
Nếu qúy vị thật sự lo lắng về sức khỏe của mình 
cần được điều trị gấp, vui lòng liên hệ với bác sĩ 
của qúy vị trước. Nếu qúy vị không thể liên hệ 
được với bác sĩ và tình trạng sức khỏe của qúy vị 
vẫn chưa ảnh hưởng đến tính mạng của mình, vui 
lòng đến Trung tâm Chăm sóc khẩn cấp. Nếu qúy 
vị cảm thấy tình trạng sức khỏe của mình đang đe 
dọa đến tính mạng, vui lòng đến ngay Phòng cấp dọa đến tính mạng, vui lòng đến ngay Phòng cấp 
cứu. Thời gian chờ đợi trong ER thường là vài giờ 
so với một Chăm Sóc Khẩn Cấp.

Tại Astiva Health, chúng tôi cam kết cung cấp các chương trình chăm sóc tối đa và hỗ trợ xứng đáng cho các thành viên của chúng 
tôi. Chúng tôi hiểu nhu cầu của mỗi thành viên là khác nhau và  luôn chuẩn bị và xây dựng các chương trình đặc biệt theo yêu cầu của 
họ. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp nhiều lợi ích đa dạng khác nhau cho mỗi chương trình với lệ phí phải chăng. Tất cả các lợi 
ích về nha khoa, thẻ đi chợ và thuốc không kê đơn đều được bao gồm trong các chương trình chăm sóc sức khỏe của chúng tôi, và 
cùng với rất nhiều lợi ích khác!

Kính gửi quý thành viên:

Cảm ơn qúy vị đã là thành viên của Cảm ơn qúy vị đã là thành viên của 
gia đình Astiva chúng tôi. Chúng tôi 
vinh dự được cung cấp cho qúy vị 
các chương trình chăm sóc sức 
khỏe đặc biệt mà qúy vị xứng đáng 
có được. Mùa Lễ Tạ ơn đang đến 
gần, chúng tôi muốn nhân cơ hội 
này để bày tỏ sự cảm kích và biết này để bày tỏ sự cảm kích và biết 
ơn của chúng tôi đối với qúy vị. 
Cảm ơn qúy vị đã lựa chọn Astiva 
để cung cấp cho qúy vị những dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe tuyệt vời.

Chúng ta đang đến gần những ngày 
cuối năm, Astiva muốn gửi đến quý vị 
những chương trình chăm sóc đặc 
biệt và cần thiết của chúng tôi.
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Qúy vị đã nhận được thẻ đi chợ hàng tháng 
của mình chưa? Qúy vị có thể nhận các thẻ 
này tại Trung tâm Hoạt động Astiva tại:

Chúng tôi xin nhắc nhở qúy vị COVID vẫn còn nhiều và quan trọng hơn 
là mùa cúm cũng đang đến. Vui lòng liên hệ với văn phòng bác sĩ của qúy 
vị để được chích ngừa cúm và chích ngừa tăng cường COVID mũi mới 
nhất nếu qúy vị chưa được tiêm chủng.

Quý vị đã kiểm tra ung thư ngực chưa? - chúng tôi khuyến khích qúy vị 
nên chụp quang tuyến X, nội soi, kiểm tra 2 năm một lần và chú ý nghe 
theo lời khuyên của bác sĩ.

Mắt của qúy vị thế nào? Nếu qúy vị cần hỗ trợ, chúng tôi cung cấp các 
quyền lợi khám mắt và kính đeo mắt hàng năm cho quý vị.

Quý vị có kế hoạch đi du lịch nước ngoài cho kỳ nghỉ đông không? 
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chăm sóc khẩn cấp trên toàn thế giới trong 
trường hợp qúy vị cần.

Quý vị đã kiểm tra ung thư ruột chưa? - qúy vị đã làm nội soi đại tràng 
hoặc xét nghiệm phân để kiểm tra ung thư ruột chưa? Liên hệ với bác sĩ 
của qúy vị để biết qúy vị có cần chăm sóc hay điều trị không.

Nếu qúy vị cần xe đưa đến nơi khám bệnh của mình, các dịch vụ  
chuyên chở của chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ qúy vị. Qúy vị có 
thể đặt xe đưa đón bằng cách gọi: 866-688-9021
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