hãy trình Thẻ Hội viên San Francisco Health Plan cho nhân 
viên tiệm thuốc tây ưu tiên của quý vị. Kiểm tra Bằng chứng Bảo hiểm và Mẫu 
Tiết lộ Thông tin Healthy Workers HMO để biết về khoản đồng thanh toán và 
thông tin thêm về quyền lợi thuốc kê toa của quý vị.

SFHP có một Danh mục Thuốc. Danh mục Thuốc là danh sách các thuốc phổ 
thông và Biệt dược đã được Ủy ban Phụ trách Nhà thuốc và Liệu pháp Điều trị 
của San Francisco Health Plan phê duyệt bảo hiểm. Các thuốc trong Danh mục 
Thuốc có các giới hạn dựa trên số lượng, tuổi và/hoặc giới tính của quý vị. Quý 
vị cần phải xin phép trước đối với một số thuốc hoặc nếu bác sĩ của quý vị yêu 
cầu nhiều hơn mức giới hạn. 
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Nếu muốn biết thuốc theo toa của mình có được bảo hiểm hay không, 
quý vị có thể xem Danh mục Thuốc của San Francisco Health Plan cho 
Healthy Workers HMO tại sfhp.org. Quý vị có thể gọi Dịch vụ Khách hàng 
San Francisco Health Plan theo số 1(415) 547-7800 (địa phương) hoặc 
1(800) 288-5555 (miễn phí).

Nếu thuốc của quý vị không nằm trong Dược thư, thì bác sĩ của quý 
vị phải nộp một mẫu xin phép trước cho San Francisco Health Plan. 
San Francisco Health Plan sẽ xét duyệt yêu cầu này và quyết định liệu quý 
vị có thể dùng thuốc không có trong dược thư hay không. Yêu cầu xin 
phép trước tiêu chuẩn sẽ được xem xét trong vòng 72 giờ và yêu cầu khẩn 
cấp sẽ được xem xét trong vòng 24 giờ. Nếu yêu cầu bị từ chối, thay đổi 
hoặc cần thêm thông tin, thì San Francisco Health Plan sẽ gửi thư cho quý 
vị và bác sĩ của quý vị để cho biết lý do đưa ra quyết định này.
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Tiếp cận Chăm sóc Sức khỏe Kịp thời
Quý vị có thể lấy hẹn cho các Dịch vụ được Bao trả dựa trên nhu cầu sức khỏe 
của mình. Sở Quản lý Chăm sóc Sức khỏe California (DMHC) đã có quy định 
tiêu chuẩn về thời gian chờ hẹn khám. Đó là:

Loại Hẹn khám Thời gian Chờ Hẹn khám  
Tiêu chuẩn

Đối với Chăm sóc Khẩn cấp, nếu 
không cần xin phép trước

Trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu 
cầu hẹn khám

Đối với Chăm sóc Khẩn cấp, nếu cần 
ủy quyền trước*

Trong vòng 96 giờ kể từ khi có yêu 
cầu hẹn khám

Đối với khám Chăm sóc Sức khỏe 
thông thường (không khẩn cấp)

Trong vòng 10 ngày làm việc kể 
từ khi yêu cầu hẹn khám

Đối với khám sức khỏe thông 
thường tại bác sĩ chuyên khoa 
(không khẩn cấp)

Trong vòng 15 ngày làm việc kể 
từ khi yêu cầu hẹn khám

*  Cần xin phép trước nếu khám ở bác sĩ không thuộc nhóm y khoa của quý vị.

Nếu muốn chờ một cuộc hẹn khám trễ hơn thích hợp hơn với nhu cầu của 
mình, hãy tham vấn bác sĩ của quý vị. Trong một số trường hợp, thời gian chờ 
có thể lâu hơn tiêu chuẩn nếu bác sĩ của quý vị quyết định rằng cuộc hẹn 
khám trễ hơn sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của quý vị.

Thời gian chờ tiêu chuẩn không áp dụng cho các cuộc hẹn khám chăm sóc 
phòng ngừa. Chăm sóc phòng ngừa có nghĩa là phòng ngừa và phát hiện  
sớm bệnh. Bao gồm khám lâm sàng, tiêm ngừa, giáo dục sức khỏe và chăm 
sóc thai sản. Thời gian chờ tiêu chuẩn cũng không áp dụng cho chăm sóc 
theo dõi định kỳ đã lên lịch sẵn. Ví dụ về chăm sóc theo dõi định kỳ như giới 
thiệu đến bác sĩ chuyên khoa và tái khám các bệnh mãn tính. Bác sĩ có thể đề 
nghị một lịch khám cụ thể cho những loại chăm sóc này, dựa trên nhu cầu  
của quý vị.

Có sẵn dịch vụ thông dịch miễn phí cho quý vị. Nếu quý vị cần giúp đỡ bằng 
ngôn ngữ của mình trong khi hẹn khám, thì hãy yêu cầu bác sĩ sắp xếp cho 
quý vị một thông dịch viên. Hoặc quý vị có thể gọi cho Dịch vụ Khách hàng 
SFHP theo số 1(800) 288-5555 (miễn phí) hoặc TTY 1(888) 883-7347, 
Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 5:30 chiều.
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ịch vụ

DMHC cũng có quy định tiêu chuẩn về việc trả lời các cuộc gọi điện thoại. 
Đó là: 
n	Đối với các cuộc gọi đến Dịch vụ Khách hàng SFHP – trong vòng 10 

phút trong giờ hành chính bình thường, Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 8:30 sáng 
đến 5:30 chiều

n	Đối với các cuộc gọi khám phân loại hoặc tầm soát bệnh – trong vòng 
30 phút, 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần

Các cuộc gọi khám phân loại hoặc tầm soát bệnh được thực hiện bởi bác 
sĩ, y tá có đăng ký hoặc các nhân viên y tế có chuyên môn khác để  
xác định nơi quý vị cần đến và mức độ khẩn cấp của việc chăm sóc sức 
khỏe. Nếu cần khám phân loại hoặc tầm soát bệnh, quý vị nên gọi cho 
PCP hoặc phòng khám của mình trước. Nếu không thể gặp PCP hoặc 
phòng khám của mình, thì quý vị có thể gọi Teladoc® để được bác sĩ tư 
vấn qua điện thoại hoặc video. Dịch vụ này miễn phí và sẵn có bằng 
ngôn ngữ của quý vị. Gọi Teladoc theo số 1(800) 835-2362 hoặc vào 
trang web sfhp.org/teladoc.

