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Cổng thông tin của Người Tiêu dùng 

       Câu hỏi Thường gặp 
Đây là câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất liên quan đến 

Cổng thông tin về Sức khỏe Tâm thần của Người Tiêu dùng.  

Cổng thông tin của Người Tiêu dùng là gì? 
Cổng thông tin của Người tiêu dùng là một trang web 
chăm sóc sức khỏe cá nhân cung cấp Dịch vụ Sức khỏe 
Tâm thần cho người tiêu dùng  

cùng với khả năng truy cập an toàn một phần của hồ sơ y tế 
điện tử của họ (EHR). Đó là một cổng thông tin an toàn để 
xem, tải về và in các thông tin liên quan đến việc chăm sóc 
sức khỏe cá nhân của quý vị. 

 

 Cổng thông tin của Người Tiêu dùng an toàn đến 
mức nào? 
Cổng thông tin của Người Tiêu dùng là một trang web an 
toàn. Nó đáp ứng các tiêu chuẩn liên bang được thiết lập 
bởi Đạo luật Bảo hiểm Y tế Linh động   
và Trách nhiệm (HIPAA) và Văn phòng Điều phối Kỹ thuật 
Thông tin Y tế Quốc gia. Chỉ có quý vị hoặc một người quý 
vị đã chỉ định (như người ủy nhiệm) mới được truy cập cổng 
này. 
 

Như một hình thức bảo vệ, cổng thông tin của người tiêu 
dùng sẽ tự động đăng xuất sau năm (5) phút nếu không có 
hoạt động. 

 

Tôi có thể sử dụng Cổng thông tin của Người Tiêu 
dùng để tìm kiếm dịch vụ điều trị tâm thần hoặc y 
tế không? 
Không. Cổng thông tin không phải là một thay thế cho   
sự chăm sóc y tế và tư vấn chuyên nghiệp. 
 

Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị hoặc người nhà của quý vị đang 
có tình trạng tâm thần khẩn cấp, xin vui lòng gọi số 911. 
Các dịch vụ khác có sẵn để giúp quý vị trong một cuộc 
khủng hoảng tâm thần: 

• Phòng chống tự tử: 1-800-273-8255 

• Trung tâm Tiếp cận Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần: 
415-255-3737 

• Đội ngũ Di Động Ứng phó với Khủng hoảng: 415-
970-4000 

• Dịch vụ Ứng phó với Khủng hoảng Toàn diện 

▪ Người lớn: 415-970-4000 

▪ Trẻ em: 415-970-3800  
https://www.sfdph.org/sfhealthconnect/. Quý vị sẽ tạo một 
mật khẩu cho riêng mình. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ thêm 
xin liên lạc với Portal Help Desk (Bàn Trợ giúp của Cổng 
thông tin) tại 855-224-7782. Portal Help Desk làm việc từ 
Thứ hai đến Thứ sáu 9h sáng - 4h chiều (trừ ngày lễ). 

 

 

 
 

 Nếu tôi không nhớ mật khẩu của Cổng thông tin của 
tôi thì sao? 
Hãy vào https://www.sfdph.org/sfhealthconnect/ và nhấp vào 
liên kết quên mật khẩu. Một khi quý vị nhấp vào liên kết quý 
vị sẽ được hướng dẫn để thiết lập lại mật khẩu bao gồm việc 
nhập vào địa chỉ e-mail và câu hỏi bảo mật của mình. 

 
Tôi cần gì để truy cập Cổng thông tin của 
Người Tiêu dùng? 
Quý vị cần phải có internet và một địa chỉ e-mail hợp lệ để 
thiết lập trương mục của mình. 
* Luôn luôn nhớ rằng máy tính công cộng không an toàn 
hoặc kín đáo. Vui lòng đừng lưu bất kỳ thông tin cá nhân 
nào trên các máy tính công cộng. Hãy nhớ đăng xuất và 
mang theo bất kỳ thông tin sức khỏe nào đã được in ra. 
 

