PARKROSE STUDENT
HEALTH CENTER
12003 NE Shaver St, Portland, OR 97220

giờ mở cửa
Trong thời gian đóng cửa trường và vào mùa hè
Thứ Hai – Thứ Sáu • 8:15 sáng – 4:45 chiều
Hãy gọi 503-988-3392 để đặt lịch hẹn.
Điện thoại, video và các cuộc hẹn trực tiếp có sẵn
Dịch vụ dịch thuật có sẵn

www.multco.us/student-health

Dịch Vụ Y Tế Từ Xa - Các Thắc Mắc và Giải Đáp
Dịch vụ y tế từ xa là gì?
Khi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc đề nghị tư vấn và điều trị y tế
qua điện thoại hoặc video.
Nếu tôi từ 5-18 tuổi và sống tại Quận Multnomah, tôi có thể
đến đâu để chăm sóc sức khỏe?
Bạn có thể đến Trung tâm Y tế Học sinh Parkrose Student Health
Center, 503-988-3392, 12003 NE St., Portland, OR 97220.
Buổi thăm khám dịch vụ y tế từ xa sẽ như thế nào?
Giống như một buổi thăm khám trực tiếp nhưng qua điện thoại hoặc video. Để tận dụng tối đa buổi trò
chuyện, quý vị hãy chuẩn bị sẵn sàng. Lập danh sách thuốc của quý vị, các triệu chứng quý vị gặp phải, thời
điểm các triệu chứng đó xuất hiện và các câu hỏi quý vị dành cho nhà cung cấp dịch vụ y tế.
Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc có nói ngôn ngữ của tôi không?
Chúng tôi có sẵn thông dịch viên trực tiếp và qua điện thoại cho nhiều ngôn ngữ. Dịch vụ thông dịch được
cung cấp miễn phí.
Tôi có cần webcam không? Máy tính thì sao? Tôi có thể sử dụng điện thoại của mình không?
Tất cả những gì quý vị cần cho một buổi thăm khám qua điện thoại hoặc video là chiếc điện thoại di động.
Nếu tôi không có giấy tờ pháp lý, tôi có thể lên lịch thăm khám qua điện thoại hoặc video không?Có,
tình trạng nhập cư không quan trọng.
Chi phí của buổi thăm khám là bao nhiêu? Hóa đơn cho buổi thăm khám của tôi được lập như thế
nào? Bảo hiểm có đài thọ cho dịch vụ y tế từ xa không?
Dịch vụ của chúng tôi không cần chi phí tự trả (không khoản đồng trả). Chúng tôi chấp nhận tất cả các loại
bảo hiểm và vẫn sẽ thăm khám nếu quý vị không có bảo hiểm.
Dịch vụ y tế từ xa có riêng tư và an toàn không?
Chắn chắn rồi. Các quy tắc về quyền riêng tư được áp dụng như nhau khi thăm khám qua điện thoại, qua
video hoặc trực tiếp.
Những dịch vụ nào có sẵn qua dịch vụ y tế từ xa?
Kiểm soát bệnh mãn tính như hen suyễn, can thiệp bệnh nhẹ, mua thêm thuốc, xem xét kết quả xét nghiệm
phòng thí nghiệm, theo dõi sau khi thăm khám tại phòng cấp cứu, dịch vụ tránh thai/bệnh lây qua đường tình
dục và sức khỏe hành vi.
Chất lượng chăm sóc của dịch vụ y tế từ xa có giống như trực tiếp không?
Có, các dịch vụ chăm sóc qua điện thoại hoặc video hiệu quả như một buổi thăm khám trực tiếp. Chúng tôi
đang cung cấp các buổi thăm khám trực tiếp cho bất cứ ai yêu cầu.
Làm thế nào để tôi lên lịch thăm khám?
Khi quý vị gọi cho phòng khám, (503-988-3392), chúng tôi sẽ hỏi các triệu chứng của quý vị và xác định liệu
quý vị cần thăm khám trực tiếp hay dịch vụ y tế từ xa. Nếu buổi thăm khám qua dịch vụ y tế từ xa là lựa
chọn tốt nhất, nhân viên sẽ gặp quý vị qua video hoặc gọi điện cho quý vị và sắp xếp thời gian để nhà cung
cấp dịch vụ gọi cho quý vị.
Parkrose Student Health Center mở cửa trong thời gian trường học đóng cửa và trong suốt mùa hè. Có
sẵn các cuộc hẹn trực tiếp, qua điện thoại, và video. Vui lòng gọi số 503-988-3392 để lên lịch hẹn. Dịch vụ
cũng có sẵn ở nhiều ngôn ngữ.

