Thông Tin Liên Lạc:

BIDHC-Dorchester
1000 Washington Street, Suite 100
Dorchester, MA 02124
617-696-3800
617-696-3811 (fax)

Giờ Làm Việc Của Phòng Mạch:
Phòng Mạch BIDHC-Dorchester nhận điện thoại của bệnh nhân vào thứ Hai, thứ
Ba, thứ Năm, và thứ Sáu từ 8:30 sáng – 6:30 chiều. Có máy trả lời điện thoại
trong giờ ăn trưa từ 12:00 trưa – 1:00 chiều. Bác Sĩ Vu gặp bệnh nhân vào thứ
Hai, thứ Ba, thứ Năm và thứ Sáu từ 9:00 sáng – 7:00 tối.
Giờ Làm Việc Của Phòng Xét Nghiệm:
Phòng xét nghiệm nằm tại Bệnh Viện Beth Israel Deaconess – Milton. Nhận xét
nghiệm không cần hẹn nếu có giấy của bác sĩ, thứ Hai – thứ Sáu, 7:00 sáng –
7:00 tối và thứ Bảy, 7:00 sáng – 12:00 trưa.

BIDHC-Dorchester
Bác Sĩ Vu và các nhân viên trong phòng mạch nói lưu loát tiếng Việt.

Về Phòng Mạch BIDHC - Dorchester Của Chúng
Tôi
Bác Sĩ Huy Vu là bác sĩ chăm sóc chính (PCP) giúp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho
gia đình tại Dorchester. Phòng Mạch Gia Đình BIDHC-Dorchester nằm cách Bệnh Viện
Beth Israel Deaconess-Milton 5 phút, dễ dàng ra vào bằng phương tiện giao thông công
cộng và nằm gần các xa lộ chính (Tuyến Đường 93 và Tuyến Đường 95/128).

Gặp Gỡ Các Bác Sĩ Chăm Sóc Chính (PCP) Phòng Mạch BIDHC –
Dorchester Của Chúng
Tôi
* có nghĩa là đang nhận bệnh nhân mới.

Bác Sĩ Y Khoa Huy Linh Vu*

Các Dịch Vụ Đặc Biệt Được Cung Ứng Tại Phòng Mạch BIDHC –
Dorchester Của Chúng
Tôi
Phòng Mạch BIDHC-Dorchester nhận điện thoại của bệnh nhân vào thứ Hai, thứ Ba,
thứ Năm, và thứ Sáu từ 8:30 sáng – 6:30 chiều. Có máy trả lời điện thoại trong giờ ăn
trưa từ 12:00 trưa – 1:00 chiều. Bác Sĩ Vu gặp bệnh nhân vào thứ Hai, thứ Ba, thứ
Năm và thứ Sáu từ 9:00 sáng – 7:00 tối. Phòng xét nghiệm nằm tại Bệnh Viện Beth
Israel Deaconess – Milton. Nhận xét nghiệm không cần hẹn nếu có giấy của bác sĩ, thứ
Hai – thứ Sáu, 7:00 sáng – 7:00 tối và thứ Bảy, 7:00 sáng – 12:00 trưa.
Bác Sĩ Vu và các nhân viên nói lưu loát cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

Những Hướng Dẫn Hữu Ích Cho Bệnh Nhân Mới Của Phòng Mạch
BIDHC Dorchester
Chúng tôi khuyến khích những người đang tìm một PCP mới hoặc một bác sĩ nội khoa
tại khu vực Dorchester/Milton liên lạc với trung tâm y khoa của chúng tôi. Để xúc tiến
nhanh thủ tục ghi danh, xin chuẩn bị sẵn thông tin bảo hiểm y tế khi quý vị gọi. Nếu có
thể, xin gửi hồ sơ y khoa của quý vị trước khi quý vị có hẹn, nếu không, xin mang theo
hồ sơ khi quý vị có hẹn lần đầu. Quan hệ cộng tác với Trung Tâm Y Khoa Beth Israel
Deaconess, Bệnh Viện Beth Israel Deaconess Milton và Bệnh Viện Beth Israel
Deaconess Needham có nghĩa là quý vị sẽ được tiếp cận một hệ thống chăm sóc
chuyên khoa nổi tiếng thế giới khi quý vị cần giấy giới thiệu.

Giới Thiệu
Xin gọi số: 617-696-3800
Các bệnh nhân muốn giới thiệu bảo hiểm, xin cho chúng tôi biết những thông tin sau
đây:





Tên và ngày sinh của bệnh nhân.
Họ và tên của bác sĩ chuyên khoa, cũng như số điện thoại phòng mạch của họ.
Xin cho chúng tôi biết lý do quý vị muốn gặp bác sĩ chuyên khoa, cùng với ngày
sắp xếp hẹn.
Bên cạnh đó, xin chắc chắn là chúng tôi có thông tin bảo hiểm y tế mới nhất của
quý vị.

Địa Điểm Phòng Mạch BIDHC – Dorchester Của Chúng
Tôi
Phòng mạch gia đình của Bác Sĩ Vu tại Trung Tâm Y Khoa Beth Israel Deaconess –
Dorchester nằm tại 1000 Washington Street, Suite 100, Dorchester, MA 02124.
Điện thoại: (617)696-3800
Fax: (617)696-3811

