E

ENU

G AV

SHIN

FLU

BE

AV

ST

RE

EE

AD

ET

ST
R

O

ER

W

AY

PA

RK

ST

RE
ET

EL
LE
RY

BR

T

M J

NUE

PARK AVE

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,
Broadway Community Health Center of
Excellence

815 Broadway
Brooklyn, NY 11206

Wspaniała
Opieka
Tam, Gdzie
Mieszkasz

1-844-692-4692
Godziny Otwarcia

Poniedziałek 		
8:30 AM – 7:00 PM
Wtorek		
8:30 AM – 5:00 PM
Środa		
8:30 AM – 7:00 PM
Czwartek 		
8:30 AM – 7:00 PM
Piątek 		
8:30 AM – 5:00 PM
Sobota 		
8:30 AM – 4:30 PM
Niedziela 			
Nieczynne

Dojazd
Metrem
Pociągi

M

i

J

Zadzwoń pod numer
1 (844) NYC-4-NYC
i umów się na wizytę

do Flushing Avenue

Autobusem

B15, B46, B37 do Broadway/Park Street
BĄDŹMY W KONTAKCIE. OBSERWUJ NAS.

www.nychealthandhospitals.org

Broadway

Centrum Doskonałości COVID-19

Zdrowie Płciowe i Rozrodcze

Centrum doskonałości Broadway Community
Health Center of Excellence zapewnia krótkoi długoterminową opiekę osobom powracającym
do zdrowia po przebyciu COVID-19. Oferowane
są następujące usługi:

Świadczymy szereg usług opieki zdrowotnej,
takich jak:
+ Usługi w zakresie

+ Leczenie chorób płuc i dodatkowy tlen

+ Badania przesiewowe

+ Usługi radiologii diagnostycznej

+ Planowanie rodziny

+ Opieka prenatalna

+ Opieka ginekologiczna

+ Szczepienia i więcej

+ Leczeni chorób serca

+ Usługi zdrowia psychicznego dla osób cierpiących

na zaburzenia lękowe, depresję, zespół stresu
pourazowego i dystres psychiczny

+ Pomieszczenia ze specjalną technologią do

NYC Health + Hospitals/Gotham
Health, Broadway Community Health
Center of Excellence to centrum
doskonałości COVID-19 i kompleksowy
ośrodek zdrowia z szeroką gamą usług
pozwalających utrzymać w zdrowiu całą
rodzinę. Nasz oddany zespół pracowników
służby zdrowia zapewnia skoordynowaną
opiekę przy użyciu najlepszych praktyk
i narzędzi do zarządzania stanem zdrowia.
Lekarze są certyfikowani, aby zapewnić
najwyższy poziom opieki na wszystkich
etapach życia, od narodzin do dorosłości.
Wysoka Jakość Opieki Dla Wszystkich
Centrum doskonałości Broadway Community
Health Center of Excellence, dogodnie
położone na Brooklyn i łatwo dostępne
za pomocą transportu publicznego, ma na
celu zapewnienie wszystkim nowojorczykom
dostępu do opieki zdrowotnej o wysokiej
jakości, niezależnie od możliwości
finansowych, statusu imigracyjnego ani
tożsamości płciowej.

bezpiecznej izolacji pacjentów, którzy mogą
mieć COVID-19

Zdrowe Osoby Dorosłe
Nasze zespoły podstawowej opieki zdrowotnej
są specjalnie przeszkolone w postępowaniu
z wszystkimi chorobami i oferują narzędzia do
samodzielnego radzenia sobie z chorobami
przewlekłymi, które pozwolą Ci zachować zdrowie.
Przykłady usług i chorób, w przypadku których
zapewniamy wyjątkową opiekę, to m.in:
+ Astma

+ Badania przesiewowe

w kierunku nowotworów

+ Opieka dentystyczna
+ Cukrzyca

+ Planowanie rodziny
+ HIV/AIDS i inne

choroby zakaźne

+ Choroby serca

+ Nadciśnienie tętnicze

+ Badania przesiewowe

dotyczące zdrowia
psychicznego

+ Szczepienia

+ Opieka okulistyczna

Centrum Obrazowania Cyfrowego
NYC Health + Hospitals/Gotham Health na Broadway
jest pierwszym medycznym centrum diagnostycznym
Gotham Health wykonującym najnowocześniejsze
obrazowanie MRI. Nasz oddany zespół zapewnia
kompleksowe usługi obrazowania cyfrowego, takie jak:
+ Obrazowanie MRI

+ Zdjęcia rentgenowskie

+ Skanowanie PET

+ Ultrasonografia

+ Skanowanie TK

+ Mammografia

karmienia piersią/
laktacji

+ Testy w kierunku

HIV i chorób
przenoszonych
drogą płciową

w kierunku nowotworów + Testy ciążowe
i zdrowie rozrodcze

i poporodowa

Zdrowe Dzieci i Młodzież
Nasi specjaliści pediatrzy opiekują się
niemowlętami i dziećmi w każdym wieku.
Zapewniamy również poufną opiekę seksuologiczną
i rozrodczą młodzieży w wieku 13–21 lat.

Przystępne Usługi Opieki Zdrowotnej
Naszą misją jest zapewnienie opieki zdrowotnej
wszystkim nowojorczykom bez wyjątku. Akceptujemy
większość planów ubezpieczeniowych i stosujemy
ruchomą skalę opłat, jeśli nie masz ubezpieczenia
lub ubezpieczenie nie pokrywa usług, których
potrzebujesz. Nasi specjaliści ds. ubezpieczeń
zdrowotnych oferują bezpłatne doradztwo finansowe,
aby pomóc Ci przystąpić do odpowiedniego dla
Ciebie planu zdrowotnego.
W NYC Health +Hospitals dostrzegamy związek
między doskonałą opieką a komunikowaniem się
z pacjentami w ich preferowanym języku.
Nasza niska opłata all-inclusive obejmuje inne
usługi. Oferujemy również zniżki na leki na receptę.

Aby umówić się na wizytę,
zadzwoń pod numer
1 (844) NYC-4-NYC lub 1-844-692-4692
Opieka medyczna jest dostępna
całodobowo.