Là hội viên SFHP Healthy Workers HMO, quý vị có thể nhận dịch vụ trực 
tiếp hoặc qua telehealth, nếu có, từ nhà cung cấp trong mạng lưới của quý 
vị. SFHP bắt buộc phải cung cấp những dịch vụ này cho quý vị trong thời 
gian chờ đợi được liệt kê trong phần Tiếp cận Chăm sóc Sức khỏe Kịp thời 
trong Sách Hướng dẫn Hội viên này.

Các Lớp Dinh dưỡng 
MIỄN PHÍ – Học cách 
ăn uống lành mạnh!
Các lớp giáo dục sức khỏe 
và thể lực MIỄN PHÍ, nhóm 
hỗ trợ và tài liệu đọc có sẵn 
cho tất cả hội viên của San 
Francisco Health Plan.  
Xem trang 47 để biết chi tiết.
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Khám tại Bác sĩ Chăm sóc Chính 
của Quý vị
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Đ
ến khám

 tại PCP của Q
uý vị

Quý vị nên đến khám ở Bác sĩ Chăm sóc Chính (PCP)  
hoặc Phòng khám trong vòng bốn tháng kể từ khi tham gia San Francisco 
Health Plan. Lần thăm khám đầu tiên là rất quan trọng bởi vì nó giúp quý  
vị và bác sĩ của quý vị tìm hiểu nhau và là cách tốt hơn để bác sĩ tìm hiểu  
về quý vị trước khi quý vị bị bệnh.

Lấy Hẹn
Để lấy hẹn, hãy gọi cho Bác sĩ Chăm sóc Chính (PCP) hoặc Phòng khám của 
quý vị. Số điện thoại của Bác sĩ Chăm sóc Chính hoặc Phòng khám có trên 
Thẻ Hội viên của quý vị. Nếu quý vị cần giúp tìm Bác sĩ Chăm sóc Chính hoặc 
Phòng khám, hãy gọi cho Dịch vụ Khách hàng San Francisco Health Plan theo 
số 1(800) 288-5555, Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều. Hoặc liên 
lạc với chúng tôi một cách an toàn và bảo mật qua cổng thông tin trực tuyến 
tại sfhp.org/contact. Đừng gửi thông tin sức khỏe cá nhân qua email.
Hãy nhớ mang theo Thẻ Hội viên của quý vị đến cuộc hẹn để không bị tính 
nhầm hóa đơn.
Nếu quý vị không thể giữ đúng lịch hẹn, hãy gọi cho phòng mạch bác sĩ 
hoặc phòng khám để hủy bỏ và đặt lại lịch hẹn.

Hãy luôn  
mang theo  
Thẻ Hội viên.

Số thẻ hội viên
Bệnh viện trong mạng 
lưới của quý vị
Tên của quý vị
Tên, địa chỉ và số điện 
thoại của bác sĩ chăm 
sóc chính của quý vị

Mặt trước 

Mặt sau
In case of emergency, call 911.  No referral is needed.

Pharmacy BIN#: 019439  PCN#: 08310673

Pharmacy Authorization: 1(800) 424-4331

MEMBER INFORMATION

This card does not guarantee eligibility for 
services. Please check for eligibility.

Member has the right to an interpreter 
at every medical visit at no charge.
Eligibility: 1(415) 547-7810
 sfhp.org/providers
Authorizations: 1(415) 547-7818 ext. 7080
 sfhp.org/providers
Notify plan prior to post-stabilization care 
at 1(415) 615-4525

Prescriptions: Go to your network 
pharmacy and show your ID Card(s).

1(415) 547-7800 SFHP Customer Service  
1(800) 288-5555 (toll-free)

1(888) 246-3333 Behavioral Health 
 Services

1(415) 547-7830 TDD/TTY for the Deaf

1(800) 877-7195 Vision Care

1(888) 703-6999 Dental Care

1(800) 835-2362 Teladoc 24/7 Phone or 
teladoc.com/sfhp Video Doctor Visits

PROVIDER USE

24/7 Teladoc®

PAT LEE
Healthy Workers HMO

1(415) 547-7800
Chinatown Public Health Center, SFHN

Chinatown Public Health Center

1490 Mason Street, San Francisco, CA 94133

Clinic:

Program:

PCP Phone #:
PCP Address:

Primary Care Provider (PCP):

$0 Office visit, $0 SF General Hospital Emergency Room
$0 Other Hospital Emergency Room
$5 Generic/$10 Brand Prescription Medicines 

CO-PAYMENTS:

26-Jan-74
San Francisco Health Network

Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center

12345678901

Vietnamese

Member ID #:

Language:Medical Group:

DOB:

Hospital:
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Khám Sức khỏe Thông thường
Việc đến bác sĩ để khám sức khỏe thông thường là một phần quan trọng để 
giữ gìn sức khỏe. Trong buổi khám, bác sĩ sẽ:
n	Biết được nhu cầu sức khỏe và tiền sử y tế của quý vị
n	Nhận diện vấn đề sức khỏe mà quý vị có thể có
n	Kiểm tra các vấn đề sức khỏe tiềm tàng, như cholesterol cao hay huyết  

áp cao
n	Kiểm tra thuốc và vitamin quý vị đang dùng
n	Quyết định xem quý vị có cần tiêm ngừa (chích ngừa) hay không
n	Quyết định xem quý vị có cần những dịch vụ khác như chăm sóc chuyên 

khoa không
n	Giúp quý vị tìm nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe hành vi, nếu cần

Lần thăm khám này là thời điểm tốt để trao đổi về bất kỳ vấn đề sức khỏe nào 
hoặc bất kỳ thắc mắc nào khác quý vị có thể có.