Làm thế nào để có được thêm thông tin về cách sử 
dụng Cổng thông tin của Người Tiêu dùng? 
Bàn tiếp tân ở phòng khám của quý vị sẽ cung cấp các 
hướng dẫn cho quý vị. Nếu quý vị có thắc mắc nào về kỹ 
thuật, xin vui lòng liên lạc với Portal Help Desk (Bàn Trợ giúp 
của Cổng thông tin) tại 855-224-7782. 

 
Tôi có thể làm gì sau khi tôi đã tạo ra trương mục cho 
Cổng thông tin của Người Tiêu dùng? 

• Xem các cuộc hẹn 

• Nhận lời nhắc nhở cho cuộc hẹn 

• Xem lịch sử Khám bệnh 

• Xem danh sách thuốc BHS 

• Xem danh sách dị ứng 

• Xem danh sách Bệnh trạng 

• Liên kết với các trang mạng có thông tin y tế khác 

(Medline) 

• Xem một số kết quả phòng thí nghiệm (trong tương 
lai) 

• In ra các mục chọn lọc trong hồ sơ y tế 

 
Nếu hình ảnh trong danh sách thuốc của tôi không 
giống với những gì tôi nhận được tại nhà thuốc thì 
sao? 
Đừng có lo nếu hình ảnh thuốc trong Cổng thông tin của 
Người Tiêu dùng không giống với loại thuốc mà quý vị nhận 
từ Nhà thuốc. Những hình ảnh này là những ví dụ và không 
nên được sử dụng để xác định loại thuốc. Nếu quý vị có câu 
hỏi về thuốc hãy liên lạc với bác sĩ hoặc dược sĩ của quý vị.  
 

 
 

 

 

https://www.sfdph.org/sfhealthconnect/
https://www.sfdph.org/sfhealthconnect/
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Tại sao Danh sách Thuốc của thôi có thuốc mà 

không có tên của người kê toa? 
Nếu không có tên của người kê toa, thì thuốc đó đã 

không được Bác sĩ Tâm thần của quý vị kê toa. 

Những thuốc này là các thuốc thuộc loại chăm sóc 

chính (ví dụ: bệnh tiểu đường hoặc cao huyết áp) 

hoặc thuốc không cần toa hoặc bổ sung. Thông tin về 

các loại thuốc này có từ nhiều nguồn, bao gồm: 

những gì chính quý vị đã báo cáo, nhà thuốc của quý 

vị hoặc hồ sơ y tế của quý vị, và có thể trở thành lỗi 

thời. Xin vui lòng cho bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá biết 

nếu thông tin này cần được cập nhật. 

 

 Một Người Ủy nhiệm là gì? 
Quý vị có thể chọn để cho phép một người, người ủy nhiệm 
của quý vị, truy cập vào cổng thông tin trên danh nghĩa của 
quý vị (chẳng hạn như một người nhà đáng tin cậy).  
 

Làm thế nào để chỉ định một Người Ủy nhiệm? 
Nếu quý vị đã ghi danh trong Cổng thông tin: 
Một khi quý vị đăng nhập vào Cổng thông tin, hãy đi tới 
phần “My Account” (Trương mục của tôi) nằm trên Thanh 
Điều hướng. Di chuyển xuống "Associated accounts" 
(Trương mục Liên hệ) và nhấp vào liên kết "Add a Proxy" 
(Bổ sung Người Ủy nhiệm). Quý vị sẽ được nhắc nhở điền 
vào một mẫu giấy Ủy quyền cho Người Ủy nhiệm. Một khi 
đã điền xong mẫu giấy, nhấp vào nút "Submit". 
 
Nếu quý vị chưa ghi danh trong Cổng thông tin:  
Xin vui lòng hỏi nhân viên tại Bàn Tiếp tân ở phòng khám 
của quý vị để biết thêm chi tiết hoặc liên lạc với Portal Help 
Desk tại 855-224-7782 để được hỗ trợ. 

 
Cổng thông tin của Người Tiêu dùng có sẵn bằng các 
ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh không? 
Không, Cổng thông tin của Người Tiêu dùng chỉ có sẵn 

bằng tiếng Anh. Quý vị có thể chỉ định một Người Ủy 

nhiệm để truy cập và dịch các thông tin từ cổng thông 

tin của mình (xem câu hỏi "Một Người Ủy nhiệm là gì"). 

