
 
 

Hướng dẫn công nghệ y tế từ xa dành cho thân 
chủ Apple Health 
Các	dịch	vụ	hiện	có	trong	thời	gian	đại	dịch	COVID‐19	

	

Để ứng phó với tình hình đại dịch COVID-19, Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe (HCA) và các tổ chức quản lý chăm sóc 
Washington Apple Health (Medicaid) đang cho phép sử dụng nhiều công nghệ y tế từ xa khác nhau để đáp ứng các 
nhu cầu chăm sóc sức khỏe của thân chủ, gia đình và nhà cung cấp trong thời gian đại dịch COVID-19. 

 
Công nghệ y tế từ xa là gì? 
Công nghệ y tế từ xa là một cách để cung cấp các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe mà nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe và bệnh nhân sẽ sử dụng điện thoại, email 
hoặc video. 

 

Thông tin chăm sóc sức khỏe cá nhân của 
tôi có được bảo vệ khi tôi sử dụng công 
nghệ y tế từ xa để đặt cuộc hẹn khám với 
bác sĩ của mình không? 
Quý vị và bác sĩ của mình có thể giúp bảo vệ thông tin 
chăm sóc của quý vị bằng cách sử dụng công nghệ 
được chấp thuận trong thời gian thăm khám qua công 
nghệ y tế từ xa. Quý vị nên bàn thảo các tùy chọn với 
bác sĩ của mình về các biện pháp cần thiết để bảo vệ 
thông tin của quý vị. Điều này có thể bao gồm bằng 
cách sử dụng điện thoại trong một phòng hoặc không 
gian riêng biệt. Quý vị là người ra quyết định khi đến 
lúc phải bảo vệ thông tin sức khỏe cá nhân của mình. 

Tôi được đăng ký vào Apple Health. Tôi 
có thể nhận các dịch vụ sử dụng công 
nghệ y tế từ xa không? 
Có. Quý vị có thể nhận được một danh sách dịch vụ chung 
được hướng dẫn sử dụng công nghệ y tế từ xa. Quý vị 
được quyền chọn sử dụng công nghệ y tế từ xa để thăm 
khám với một bác sĩ là phương cách thay thế khám bệnh 
trực tiếp. Việc này bao gồm các cuộc thăm khám với một 
bác sĩ chăm sóc sức khỏe chính hoặc bất kỳ chuyên gia 
nào; bác sĩ chăm sóc sức khỏe tại nhà; bác sĩ chuyên khoa 
vật lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu hoặc lao động trị liệu; bác 
sĩ chăm sóc sức khỏe hành vi; nhà phân tích hành vi ứng 
dụng; nha sĩ; và bất kỳ nhà cung cấp nào khác muốn sử 
dụng cách thức cung cấp dịch vụ này. 

 

Tôi yêu cầu dịch vụ qua công nghệ y tế từ 
xa của bác sĩ của mình như thế nào? 
Gọi bác sĩ của quý vị để sắp lịch hẹn khám nếu quý vị 
cảm thấy có vấn đề về chăm sóc sức khỏe hoặc quý vị 
cần đăng ký khám về vấn đề sức khỏe đang xảy ra. Bác 
sĩ của quý vị sẽ đặt các câu hỏi để xác định xem quý vị 
có nên đến khám trực tiếp hay không, xem việc thăm 
khám bằng công nghệ y tế từ xa phù hợp hay không, và  

có thể thông báo cho quý vị biết xem bác sĩ có được 
trang bị để cung cấp dịch vụ qua công nghệ y tế từ xa 
hay không. Các cuộc hẹn khám qua công nghệ y tế từ xa 
được xếp lịch giống như chúng tôi sắp xếp một cuộc hẹn 
khách trực tiếp và sẽ cho quý vị biết cách thức cuộc hẹn 
khám sẽ được tiến hành. Ví dụ: “Bác sĩ sẽ gọi cho quý vị 
vào lúc 2 giờ chiều Thứ Sáu.” 

 
Nếu quý vị là một người có lịch hẹn khám thường xuyên 
về dịch vụ chăm sóc tại nhà, liệu pháp, hoặc dịch vụ sức 
khỏe hành vi, bác sĩ của quý vị sẽ làm việc với quý vị 
cũng để sắp xếp các cuộc thăm khám đang diễn ra này. 

Nếu tôi cần một thông dịch viên để sắp xếp 
các dịch vụ công nghệ y tế từ xa của tôi thì 
sao? 
Cho bác sĩ của quý vị biết quý vị cần một phiên dịch 
viên khi quý vị sắp xếp cuộc hẹn khám. Để biết thêm 
thông tin, hãy truy cập hca.wa.gov/interpreter-
services. 

Tôi không có bảo hiểm và chưa bao giờ nộp 
đơn xin bảo hiểm Apple Health. Tôi có thể 
nhận các dịch vụ công nghệ y tế từ xa không? 
Quý vị có thể nộp đơn xin bảo hiểm y tế miễn phí hoặc 
chi phí thấp để xem quý vị có hội đủ điều kiện hưởng 
Apple Health hay không: 

 Trực	Tuyến: wahealthplanfinder.org 
 Điện	Thoại: 1-855-923-4633 

 
Quý vị có thể liên hệ với một trung tâm y tế cộng đồng 
về việc xét nghiệm và điều trị COVID-19, nếu bảo hiểm 
Apple Health bị từ chối. 

Tôi chuẩn bị một cuộc hẹn khám 
công nghệ y tế từ xa như thế nào? 
 Chọn một địa điểm yên lặng và riêng biệt mà không 

có phiền toái nào 
 Bảo đảm điện thoại hoặc máy tính được nạp điện 
 Có bút viết và giấy dễ sử dụng để ghi lưu ý 
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