
xin nh§ có sÓ ÇiŒn sao 

(fax) Çúng cûa nhà 

thuÓc tây  

1209 Family Health 
ñiŒn thoåi: 272-4400  ñiŒn sao: 272-8131 

Family Practice Tucker 
ñiŒn thoåi: 272-1734  ñiŒn sao: 272-8140 

General Faculty 
ñiŒn thoåi: 272-3850  ñiŒn sao: 272-8139 

General Medicine 
ñiŒn thoåi: 272-3830  ñiŒn sao: 272-8177 

Lobo Clinic 
ñiŒn thoåi: 272-3985  ñiŒn sao: 272-8178 

Northeast Heights 
ñiŒn thoåi: 272-2700  ñiŒn sao: 272-8139 

Senior Health 
ñiŒn thoåi: 272-1754  ñiŒn sao: 272-8177 

Southeast Heights 
ñiŒn thoåi: 272-5885  ñiŒn sao: 272-8178 

Westside Clinic 
ñiŒn thoåi: 272-2900  ñiŒn sao: 272-8177 

Women’s Health 
ñiŒn thoåi: 272-2245  ñiŒn sao: 272-8141 

Women’s Faculty 
ñiŒn thoåi: 925-4940  ñiŒn sao: 272-8141 

CÀn lÃy thêm thuÓc? 

ChÌ cÀn m¶t cú 
g†i là có thêm 

thuÓc ngay  

Quš vÎ chÌ cÀn 
g†i cho bŒnh xá 

và ch†n l¿a  

phÀn lÃy thêm thuÓc 

thÙ hai – thÙ sáu  

8:00 sáng Ç‰n  

4:30 chiŠu  



nhà thuÓc tây cûa UNIVERSITY 

HOSPITAL (B˙NH VI˙N ñ�i h†c) 

quš vÎ có sº døng nhà thuÓc tây 

cûa bŒnh viŒn UNM không? 

g†i cho bŒnh xá  

nhÃn sÓ 1 cho ti‰ng Anh  

ho¥c  

nhÃn sÓ 2 cho ti‰ng tây ban nha  

ch†n phÀn lÃy thêm thuÓc  

ngÜ©i Çåi diŒn bŒnh xá së vui 

lòng giúp quš vÎ  

ho¥c  

xin Ç‹ låi tin nh¡n ÇÀy Çû! 

 

xin nh§ là tÃt cä bác 

sï cÀn có 3 ngày làm viŒc Ç‹ 

th¿c hiŒn yêu cÀu lÃy  

thêm thuÓc  

quš vÎ có phäi lÃy toa thuÓc hàng 

tháng tåi bŒnh xá không? 

 ÇÖn giän là g†i cho chúng tôi 3 

ngày trÜ§c khi quš vÎ muÓn Ç‰n lÃy 

thuÓc  

nhà thuÓc tây không 

thu¶c UNMH  

quš vÎ có sº døng nhà thuÓc tây 

bên ngoài không? 

g†i cho 

nhà thuÓc tây cûa quš vÎ  

 Ç‹ yêu cÀu lÃy thêm thuÓc  

nhà thuÓc tây phäi gºi ÇiŒn sao Xin 

LÃy thêm thuÓc cho bŒnh xá cûa 

quš vÎ 

 xem sÓ ÇiŒn sao bŒnh xá cûa quš vÎ 

ª m¥t trên  


