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Nhiệm Vụ Của Chúng Tôi
Asian Network đã được thành lập vào 
năm 1991 bởi một nhóm chuyên gia về 
sức khỏe để giúp người Á Châu có được 
những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia 
và nguồn lực của cộng đồng tốt hơn. Với sự 
nỗ lực của một đội ngũ gồm những chuyên 
gia toàn diện, đa văn hóa, đa ngôn ngữ đã 
chăm sóc sức khỏe tại gia cho cộng đồng ở 
vùng Vịnh.
Đội ngũ của Asian Network nhiều kinh 
nghiệm trong công việc và đáp ứng được 
nhu cầu của bệnh nhân từ các nền văn hóa 
và nguồn gốc dân tộc khác nhau.
Bên cạnh tiếng Anh, chúng tôi có chuyên 
viên đa ngôn ngữ có thể nói các tiếng:
Quảng Đông, Đại Hàn, Phổ Thông, Phi luật 
tân, và Việt Nam.

Lệ Phí & Bảo Hiểm
Có thể thanh toán phí tổn bằng: Medicare,
Medical, và bảo hiểm.

Services Liên hệDịch Vụ



Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Tại Gia
Asian Network của chúng tôi có một đội ngũ 
chuyên viên bao gồm y tá, vật lý trị liệu, kỹ 
năng trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, chuyên viên 
phục vụ xã hội, nhân viên săn sóc, hướng dẫn 
cách ăn uống tại gia, và chuyên viên săn sóc 
vết thương.

• Y tá – Săn sóc các vết thương, theo dõi thuốc
   men và bệnh lý, điều trị bệnh tim, thẩm định
   về bệnh lý.

• Vật lý trị liệu - Phục hồi các chức năng, tập
   luyện đi đứng, các hoạt động cơ học của thân
   thể, và thẩm định về sự an toàn.

• Kỹ năng trị liệu - Tập luyện các hoạt động
   chọn lọc đặc biệt để tự lập trong tất cả các
   khía cạnh của đời sống hằng ngày. Bao gồm
   việc đánh giá các phương tiện giúp đỡ và
   thích nghi trong nhà.

• Ngôn ngữ trị liệu - Phục hồi các khuyết tật 
   và đánh giá về khả năng ngôn ngữ, luyện tập
   những khó khăn và rối loạn trong cách phát 
   âm.

• Phục vụ xã hội – Tư vấn về những nguồn lực
   trong cộng đồng, đặt kế hoạch ngắn và dài 
   hạn, hướng dẫn vào viện dưỡng lão và dịch 
   vụ săn sóc tại gia.

• Săn sóc tại gia – Giúp tắm rửa, thay quần áo, 
   và vệ sinh cá nhân

Nhiệm vụ của Asian Network là mang 
đến sự thoải mái và lạc quan trong cuộc 
sống cho bệnh nhân, chúng tôi cung cấp 
một loạt các dịch vụ sau đây:

Y tá chuyên nghiệp: 
• Theo dõi các nỗi đau và triệu chứng của
    bệnh nhân.
• Phối hợp với các thiết bị y khoa.
• Có y tá trực 24 giờ/1 ngày, 1 tuần 7 
    ngày.

Chuyên viên phục vụ xã hội:
• Cung cấp cho bệnh nhân và gia đình 
    những hỗ trợ về tâm lý xã hội.
• Trợ giúp những chứng từ ủy nhiệm y 
    khoa, và những vấn đề khác liên quan 
    đến bệnh nan y.

Nhân viên săn sóc tại gia:
• Cung cấp và trợ giúp những dịch vụ 
    như tắm rửa, thay quần áo, và vệ sinh 
    cá nhân.

Tình nguyện viên:
• Cung cấp tình bạn và hỗ trợ bằng cách 
    làm việc vặt, đi mua sắm, đọc sách báo, và 
    phụ giúp cho người chăm nom bệnh 
    nhân.

Chuyên gia cố vấn tinh thần:
• Hỗ trợ về mặt tinh thần cho bệnh nhân 
    và gia đình họ.

CAREAsian Network là cơ quan chăm sóc sức
khỏe được chứng nhận và có giấy phép
hoạt động nhằm đáp ứng tất cả các tiêu
chuẩn chuyên nghiệp được quy định
bởi tiểu bang và liên bang.

Trọng tâm của chương trình chăm sóc
là theo dõi các triệu chứng, sự thoải
mái và hỗ trợ cho bệnh nhân ở giai
đoạn cuối của cuộc đời.

Asian Network cống hiến những dịch
vụ cho bệnh nhân và gia đình họ, qua
sự phối hợp hoạt động của các chuyên
viên gồm: bác sĩ, y tá chuyên nghiệp,
chuyên gia cố vấn, chuyên viên phục vụ
xã hội, nhân viên săn sóc tại gia, tình
nguyện viên, hỗ trợ về mặt tinh thần và
an ủi gia đình bệnh nhân sau khi người
thân qua đời.

Lệ phí của những dịch vụ chăm sóc tại
gia, thông thường được thanh toán bởi
Medicare. Quyền lợi của Medicare về
bệnh nan y, cũng giống như phần lớn
các chương trình bảo hiểm sức khỏe cá
nhân, đều thanh toán cho những dịch
vụ săn sóc điều trị tại gia, những thiết
bị y khoa và thuốc men liên quan đến
bệnh nan y.

www.anphc.com
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