MyChart
Hồ sơ bệnh án trực tuyến của bạn – và hơn thế nữa

MyChart cho phép bạn truy cập hồ sơ bệnh án TriHealth và liên
lạc với nhóm chăm sóc sức khỏe trực tuyến của bạn. Cho dù là
bạn đang ở nơi làm việc, đang đi trên đường hoặc ở nhà, bạn có
thể truy cập MyChart trên máy tính hoặc ứng dụng di động.
Là hội viên của MyChart, bạn có thể...
• Gửi và nhận tin nhắn hoàn toàn bảo mật với nhóm chăm sóc của bạn.
• Kê lại đơn thuốc.
• Xem bệnh sử của bạn. Nhận thông báo nhắc nhở khám sàng lọc sức
khỏe định kỳ. Xem xét đánh giá việc dùng thuốc của bạn, tình trạng
dị ứng, tiêm chủng, giới thiệu thăm khám và hơn thế nữa.
• Xem kết quả xét nghiệm của bạn.
• Yêu cầu, lên lịch hoặc hủy cuộc hẹn khám sức khỏe. Xem xét các
cuộc hẹn khám sức khỏe sắp tới của bạn.
• Xem thông tin của lần thăm khám bác sĩ gần đây của bạn.
• Khám sức khỏe trực tuyến thuận tiện trong ngày qua tin nhắn bảo
mật cho các vấn đề y tế thông thường, không khẩn cấp.
• Xem tài khoản của bạn. Thanh toán hóa đơn y tế.
• Quản lý thông tin sức khỏe của bạn từ các tài khoản MyChart khác
trong khu vực Cincinnati và trên toàn quốc.
• Truy cập MyChart của gia đình bạn nếu bạn là bố/mẹ hoặc là người
chăm sóc hợp pháp.
Được cung cấp trên mọi nền tảng
Truy cập từ máy tính thông qua
trang web mychart.TriHealth.com.
Đối với thiết bị di động, tìm kiếm
từ khóa “MyChart” tại nơi bạn
tải xuống ứng dụng. Sau khi tải
ứng dụng, kéo xuống và chọn
TriHealth.

Tìm hiểu thêm về TriHealth.com/tools/mychart.
Nếu có câu hỏi, vui lòng gửi đến địa chỉ email
mychart@trihealth.com.

Hãy đăng ký
ngay hôm nay!

Việc đăng ký rất dễ dàng.
Hãy đề nghị một thành viên
trong nhóm TriHealth kích
hoạt tài khoản của bạn.
Nhờ có MyChart mà việc
quản lý dịch vụ chăm sóc sức
khỏe của bạn thật dễ dàng!
Bạn có thể gửi tin nhắn cho bác
sĩ của mình qua điện thoại.
Bạn có thể đề nghị cho thuốc
theo toa cũ.
Nhờ sự thuận tiện của dịch vụ
khám trực tuyến, bạn không
phải mất thời gian nghỉ làm để
đi khám bác sĩ cho một vấn đề
đơn giản.
Bạn có thể xem kết quả xét
nghiệm trực tuyến và có thể
đưa lên màn hình để dễ dàng
xem lại lần sau.
MyChart giúp bạn dễ dàng in
lịch sử tiêm chủng cho nhà
trường, hoạt động thể thao
hoặc cắm trại.

LƯU Ý: MyChart không dành cho các vấn
đề y tế khẩn cấp. Nếu bạn cần trợ giúp
khẩn cấp, hãy gọi 9-1-1 hoặc đến khám
tại phòng khám của bác sĩ.
©2019 TriHealth | 0519 | TRI

MyChart
Your online medical record – and more

MyChart lets you access your TriHealth medical records and
communicate with your care team online. Whether you are at
work, on the road or at home, you can access MyChart on your
computer or mobile app.
As a MyChart member, you can…

Sign up today!
Registering is easy. Ask a
TriHealth team member
to activate your account.

• Send and receive secure messages with your care team.
• Renew your prescriptions.
• View your health history. Get health screening reminders. Review
your medications, allergies, immunizations, referrals and more.
• See your test results.
• Ask for, schedule or cancel an appointment. Review your upcoming
appointments.
• View information from your recent doctor’s office visit.
• Conduct a convenient, same-day electronic visit via secure
messaging for many common, non-urgent medical issues.
• Review your account. Pay your bill.
• Manage your health information from other MyChart accounts in
the Cincinnati area and nationwide.
• Access your family’s MyChart if you are a parent or legal caregiver.

Available on all platforms
Access on a computer by
visiting mychart.TriHealth.com.
For mobile devices, search for
“MyChart” wherever you get
your apps. Once the app loads,
scroll and choose TriHealth.

Learn more at TriHealth.com/tools/mychart.
Send questions to mychart@trihealth.com.

MyChart makes managing
your health care easy!
You can send your doctor a
message from your phone.
You can request refill renewals
for prescriptions.
Thanks to the convenience of
e-visits, you do not have to take
time off work to talk to your
doctor about a simple problem.
You can see your test results
online and can pull them up
easily for future reference.
MyChart makes it easy to print
immunization records for
school, sports or camps.

NOTE: MyChart is not for urgent
medical matters. If you need urgent
help, call 9-1-1 or your doctor’s office.
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