Chuẩn bị cho Buổi khám của Quý vị
Để đạt hiệu quả tốt nhất khi đến khám, hãy lập kế hoạch trước:
n	Viết ra tất cả những câu hỏi để khỏi quên
n	Mang theo danh sách tên thuốc và vitamin mà quý vị đang dùng
n	Mang theo danh sách các vấn đề sức khỏe của quý vị hoặc thành viên  

gia đình
n	Mang theo hồ sơ tiêm ngừa (danh sách ngày tháng được chích ngừa để 

phòng bệnh). Thông tin này thường có trên một thẻ màu vàng quý vị nhận 
được từ phòng mạch bác sĩ, phòng khám hay trường học nơi nhận các  
mũi chích ngừa.

Hãy gọi trước cho phòng mạch của bác 
sĩ để có thể thu xếp thông dịch viên 
cho cuộc hẹn của quý vị. 

Xem trang 10 để biết thêm chi tiết.

Quý vị cần thông 
dịch viên?
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Đồng Thanh toán
Đồng thanh toán là một khoản phí nhỏ quý vị phải trả mỗi lần đi khám 
hoặc mua thuốc kê toa và cần thiết cho một số dịch vụ.

Khoản khấu trừ
Khoản khấu trừ là số tiền quý vị trả trong một năm dương lịch cho các 
dịch vụ được bảo hiểm trước khi SFHP bắt đầu thanh toán. Không có 
khoản khấu trừ.

Giới hạn tự trả
Giới hạn tự chi trả là mức cao nhất mà quý vị có thể sẽ phải chi trong một 
năm dương lịch cho phần chi phí của các dịch vụ được bảo hiểm. Giới hạn 
này bao gồm các khoản đồng thanh toán, nhưng không bao gồm phí bảo 
hiểm, phí tiền bù hóa đơn của quý vị hoặc dịch vụ chăm sóc không được 
bảo hiểm. Giới hạn tự trả là $5,000 mỗi năm dương lịch.

Thông tin về Phí Đồng Thanh toán

Đ
ến khám

 tại PCP của Q
uý vị

PAT LEE
Healthy Workers HMO

1(415) 547-7800
Chinatown Public Health Center, SFHN

Chinatown Public Health Center

1490 Mason Street, San Francisco, CA 94133

Clinic:

Program:

PCP Phone #:
PCP Address:

Primary Care Provider (PCP):

$0 Office visit, $0 SF General Hospital Emergency Room
$0 Other Hospital Emergency Room
$5 Generic/$10 Brand Prescription Medicines 

CO-PAYMENTS:

26-Jan-74
San Francisco Health Network

Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center

12345678901

English

Member ID #:

Language:Medical Group:

DOB:

Hospital:

PAT LEE
Healthy Workers HMO

1(415) 547-7800
Chinatown Public Health Center, SFHN

Chinatown Public Health Center

1490 Mason Street, San Francisco, CA 94133

Clinic:

Program:

PCP Phone #:
PCP Address:

Primary Care Provider (PCP):

$0 Office visit, $0 SF General Hospital Emergency Room
$0 Other Hospital Emergency Room
$5 Generic/$10 Brand Prescription Medicines 

CO-PAYMENTS:

26-Jan-74
San Francisco Health Network

Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center

12345678901

Vietnamese

Member ID #:

Language:Medical Group:

DOB:

Hospital:
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Gia hạn Bảo hiểm
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Gia hạn Bảo hiểm
Cách Gia hạn Bảo hiểm
Healthy Workers HMO là một chương trình sức khỏe do 
San Francisco Health Plan quản lý dành cho những nhà cung 
cấp của Cơ quan Chính phủ Dịch vụ Hỗ trợ Tại nhà (In‑Home 
Support Services ‑ IHSS) hoặc Homebridge. Quý vị có thể tiếp 
tục bảo hiểm sức khỏe của mình thông qua Healthy Workers 
HMO, trừ khi quý vị không được tuyển dụng làm nhân viên IHSS 
trong ba tháng liên tiếp.
Để biết thêm thông tin về việc đăng ký hoặc điều kiện tham gia  
chương trình Healthy Workers HMO, hãy gọi cho Cơ quan Chính phủ IHSS 
theo số 1(415) 593-8125 hoặc Homebridge theo số 1(415) 255-2079  
hoặc 1(800) 283-7000 (miễn phí). Hoặc để tiếp tục bảo hiểm khi quý vị 
không còn đủ điều kiện nữa, hãy gọi cho Sở Nhân lực San Francisco theo  
số 1(415) 557-4942.

Nếu quý vị tham gia Healthy Workers HMO với tư cách là nhân viên tạm 
thời, được miễn vì là nhân viên làm việc theo yêu cầu của Thành phố và Hạt 
San Francisco, sau khi quý vị ghi danh vào chương trình Healthy Workers, 
thì bảo hiểm của quý vị sẽ tiếp tục mỗi giai đoạn quyền lợi cho đến khi nào 
quý vị không còn đáp ứng các tiêu chí về điều kiện tham gia nữa.

Cần giúp đỡ điền mẫu đơn?
Nếu quý vị có thắc mắc về cách điền mẫu đơn, hãy gọi cho chúng tôi theo 
số 1(888) 558-5858, Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều. Hoặc 
liên lạc với chúng tôi một cách an toàn và bảo mật qua cổng thông tin 
trực tuyến tại sfhp.org/contact. Đừng gửi thông tin sức khỏe cá nhân qua 
email. Hãy nhớ kèm theo tên, số điện thoại và giải thích cách chúng tôi có 
thể giúp quý vị.
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Giải quyết Vấn đề
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Giải quyết Vấn đề
Quy trình Phàn nàn/Khiếu nại 
Nếu quý vị gặp vấn đề về dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thì trao đổi với bác 
sĩ của quý vị có thể là cách tốt nhất để giải quyết nhanh chóng bất kỳ vấn 
đề nào mà quý vị có thể đang gặp phải với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
Nếu vấn đề không được giải quyết, San Francisco Health Plan có thể xem xét 
vấn đề của quý vị qua Quy trình Khiếu nại.

