
 

 

 
 

MediFill® Refill Service 

Let us help you manage your medications! 
 

MediFill® Refill Service refills prescriptions automatically when they are due. 

• Service is FREE! 

• Sign up is easy – just let us know 

• We will contact your doctor when you are out of refills 

• Fewer phone calls and trips to the pharmacy 

• FREE shipping of your medications or pick up at a County of Santa Clara Health System 
Pharmacy.   

Call us at (408) 977-3503 to sign up 

Let’s get you on track and achieve Better Health for ALL! 
 
 

¡Permítanos ayudarle a administrar sus medicamentos! 
MediFill® Refill Service le resurte las recetas automáticamente cuando ya es tiempo de hacerlo. 
 

• ¡El servicio es GRATUITO! 

• Registrarse es fácil, sólo pídalo. 

• Nosotros nos pondremos en contacto con su médico cuando usted ya no tenga resurtidos. 

• Menos llamadas telefónicas e idas a la farmacia. 

• Envío GRATUITO de sus medicamentos ó servicio para recogerlos en farmacias del Sistema 

de Salud del Condado de Santa Clara.   

Para inscribirse, llámenos al (408) 977-3503 

¡Vamos a encaminarle y lograr una Mejor Salud para TODOS! 
 

 

      Hãy để chúng tôi giúp quý vị quản lý các loại thuốc đang dùng! 

MediFill® Refill Service sẽ tự động gởi thuốc cho quý vị khi đến kỳ hạn.  
• Dịch vụ này MIỄN PHÍ! 
• Ghi danh dễ dàng – chỉ cần cho chúng tôi biết 
• Chúng tôi sẽ liên lạc với bác sĩ khi toa hết hạn  
• Giảm bớt cho quí vị các cuộc gọi điện thoại và các chuyến đi đến Nhà Thuốc 
• Gởi thuốc đến nhà của quý vị MIỄN PHÍ, hoặc quý vị đến lấy thuốc tại các Nhà Thuốc của         

Hệ Thống Y Tế Quận Hạt Santa Clara. 

Gọi chúng tôi, số (408) 977-3503 để ghi danh 
Hãy ghi danh để có Sức Khỏe Tốt Hơn cho MỌI NGƯỜI! 



 

 

 


