
Simplicity Health là gì?
Simplicity Health clinics cung cấp các dịch vụ chăm sóc chính phù hợp với từng nền văn hóa 
và dân tộc với mức phí phải chăng cho những người trưởng thành hiện đang tham gia lao 
động và:

• Không đủ điều kiện hưởng Medicaid,

•  Không có bảo hiểm y tế thông qua lao động,

•  Có bảo hiểm y tế với mức khấu trừ và đồng chi trả cao khiến cho việc tiếp cận các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản khó khăn.

Các địa điểm Simplicity Health?
Các dịch vụ được cung cấp ở những địa điểm sau:

Simplicity Health hoạt động như thế nào?
Mục đích chính của Simplicity Health đó là cung cấp dịch vụ chăm sóc chính liên tục, phòng 
ngừa và quản lý bệnh đối với các bệnh mãn tính như tiểu đường, cao huyết áp và bệnh tim. 
Nhân viên sẽ hỗ trợ những bệnh nhân cần được sắp xếp thêm các dịch vụ khác ngoài chăm 
sóc y tế chính của Simplicity Health clinics.

Một tiền đề chính của Simplicity Health đó là chăm sóc y tế trở thành một phần của cộng đồng 
và những cá nhân phải tự mua dịch vụ y tế. Các địa điểm Simplicity Health sẽ xác định và điều 
chỉnh chăm sóc cho phù hợp với dân cư mà họ phục vụ, do vậy, chăm sóc và giáo dục có thể 
được cung cấp bằng ngôn ngữ phổ biến nhất và theo phong cách phù hợp với văn hóa.

Bệnh nhân trả một mức phí phải chăng hàng tuần để sử dụng những dịch vụ y tế hành vi và 
chăm sóc sức khỏe chính, thường xuyên cũng như các buổi giáo dục theo nhóm. Simplicity 
Health không phải là phòng khám y tế khẩn cấp nhưng sẽ cung cấp dịch vụ khám bệnh trong 
ngày cho những cá nhân không phải là bệnh nhân thường xuyên của phòng khám. 

HEALTHSimplicity

Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi 571.665.6590.
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