Quý vị có quyền phàn nàn hoặc khiếu nại. San Francisco Health Plan 
không loại trừ hoặc phân biệt đối xử với mọi người dựa trên chủng tộc, 
màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật, giới tính hoặc nộp đơn 
khiếu nại. Quý vị sẽ không bị hủy ghi danh hoặc mất tình trạng hội đủ 
điều kiện do nộp đơn phàn nàn hoặc khiếu nại.

Có sáu cách để nộp đơn khiếu nại:

1 Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1(800) 288-5555,  
Thứ 2 đến Thứ 6, từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều và yêu 
cầu Mẫu đơn Khiếu nại. 

2 Nộp đơn khiếu nại qua cổng thông tin trực tuyến  
an toàn của chúng tôi tại sfhp.org/contact.  
Đừng gửi thông tin sức khỏe cá nhân qua email. 

3  Nộp đơn khiếu nại tại phòng mạch của bác sĩ quý vị.

4 Đến văn phòng của chúng tôi và nộp đơn khiếu nại 
trực tiếp. Địa chỉ Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi là  
 7 Spring Street, San Francisco, CA 94104.  
Giờ Làm việc là từ Thứ Hai đến Thứ Tư và Thứ Sáu  
8:30 sáng đến 5:00 chiều;

5 Gửi thư mô tả vấn đề cho chúng tôi theo địa chỉ:

  San Francisco Health Plan 
Attn: Grievance Coordinator 
P.O. Box 194247 
San Francisco, CA 94119‑4247

6 Tải xuống và điền Mẫu đơn Khiếu nại bằng ngôn  
ngữ của quý vị từ trang web của chúng tôi tại: 
sfhp.org/grievance.
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Khung Thời gian cho Khiếu nại và Kháng nghị
Thư Thông báo Quyết định là một công văn thông báo cho quý vị về việc từ 
chối, trì hoãn hoặc sửa đổi dịch vụ y tế hay từ chối hoặc điều chỉnh yêu cầu 
bảo hiểm. Nếu nhận được thư Thông báo Quyết định và quý vị không đồng 
ý với quyết định được đưa ra về điều trị y tế của mình, thì quý vị có thể kháng 
nghị. Quý vị có một trăm tám mươi (180) ngày kể từ ngày trên Thông báo 
Quyết định để kháng nghị với San Francisco Health Plan.

Trong vòng năm (5) ngày theo lịch sau khi nhận được đơn khiếu nại hoặc 
kháng nghị của quý vị, chúng tôi sẽ gửi thư để cho quý vị biết rằng chúng tôi 
đã nhận được đơn. Chúng tôi có thể giải quyết hầu hết các khiếu nại trong 
vòng ba mươi (30) ngày theo lịch kể từ khi chúng tôi nhận được đơn.

Nếu cho là việc chờ câu trả lời cho khiếu nại hoặc kháng nghị trong ba mươi 
(30) ngày sẽ có hại cho sức khỏe của mình, thì quý vị có thể được trả lời trong 
vòng 72 giờ. Khi nộp đơn kháng nghị hoặc khiếu nại, hãy nêu lý do tại sao việc 
chờ đợi sẽ có hại cho sức khỏe của quý vị. Hãy nhớ yêu cầu khiếu nại hoặc 
kháng nghị “cấp tốc”.

Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình khiếu nại, hãy xem Bằng chứng Bảo 
hiểm Healthy Workers HMO hoặc gọi cho Dịch vụ Khách hàng San Francisco 
Health Plan theo số 1(800) 288-5555, Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 
chiều. Hoặc liên lạc với chúng tôi một cách an toàn và bảo mật qua cổng  
thông tin trực tuyến tại sfhp.org/contact. Đừng gửi thông tin sức khỏe cá nhân 
qua email.

Ủy ban Tư vấn Hội viên
Ủy ban Tư vấn Hội viên của San Francisco Health Plan là nơi 
để lên tiếng về các mối lo ngại và đưa ra lời khuyên về cách 
chúng tôi có thể phục vụ hội viên tốt hơn. Ủy ban này do 
các hội viên chương trình sức khỏe và các nhà tư vấn chăm 

sóc sức khỏe thành lập nên. Ủy ban này làm việc để cải thiện chất lượng 
chăm sóc và thảo luận về những mối quan tâm của các hội viên.
Ủy ban này họp vào Thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng tại Trung tâm Dịch vụ của 
San Francisco Health Plan. Nếu quý vị quan tâm đến việc tham gia vào Ủy ban 
Tư vấn Hội viên, hãy liên lạc với Dịch vụ Khách hàng San Francisco Health Plan 
theo số 1(800) 288-5555, Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều. Hoặc 
liên lạc với chúng tôi một cách an toàn và bảo mật qua cổng thông tin trực 
tuyến tại sfhp.org/contact. Đừng gửi thông tin sức khỏe cá nhân qua email.
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Giải quyết Vấn đề
Quyền và Trách nhiệm của Quý vị
Là hội viên của San Francisco Health Plan, 
Quý vị có QUYỀN:
n	Tham gia vào tất cả các quyết định về chăm sóc sức khỏe của mình
n	Biết tất cả những lựa chọn chăm sóc sức khỏe
n	Cho chúng tôi biết quý vị muốn nhận loại chăm sóc nào nếu quý vị 

không thể tự đưa ra quyết định về chăm sóc sức khỏe
n	Xem hồ sơ y tế của mình và nhận bản sao
n	Biết tên của những người chăm sóc sức khỏe cho quý vị và họ được  

