
Chương trình Kho lưu trữ
Thuốc của Minnesota

Sứ mệnh của chúng tôi
là cung cấp thuốc an
toàn với giá hợp lý cho
người Minnesota, thông
qua việc tái phân bổ
thuốc trong kho nhằm
tiếp tục chăm sóc sức
khỏe và chống lãng phí. 

Chương trình
cung cấp
thuốc ở
Minnesota

Liên hệ chúng
tôi qua

www.roundtablerx.org 
 info@roundtablerx.org

Chúng tôi là 

Cung cấp bởi SIRUM.org, diễn đàn
tái phân bổ thuốc quốc gia.



LÀM THẾ
NÀO ĐỂ
ĐĂNG KÝ?
Để nhận được thuốc, bác sĩ hay
dược sĩ của quý vị cần phải là
đối tác của RoundtableRx.

Quý vị có thể đến phòng khám
hay hiệu thuốc để nhận thuốc. 

Bác sĩ hay dược sĩ của quý vị có
thể liên lạc chúng tôi tại:
info@roundtablerx.org hoặc
https:tinyurl.com/RRxlntake 

ROUNDTABLERX LÀ GÌ?

Chúng tôi là chương trình kho
lưu trữ thuốc của Minnesota.

Chúng tôi hợp tác với Hội đồng
Quản trị Thuốc để cung cấp

thuốc an toàn và chất lượng
cho bênh nhân ở Minnesota.

KHO LƯU TRỮ THUỐC LÀ
GÌ?

Thuốc được quyên tặng cho kho
lưu trữ sẽ được chuyển tới bệnh

nhân có nhu cầu với mức giá
theo khả năng chi trả của họ.

NHỮNG THUỐC NÀY LẤY
TỪ ĐÂU?

Viện dưỡng lão quyên tặng
thuốc mà họ chưa dùng đến cho

RoundtableRx.

THUỐC NÀY AN TOÀN ĐỂ
DÙNG KHÔNG?

An toàn! Thuốc chúng tôi nhận
được là cùng loại thuốc ở hiệu
thuốc. Dược sĩ của chúng tôi
kiểm tra tất cả thuốc được
quyên tặng để bảo đảm thuốc
an toàn.

CHI PHÍ THUỐC LÀ BAO
NHIÊU?

Phòng khám hay hiệu thuốc có
thể tính một mức phí nhỏ, còn
lại là miễn phí.

AI CÓ THỂ DÙNG THUỐC
NÀY?
Hầu như tất cả người sống ở
Minnesota mà không đủ khả
năng mua thuốc của họ.


