See below in Spanish and Vietnamese
myHealth Online will offer the following New Features
in November 2018
Share Everywhere allows you to grant temporary, one-time, access to your online medical record to
anyone anywhere in the world. Now, you can safely and securely share your health information easily.
Mobile Account Management offers forgotten username or password recovery and allows you to
change your password using the SCVMC MyChart app for mobile devices on IOS or Android.
Enhanced Scheduling provides the option to directly schedule a routine appointment with another
provider in your PCPs department if he or she is not available. Now, you are easily able to re-schedule
routine office visits online.
Document Center will be your hub for visit summaries, certain registration documents, and additional
medical records you receive by request
Letters access your clinic provided letters we have on file for you.
Financial Assistance applications can be submitted and tracked online.
E-sig during eCheck-in saves you time by allowing you to electronically sign certain forms before
arriving to clinic.
Personal Preferences can be set for scheduling, communications, and personal or emergency contact
details from your account any time you chose.
Document your flu shot if received outside of SCVMC. Your medical records will be updated to reflect
your immunization.

myHealth Online ofrecerá las siguientes nuevas
características en noviembre de 2018

Share Everywhere le permite otorgar acceso temporal a su expediente médico en línea, por una sola vez,
a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Ahora puede compartir su información de salud de
manera fácil y segura.

Manejo de Cuenta por Celular le ofrece recuperar su nombre de usuario o contraseña olvidados, y le
permite cambiar su contraseña utilizando la aplicación SCVMC MyChart para dispositivos móviles con
sistemas iOS o Android.

Programación de Citas Mejorada le brinda la opción de programar una cita de rutina directamente
con otro proveedor de salud del mismo departamento que su doctor primario (su médico de cabecera), si su
doctor no está disponible. Ahora usted ya puede fácilmente reprogramar en línea las consultas de rutina.

Centro de Documentos será el punto en donde se concentrarán los resúmenes de sus visitas al
consultorio, algunos de los documentos que se manejan cuando usted se registra en las clínicas y
expedientes médicos adicionales que usted haya solicitado.

Cartas le facilita el acceso a las cartas que le han dado en su clínica y que tenemos archivadas para
usted.

Las Solicitudes de Ayuda Financiera pueden enviarse y rastrearse en línea.

Cuando usted se registra electrónicamente con e-Registrarse, la opción e-firma le ahorra tiempo al
permitirle firmar electrónicamente ciertos formularios antes de llegar a la clínica.

Las Preferencias Personales se pueden configurar desde su cuenta, en cualquier momento que usted lo
elija, para la programación de citas, la comunicación entre usted y sus proveedores de salud y el manejo
de sus datos personales o de contacto en caso de emergencia.

Utilice Documente su vacuna contra la gripe, si recibió la vacuna fuera del sistema Santa Clara
Valley Medical Center. Su expediente médico se actualizará para reflejar dicha vacunación.

myHealth Online sẽ có thêm các Chức Năng Mới sau đây trong Tháng 11, 2018
myHealth Online will offer the following New Features in November 2018
Share Everywhere Chia Xẻ Thông Tin Đến Các Nơi giúp quý vị cho bất cứ người nào, bất cứ tại đâu trên
thế giới, được tạm thời vào trang mạng một lần, để xem hồ sơ bệnh lý của quý vị trên mạng. Bây giờ thì quý vị
có thể chia xẻ thông tin về sức khỏe của quý vị một cách an toàn và dễ dàng.
Sửa Đổi Qua Điện Thoại Di Động giúp quý vị phục hồi “username-tên người xử dụng” hoặc “password-mật
mã” mà quý vị quên, và đồng thời giúp quý vị thay đổi “password-mật mã” bằng cách xử dụng ứng dụng (app)
SCVMC MyChart qua IOS hoặc Android trên điện thoại di động.
Làm Hẹn Dễ Hơn giúp quý vị trực tiếp làm một cuộc hẹn khám sức khỏe thường lệ với một bác sĩ khác, tại
cùng y viện với Bác Sĩ Chính của quý vị, nếu không thể làm hẹn được với bác sĩ chính của quý vị. Bây giờ thì
quý vị có thể dời ngày hẹn khám thường lệ trên mạng một cách dễ dàng.
Trung Tâm Dữ Kiện là tủ hồ sơ của quý vị để lưu trữ các bảng tóm tắt cuộc hẹn, một số chứng từ ghi danh,
và một số hồ sơ bệnh lý quý vị nhận được theo yêu cầu
Thư giúp quý vị xem các thư của y viện đã gởi cho quý vị được lưu trong hồ sơ.
Đơn Xin Trợ Giúp Tài Chánh có thể nộp và theo dõi trên mạng.
Ký tên điện tử khi ghi danh điện tử tiết kiệm thời gian của quý vị bằng cách cho quý vị ký tên trên mạng một
số giấy tờ trước khi đến y viện.
Ý Thích Cá Nhân có thể được thực hiện để làm hẹn, đối thoại, và thêm các chi tiết về thông tin cá nhân hoặc
người liên lạc khẩn cấp, trong hồ sơ trên mạng của quý vị bất cứ lúc nào quý vị muốn.
Vô hồ sơ chích ngừa bệnh cúm nếu quý vị chích ngừa cúm bên ngoài SCVMC. Hồ sơ bệnh lý của quý vị sẽ
được cập nhật để có đầy đủ dữ kiện về chích ngừa.
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