đào tạo như thế nào
n	Yêu cầu miễn phí thông dịch viên nói ngôn ngữ của quý vị
n	Được chăm sóc sức khỏe với sự tôn trọng và có phẩm giá
n	Được bảo đảm quyền riêng tư và bảo mật
n	Nhận sự chăm sóc sức khỏe ở nơi an toàn, an ninh, sạch sẽ và dễ tiếp cận
n	Nhận ý kiến thứ hai từ một trong những bác sĩ trong nhóm y khoa
n	Biết cách nhận giúp đỡ và giải quyết vấn đề. Dịch vụ chăm sóc của quý 

vị sẽ không bị ảnh hưởng nếu quý vị nộp đơn khiếu nại hoặc than phiền

Quý vị có TRÁCH NHIỆM phải:
n	Đến đúng hẹn hoặc gọi điện để hủy hoặc đổi lịch
n	Cho bác sĩ biết về sức khỏe và tiền sử y tế của quý vị
n	Nêu thắc mắc về việc chăm sóc sức khỏe của quý vị
n	Tuân theo chương trình chăm sóc sức khỏe mà quý vị và bác sĩ của quý 

vị đã thông qua
n	Nhận biết những ảnh hưởng từ lối sống của quý vị lên sức khỏe  

của mình
n	Thông báo cho chúng tôi biết nếu quý vị thay đổi số điện thoại  

hoặc địa chỉ
n	Gia hạn sự hội đủ điều kiện và tư cách hội viên kịp thời
n	Trình Thẻ Hội viên khi quý vị nhận dịch vụ
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Quy trình Kiểm tra Y khoa Độc lập (IMR)
Nếu nhận được thư thông báo giải 
quyết từ San Francisco Health Plan 
cho khiếu nại hoặc kháng nghị của 
quý vị và vẫn không đồng ý với 
quyết định đó, thì quý vị cũng có 
thể yêu cầu Sở Quản lý Chăm sóc 
Sức khỏe California (DMHC) trợ giúp. 
Quý vị có quyền yêu cầu Kiểm tra Y 
khoa Độc lập (IMR) miễn phí. Kiểm 
tra Y khoa Độc lập là quá trình kiểm 
tra của một chuyên gia y tế không 
thuộc San Francisco Health Plan.

Thông thường quý vị cần yêu cầu 
chúng tôi giúp đỡ trước tiên trước 
khi yêu cầu IMR từ DMHC. Nếu 
không vừa lòng với quyết định của San Francisco Health Plan hoặc không 
được chúng tôi trả lời trong vòng 30 ngày, thì quý vị có thể yêu cầu IMR. 
Quý vị phải yêu cầu IMR trong vòng 180 ngày kể từ ngày trên thư thông báo 
giải quyết kháng nghị.

Quý vị có thể yêu cầu Kiểm tra Y khoa Độc lập ngay mà không cần phải nộp 
đơn kháng nghị trước. Điều này áp dụng cho những trường hợp sức khỏe của 
quý vị đang trong tình trạng nguy hiểm hoặc yêu cầu bị từ chối vì biện pháp 
điều trị được coi là thử nghiệm hoặc nghiên cứu.

Để yêu cầu IMR, quý vị có thể gọi cho DMHC theo số điện thoại miễn phí 
1(888) HMO-2219 hoặc đường dây TTY cho người khiếm thính và khiếm 
thanh, 1(877) 688-9891. Trang web DMHC hmohelp.ca.gov cũng có mẫu 
yêu cầu. Bằng chứng Bảo hiểm và Mẫu Tiết lộ Thông tin của Healthy Workers 
HMO có thêm một số chi tiết về IMR và DMHC. Quý vị cũng có thể gọi cho 
chúng tôi nếu có thắc mắc, 1(800) 288-5555, Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ  
8:30 sáng đến 5:30 chiều. 
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Giải quyết Vấn đề
Sở Quản lý Chăm sóc Sức khỏe California
Đoạn sau đây sẽ cung cấp cho quý vị thông tin về cách yêu cầu IMR. Lưu ý 
rằng thuật ngữ “khiếu nại” bao hàm cả “phàn nàn” và “kháng nghị”. 

California Department of Managed Health Care chịu trách nhiệm quản 
lý các chương trình bảo hiểm của dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nếu 
có khiếu nại đối với chương trình bảo hiểm sức khỏe của mình, thì 
trước hết quý vị nên gọi cho chương trình sức khỏe của quý vị theo số 
1(415) 547-7800 hoặc 1(800) 288-5555 và sử dụng quy trình khiếu  
nại của chương trình sức khỏe đó trước khi liên lạc với sở. Khi sử dụng thủ 
tục khiếu nại này, quý vị không bị mất bất kỳ quyền hợp pháp hoặc biện 
pháp giải quyết nào có thể có cho quý vị. Nếu quý vị cần giúp giải quyết 
một khiếu nại liên quan tới trường hợp cấp cứu, một khiếu nại chưa được 
chương trình sức khỏe của quý vị giải quyết thỏa đáng hoặc quá 30 ngày 
khiếu nại vẫn chưa được giải quyết, quý vị có thể gọi cho sở để được trợ 
giúp. Quý vị cũng có thể đủ điều kiện để yêu cầu Xét duyệt Y khoa Độc lập 
(IMR). Nếu quý vị đủ điều kiện để yêu cầu IMR, quy trình IMR sẽ xem xét 
một cách khách quan các quyết định y khoa của một chương trình bảo 
hiểm sức khỏe liên quan tới dịch vụ hoặc biện pháp điều trị được đề xuất 
cần thiết về mặt y tế, các quyết định bảo hiểm cho các biện pháp điều trị 
mang tính chất nghiên cứu hoặc thử nghiệm cũng như các tranh chấp về 
việc thanh toán cho các dịch vụ y tế cấp cứu hoặc khẩn cấp. Sở này cũng 
có một số điện thoại miễn cước (1-888-466-2219) và đường dây TTY 
(1-877-688-9891) cho người khiếm thính hoặc khiếm thanh. Trang web 
trên Internet của sở www.dmhc.ca.gov có mẫu đơn khiếu nại, mẫu đơn 
đăng ký IMR và các hướng dẫn trực tuyến. 
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Những Thông tin Liên lạc 
Quan trọng
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N
hững N

gười liên lạc Q
uan trọng

Thông tin Liên lạc của San Francisco Health Plan
Để lấy hẹn, hãy gọi cho Bác sĩ Chăm sóc Chính (PCP). San Francisco 
Health Plan cũng có thể trợ giúp cho những mục được liệt kê dưới 
đây và nhiều hơn nữa. Nếu không biết gọi cho ai, thì hãy gọi cho 
chúng tôi! Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý vị.