 

Làm thế nào để sửa chữa hoặc nếu tôi có thắc mắc 
về thông tin trong hồ sơ y tế của tôi thì sao? 
Thông tin trong Cổng thông tin của Người Tiêu dùng là từ 
hồ sơ y tế của quý vị. Hãy nói chuyện với bác sĩ của quý vị 
để thảo luận về mối quan tâm của quý vị. 

 
Tôi nên liên lạc với ai khi có các câu hỏi về cổng thông 
tin của tôi? 
Đối với các câu hỏi liên quan đến IT (kỹ thuật), hãy liên lạc 
với Portal Help Desk  
tại 855-224-7782. Đối với các câu hỏi liên quan đến sức 
khỏe, vui lòng liên lạc với bác sĩ. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Portal Help Desk trong Cổng thông tin của Người tiêu 
dùng có thể làm gì cho tôi? Những điều mà họ không 
thể giúp tôi là gì? 
Portal Help Desk làm việc từ Thứ hai đến Thứ sáu 
9h sáng - 4h chiều (trừ ngày lễ), số điện thoại miễn 
phí là 855-224-7782. Họ có thể cung cấp thông tin 
về cách sử dụng cổng thông tin, các vấn đề đăng 
nhập và giúp thiết lập sự nhắc nhở cho cuộc hẹn và 
cấu hình của cổng thông tin. Họ sẽ không thể trả lời 
các câu hỏi về thông tin sức khỏe trong cổng thông 
tin của quý vị. 
 

Tôi phải làm gì khi màn hình của tôi không hiển thị 
đúng cách? 
Quý vị có thể chọn Phím chức năng, F5, trên bàn phím của 
quý vị để làm mới màn hình. 
 

Làm thế nào để tôi nhận được lời nhắc nhở cho cuộc 
hẹn? 
Khi quý vị thiết lập trương mục cho Cổng thông tin của Người 
Tiêu dùng, quý vị có thể chọn thiết lập những lời nhắc bằng tin 
nhắn qua điện thoại di động của mình và/hoặc quý vị có thể 
chọn để nhận được email nhắc nhở. Nếu quý vị muốn nhận 
sự nhắc nhở bằng tin nhắn, quý vị phải cung cấp thông tin về 
hãng điện thoại di động của quý vị (ví dụ: ATT hoặc Sprint). 
 

Lưu ý:  Hãng điện thoại của quý vị có thể tính phí cho các tin 
nhắn. Nếu quý vị muốn nhận e-mail nhắc nhở quý vị phải có 
một trương mục e-mail. 
 

Nếu tôi không còn muốn nhận lời nhắc nhở qua tin 
nhắn hoặc e-mail, thì tôi có thể tôi ngừng nhận hay 
không? 
Có, quý vị sẽ cần phải tắt đi tính năng nhắc nhở từ trong Cổng 
thông tin của Người Tiêu dùng. Đi tới phần "My Account" 
(Trương mục của Tôi) nằm trên Thanh Điều hướng.  Di 
chuyển xuống mục "Notifications for" (Thông báo cho) và nhấp 
vào liên kết "Edit notification settings" (Chỉnh sửa cài đặt thông 
báo) và xóa bỏ địa chỉ email và/hoặc điện thoại của quý vị và 
nhấp vào nút "Save notification settings" (Lưu cài đặt thông 
báo). 
 

Tôi có được truy cập vào Cổng thông tin của 
Người Tiêu dùng 24/7? 

Có. Tuy nhiên, đôi khi hệ thống sẽ không dùng được vì đang 
được bảo trì và cập nhật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để 
giới hạn việc bảo trì cổng ngoài giờ hành chánh và sẽ cố 
gắng gửi thông báo cho quý vị khi nào việc bảo trì sẽ xảy ra.  
Nếu quý vị không thể truy cập cổng thông tin, xin vui lòng thử 
lại lần sau. 
thuốc hoặc bác sĩ chăm sóc chính của quý vị) cũng sẽ được 
thấy trong Lịch sử Khám bệnh của quý vị. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