n	Thay đổi bác sĩ
n	Nhận Thẻ Hội viên mới
n	Thay đổi địa chỉ hoặc số điện thoại
n	Nếu quý vị cần giúp đỡ mua thuốc kê toa
n	Nêu thắc mắc về quyền lợi hội viên của quý vị 
n	Nhận trợ giúp gia hạn bảo hiểm
n	Thảo luận về một vấn đề hoặc nộp đơn phàn nàn
n	Nhận thông tin về nguồn lực sức khỏe cộng đồng

Địa chỉ Văn phòng: 
San Francisco Health Plan 
P.O. Box 194327 
San Francisco, CA 94119‑4327

Đại diện Dịch vụ Khách hàng làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu,  
8:30 sáng – 5:30 chiều tại một trong các số điện thoại sau đây:

Cuộc gọi tại Địa phương ......................................... 1(415) 547-7800

Cuộc gọi Miễn phí .................................................... 1(800) 288-5555

TTY cho Người Điếc, Khiếm Thính  
hoặc Khiếm Thanh .....................................................1(415) 547-7830

Đường dây Y tá Trợ giúp của Chúng tôi luôn  
sẵn sàng 24 giờ/ngày, bảy ngày/tuần  ...............1(877) 977-3397

Teladoc® là quyền lợi miễn phí có sẵn khi quý  
vị không gặp được bác sĩ của mình ...................1(800) 835-2362
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Dịch vụ Hỗ trợ Đăng ký có sẵn trong Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi tại  
7 Spring Street, Thứ Hai đến Thứ Tư và Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 5:00 chiều;  
Thứ Năm từ 8:30 sáng đến 3:00 chiều. Hãy gọi 1(415) 777-9992 để lấy hẹn. 

Quý vị có thể tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp trên trang 
web của chúng tôi tại sfhp.org. Hoặc liên lạc với chúng tôi một cách an toàn 
và bảo mật qua cổng thông tin trực tuyến tại sfhp.org/contact. Đừng gửi 
thông tin sức khỏe cá nhân qua email.

Trung tâm Dịch vụ của San 
Francisco Health Plan

7 Spring 
Street San Francisco, CA 

Giờ Làm việc là từ  
Thứ Hai đến Thứ Tư và Thứ Sáu 
8:30 sáng đến 5:00 chiều  
Thứ Năm 8:30 sáng đến 3:00 chiều
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Thông tin Liên lạc của Healthy Workers HMO
Thông tin Liên lạc Lý do Liên lạc

Cơ quan Chính phủ IHSS 
1(415) 593-8125  
sfihsspa.org

Homebridge 
1(415) 255-2079 
1(800) 283-7000 (Miễn phí) 
homebridgeca.org 

n	Nếu quý vị đã tham gia Chương 
trình Healthy Workers HMO 
với tư cách nhà cung cấp dịch 
vụ cho Dịch vụ Hỗ trợ Tại Nhà 
(IHSS)

n	Báo cáo thay đổi địa chỉ, số 
điện thoại hoặc tên họ

n	Nhận thông tin về sự hội đủ 
điều kiện và ghi danh

Sở Nhân lực San Francisco  
theo số 
1(415) 557-4942 
sfgov.org

n	Nếu quý vị đã tham gia 
Chương trình Healthy Workers 
HMO với tư cách là nhân viên 
tạm thời, được miễn vì là 
nhân viên làm việc theo yêu 
cầu của Thành phố và Hạt 
San Francisco 

n	Báo cáo thay đổi địa chỉ, số 
điện thoại hoặc tên họ

n	Nhận thông tin về sự hội đủ 
điều kiện và ghi danh

Dịch vụ Sức San Francisco 
khỏe Hành vi  
1(415) 255-3737 (Địa phương) 
1(888) 246-3333 (Miễn phí) 
1(888) 484-7200 (Dịch vụ TTY) 
sfdph.org

n	Tư vấn sức khỏe tâm thần
n	Trao đổi với nhà tư vấn về lạm 

dụng hóa chất

xem tiếp ở trang sau

N
hững N

gười liên lạc Q
uan trọng
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Chương trình Dịch vụ Thị lực 
1(800) 877-7195 
vsp.com

n	Tìm bác sĩ nhãn khoa

Liberty Dental Plan* 
1(888) 703-6999 
libertydentalplan.com

n	Tìm nha sĩ

Đường dây Y tá Trợ giúp  
1(877) 977-3397

n	Nếu quý vị không thể gặp 
bác sĩ của mình trong ngày 
hoặc sau giờ làm việc

Teladoc®  
1(800) 835-2362 
sfhp.org/teladoc

n	Nếu quý vị không thể gặp 
bác sĩ của mình trong ngày 
hoặc sau giờ làm việc

*  Dịch vụ nha khoa CHỈ sẵn có cho hội viên Dịch vụ Hỗ trợ Tại Nhà (IHSS). 
Nếu quý vị đã tham gia Healthy Workers HMO với tư cách là nhân viên 
tạm thời, được miễn vì là nhân viên làm việc theo yêu cầu của Thành phố 
và Hạt San Francisco, thì dịch vụ nha khoa không được cung cấp.
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Thông tin Liên lạc Quan trọng Khác
Sử dụng trang này để lưu giữ hồ sơ về các số liên lạc quan trọng 
cho các nhà cung cấp và các cơ sở của quý vị.

Bác sĩ Chăm sóc Chính của Quý vị

Bệnh viện của Quý vị

Hiệu thuốc tây của Quý vị

Số Liên lạc trong Trường hợp Cấp cứu của Quý vị

Điện thoại Di động của Cha hay Phụ huynh / Người giám hộ của Quý vị

Điện thoại Di động của Mẹ hay Phụ huynh / Người giám hộ của Quý vị

Trung tâm Chăm sóc Ban ngày / Người trông Trẻ của Quý vị

N
hững N

gười liên lạc Q
uan trọng
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Các Nguồn lực, Tham khảo  
và Hồ sơ
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N
guồn lực

Các Lớp Giáo dục Sức khỏe theo Nhóm
Tất cả hội viên San Francisco Health Plan đều được tham gia vào các  
lớp giáo dục sức khỏe và thể lực, nhóm hỗ trợ và tài liệu đọc MIỄN PHÍ.  
Để biết thông tin về các lớp này, hãy gọi Dịch vụ Khách hàng 
San Francisco Health Plan theo số 1(800) 288-5555, Thứ Hai đến  
Thứ Sáu, 8:30 sáng ‑ 5:30 chiều.

Các lớp, nhóm hỗ trợ và chương trình sau đây thường có sẵn:

n	Sinh con
n	Làm cha mẹ
n	Dinh dưỡng
n	Hen suyễn

n	Cai Thuốc lá
n	Hỗ trợ HIV/AIDS
n	Quản lý và Giáo dục 

về Bệnh Tiểu đường

n	Hỗ trợ Ung thư
n	Và hơn thế nữa

Giáo dục Sức khỏe Trực tuyến
Truy cập San Francisco Health Plan trực tuyến 
tại sfhp.org. Trong phần Healthy Workers 
HMO, hãy nhấp vào liên kết Sức khỏe & Thể lực 
để vào Thư viện Giáo dục Sức khỏe lớn, trực 
tuyến và tải xuống các tài liệu cung cấp thông 
tin và đề xuất với các chủ đề từ bệnh suyễn và 
dinh dưỡng đến đau lưng, và chăm sóc tiền 
sản và hậu sản.

Có các tài liệu giáo dục sức 
khỏe mà quý vị muốn chúng 
tôi cung cấp thông qua trang 
web của chúng tôi hay không? 
Hãy liên hệ với chúng tôi một 
cách an toàn và bảo mật qua 
cổng thông tin trực tuyến tại 
sfhp.org/contact. Đừng gửi 
thông tin cá nhân qua email.

Các Lớp, Nhóm Hỗ  
trợ và Chương trình MIỄN 
PHÍ sẵn có – hãy đăng ký 

ngay hôm nay!

Giảm Căng thẳng

15609    0616

Điều gì Gây ra Căng thẳng? 

• Làm việc quá nhiều và không đủ thời gian

• Nhiều vấn đề nhỏ trong cùng một ngày (như kẹt xe  
 hoặc muộn)

• Tranh cãi

• Mất người thân yêu

• Bệnh mãn tính

• Vấn đề trong công việc

• Vấn đề tiền bạc

• Không biết tương lai sẽ ra sao

Căng thẳng Là Như thế nào? 
Căng thẳng có thể làm người ta cảm thấy:

• Lo lắng

• Giận dữ hoặc kích động

• Buồn hoặc trầm cảm

• Không thể tập trung

• Lú lẫn

Một số triệu chứng thể chất của căng thẳng:

• Nhức đầu

• Căng cơ

• Run tay

• Cảm thấy rất mệt mỏi

• Mất ngủ

• Ợ nóng

• Đau bụng

Đôi khi mọi người đều bị căng thẳng. Đó là một cách cơ thể chúng ta phản ứng với các thay đổi 
trong môi trường. Căng thẳng có thể tích cực khi nó giúp chúng ta giải quyết những vấn đề và 
thách thức. Căng thẳng sẽ có tác động tiêu cực khi mãi không hết. Trong một thời gian dài, quá 
nhiều căng thẳng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính. 

Để biết thêm thông tin, hãy gọi Dịch vụ Khách hàng theo số 1(415) 547-7800 hoặc truy cập www.sfhp.org 
Đường dây Y tá Trợ giúp Miễn phí 24/7 1(877) 977-3397

 Ăn uống Lành mạnh Hơn 
Thử Phương pháp Đĩa ăn!
Dùng Đĩa Thức ăn với 1/2 là  
Trái cây & Rau củ
• Sự đa dạng và màu sắc là yếu tố then chốt
•  Đồ tươi sống, nấu chín, đông lạnh, đóng hộp và 

đồ khô đều sẽ là những sản phẩm có thể chọn
•  Sản phẩm sẽ ngon và rẻ hơn trong mùa
•  Những sản phẩm cắt sẵn có thể tiết kiệm 

thời gian cho quý vị
• Hấp, nướng vỉ, áp chảo
•  Hãy thử dùng thảo mộc, sốt chanh không 

béo hoặc nước chanh vắt làm gia vị
•  Hạn chế dùng nước sốt và nước  

chấm có hàm lượng calo cao

Ăn Nhiều Lương thực  
Hạt Nguyên cám hơn
• Bánh mỳ và mỳ ống làm từ bột mỳ  
    nguyên cám
• Yến mạch
• Diêm mạch, lúa mạch
• Bánh mì ngô làm từ hạt nguyên cám
• Gạo lức và gạo đen
• Bỏng ngô
•  Hãy tìm các sản phẩm có hàm lượng  

chất xơ ít nhất là 2-3 gram trên một  
khẩu phần ăn

Thịt Nạc hoặc Protein
• Thịt gà, gà tây bỏ da, cá, thịt lợn thăn,  
    thịt bò nạc 90%
•   Chọn thịt nướng vỉ, quay hoặc nướng thay 

vì thịt rán hoặc có tẩm bột
• Đậu, đậu Hà Lan, đậu lăng, sốt đậu gà
• Trứng và các sản phẩm đậu nành như tàu hũ
• Lạc không muối, hạt, bơ lạc

Lời khuyên Khác
•  Thử dùng dầu oliu, dầu canola hoặc dầu 

rum thay vì mỡ lợn, bơ hoặc dầu Crisco
•  Quý vị có thể thêm 1 ly sữa ít béo, sữa 

chua hoặc sữa đậu nành (không đường) 
hoặc pho mát (có kích thước khoảng bằng 
bốn hạt xúc xắc)

•  Tránh thực phẩm đóng gói có hàm lượng 
natri cao (muối)

•  Chọn thực phẩm và đồ uống ít hoặc không 
đường và uống nhiều nước

PROTEIN 
KHÔNG BÉO

1/4 bữa ăn của 
quý vị

HẠT NGUYÊN 
CÁM

1/4 bữa ăn của 
quý vị

TRÁI CÂY & 
RAU CỦ

1/2 bữa ăn của 
quý vị

Dùng SẢN 
PHẨM SỮA 

ít béo như một 
phần bữa ăn  

của quý vị

Khi nấu ăn, chỉ  
sử dụng một lượng 

nhỏ dầu và  
chất béo

CR 15612V 0216

Để biết thêm thông tin, hãy gọi Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 1(415) 547-7800 
Đường dây Y tá Trợ giúp Miễn phí 24/7 1(877) 977-3397                                              www.sfhp.org  

Tài liệu tham khảo:  
“ChooseMyPlate.gov” 

 Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ,  
www.choosemyplate.gov 
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VÍ DỤ VÍ DỤ

Hồ sơ Nhà cung cấp
Sử dụng bảng này để theo dõi tên và số điện thoại của nhà cung cấp. Cũng 
theo dõi những buổi khám tại nhà cung cấp trong quá khứ và tương lai.

Ngày Khám
Nhà cung cấp  

hoặc Phòng khám
Điện thoại

Buổi khám  
Kế tiếp?

15/8/22 Bác sĩ Miller 1(415) 547‑7800 1 năm  
(Khám sức khỏe)

Ngày Khám Chuyên viên Điện thoại
Buổi khám  

Kế tiếp?

Ngày Khám
Bác sĩ Nhãn khoa  

(Chuyên viên đo thị lực)
Điện thoại

Buổi khám  
Kế tiếp?
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VÍ DỤ VÍ DỤ

Hồ sơ Bệnh án và Tổn thương
Sử dụng biểu đồ này để theo dõi các bệnh, tổn thương, phản ứng với 
thuốc, nhập viện và phẫu thuật, v.v.

Ngày
Bệnh/Tổn 

thương
Nhà cung cấp hoặc 

Phòng khám
Thuốc Kết quả

15/9/22 Nhiễm  
trùng Tai Bác sĩ Smith Amoxicillin, 

60mg
Cảm thấy  
Tốt hơn

H
ồ sơ
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VÍ DỤ VÍ DỤ

Hồ sơ Nha khoa
Sử dụng bảng này để theo dõi tên và số điện thoại của nha sĩ. Cũng theo dõi 
những buổi khám với nha sĩ trong quá khứ và tương lai.

Ngày Khám
Nhà cung cấp  

hoặc Phòng khám
Điện thoại

Buổi khám  
Kế tiếp?

15/10/22 Bác sĩ Lee 1(415) 547‑7800 6 Tháng  
(Chà răng)

Ngày Khám Bác sĩ răng hàm mặt Điện thoại
Buổi khám  

Kế tiếp?

Tại sao phải chờ để được chăm sóc sức  
khỏe mà quý vị cần ngay bây giờ?

Hãy đăng ký trực tuyến ngay hôm nay 
tại sfhp.org/teladoc hoặc đăng ký qua 
điện thoại theo số 1(800) 835-2362

Với Teladoc, quý vị có thể trao đổi với 
bác sĩ trong vài phút, không phải chờ 
nhiều giờ hoặc nhiều ngày như ER 
chăm sóc khẩn cấp hoặc với PCP.
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Tài liệu tham
 khảo

Định nghĩa
>  Quyền lợi là các dịch vụ y khoa 

được San Francisco Health Plan 
thanh toán (còn gọi là Dịch vụ 
được Bao trả).

>  Đồng Thanh toán là khoản 
tiền mà quý vị phải trả khi nhận 
các dịch vụ được bao trả. 

>  Bằng chứng Bảo hiểm là tài 
liệu giải thích về bảo hiểm và 
các quyền lợi của quý vị.

>  Chăm sóc Sức khỏe có  
Quản lý là hệ thống có chức 
năng kiểm soát chi phí và chất 
lượng các dịch vụ và điều trị y 
tế cho mọi người.

>  Nhóm Y Khoa là một nhóm các 
bác sĩ cùng làm việc với nhau. 
Các bác sĩ này ký hợp đồng với 
một chương trình sức khỏe để 
cung cấp dịch vụ cho hội viên.

>  Hội viên là người đăng ký 
tham gia chương trình của 
San Francisco Health Plan 
(Healthy Workers HMO).

>  Thẻ Hội viên là thẻ nhận 
dạng quý vị là Hội viên của 
San Francisco Health Plan. 

>  Phụ tá Bác sĩ (PA) là chuyên 
gia y tế, không phải là bác sĩ, 
nhưng là người cung cấp dịch 
vụ chăm sóc cho bệnh nhân. 
Mỗi PA có một bác sĩ giám sát.

>  Chăm sóc Phòng ngừa là dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe giúp 
phòng tránh bệnh tật. Tiêm 
ngừa cúm và xét nghiệm Pap là 
các ví dụ về dịch vụ chăm sóc 
phòng ngừa.

>  Bác sĩ Chăm sóc Chính (PCP) 
là nhà cung cấp hoặc phòng 
khám quý vị chọn (còn được 
gọi là PCP). PCP của quý vị điều 
phối việc điều trị và các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe của quý vị. 

>  Nhà cung cấp dịch vụ là các 
bác sĩ, phòng khám, tiệm thuốc 
tây, bệnh viện và những người 
khác cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe cho hội viên.

>  Danh mục Nhà cung cấp là 
danh sách tất cả các nhà cung 
cấp cho một chương trình 
cụ thể.

>  Giới thiệu là việc một nhà cung 
cấp yêu cầu một người khác 
khám cho quý vị với lý do cụ 
thể. Nhà cung cấp và chương 
trình sức khỏe có thể cấp giấy 
giới thiệu.
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Công cụ tìm kiếm nhà cung 
cấp 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 bao gồm 
phòng khám, tiệm thuốc tây, 
bác sĩ chuyên khoa, v.v.

Nói chuyện với Bác sĩ. 
Mọi nơi.  
Mọi lúc.
1(800) 835-2362

 Tìm kiếm Danh mục Nhà cung cấp

Quyền lợi Y khoa từ xa Miễn phí  

Visit sfhp.org to find out more. 
©2022 San Francisco Health Plan      355001W    0622

sfhp.org/teladoc

sfhpprovidersearch.org


