
Qendrat Pride Health të 
NYC Health + Hospitals
Një ambient i sigurt dhe mikëpritës kujdesi 
shëndetësor për personat LGBTQ+

Jeto jetën tënde më 
të shëndetshme.



NE NA KENI ALEATË
NYC Health + Hospitals është e angazhuar që 
t’u japë mundësinë njujorkezëve që identifikohen 
si lesbike, gej, biseksualë, transgjinorë dhe 
queer+ (LGBTQ+) të jetojnë një jetë sa më të 
shëndetshme. Sistemi ynë shëndetësor ofron 
përkujdesje të përgjegjshme, dashamirëse dhe 
respektuese në një ambient mikpritës. Ne kemi 
një qasje të përqendruar te pacienti për sa i përket 
aksesit kuptimplotë, pavarësisht gjuhës së folur apo 
statusit të imigrimit. Ofrohen shërbime interpretimi. 
Në rolin e aleatit, ne mbështesim të drejtat 
qytetare dhe barazinë shëndetësore të LGBTQ+. 
Ambientet tona kanë të drejtë vizite të hapur për 
të gjithë pacientët dhe familjet LGBTQ+ dhe ne 
kemi tolerancë zero për diskriminimin në bazë të 
orientimit seksual, shprehjes apo identitetit gjinor.

KUJDES SHËNDETËSOR 
I PËRSHTATUR PËR JU
Ne e kuptojmë se si pjesëtar i komuniteteve 
LGBTQ+ keni nevoja dhe shqetësime të posaçme 
shëndetësore. Qendrat tona Pride Health shërbejnë 
si hapësira të rëndësishme që njujorkezët LGBTQ+ 
të marrin kujdes shëndetësor afirmues. Ofruesit në 
këto qendra kanë marrë trajnim të gjerë për të 
kuptuar si të ofrojnë kujdes të përgjegjshëm nga 
aspekti i kulturës. Klinicistët tanë janë këtu për t’iu 
përgjigjur të gjitha nevojave tuaja shëndetësore 
dhe për t’iu përgjigjur të gjitha pyetjeve tuaja në një 
ambient të sigurt dhe mikpritës.



SHËRBIMET TONA
++ Kujdesi shëndetësor primar, që përfshin 

imunizimet, terapinë hormonale dhe 
referimet kirurgjike

++ Shërbimet e shëndetit të sjelljes dhe referimet 

++ Profilaksia para ekspozimit (Pre-exposure 
prophylaxis, PrEP)

++ Profilaksia pas ekspozimit (Post-exposure 
prophylaxis, PEP)

++ Analizat për HIV dhe trajtimi

++ Analizat për infeksione seksualisht të 
transmetueshme (Sexually transmitted 
infections, STI) dhe trajtimet

++ Orientimi dhe regjistrimi në sigurime 

++ Bllokuesit e pubertetit në Jacobi dhe Judson 

++ Kujdesi afirmues obstetriko-gjinekologjik në 
Bellevue, Gouverneur, Jacobi, Judson, Lincoln 
dhe Metropolitan

++ Trajnimi vokal në Lincoln 



Ne kryejmë dhe operacionet afirmues të gjinisë 
si më poshtë në Lincoln dhe Metropolitan:

++ Kirurgji të sipërme 

++ Histerektomi 

++ Ovoforektomi 

++ Ulje të vijës së flokëve

++ Riformësim të kockës frontale/rivendosje 
të sinusit frontal 

++ Nofullën mandibulare (genioplasti 
dhe reseksion të këndit)

++ Rrojë trakeale 

++ Rinoplasti

++ Augmentim të mollëzave

++ Septoplasti 

Për një listë të plotë të ofertave dhe 
për të mësuar më shumë informacion 
rreth secilës ndërhyrje, si dhe për 
shërbime të tjera, si p.sh. konsulencë 
financiare dhe për sigurimet, 
klikoni këtu.

https://www.nychealthandhospitals.org/services/lgbtq-health-care-services/
https://www.nychealthandhospitals.org/services/lgbtq-health-care-services/


Pikat: 
Brooklyn
WOODHULL
Mosha e pacientit: Të rritur (mbi 18 vjeç)
760 Broadway, Room 2B-151 (Main Floor) 
Brooklyn, NY 11206 
Telefon: 718-963-8068

Bronx
JACOBI
Mosha e pacientit: Të gjitha moshat 
1400 Pelham Parkway South, Building 8 
1st Floor, Suite 1D, Bronx, NY 10461
Telefon: 718-918-7787

LINCOLN 
Mosha e pacientit: Të rritur (mbi 18 vjeç)
234 East 149th Street, 8th Floor, Suite 8A 
Bronx, NY 10451 
Telefon: 718-579-5264

Manhattan
BELLEVUE
Mosha e pacientit: Të rritur (mbi 18 vjeç)
462 First Avenue, New York, NY 10016 
Telefon: 212-562-8416

GOUVERNEUR
Mosha e pacientit: Të rritur (mbi 18 vjeç)
227 Madison Street, 2nd Floor 
New York, NY 10002 
Telefon: 212-441-5469
Email: gouvlgbtq@nychhc.org

JUDSON
Mosha e pacientit: Adoleshentë dhe të rinj 
(deri në 29 vjeç)
34 Spring Street, New York, NY 10012
Telefon: 212-925-5000, opsioni 2

METROPOLITAN
Mosha e pacientit: Të gjitha moshat 
1901 First Avenue, 7th Floor South 
New York, NY 10029 
Telefon: 212-423-7292
Email: metlgbt@nychhc.org

mailto:metlgbt@nychhc.org
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QËNDRONI TË INFORMUAR. NA NDIQNI.

nychealthandhospitals.org

https://www.facebook.com/NYCHealthSystem
https://twitter.com/NYCHealthSystem
https://www.instagram.com/nychealthsystem/
https://www.youtube.com/user/HHCnyc
https://www.linkedin.com/company/nyc-health-and-hospitals-corporation

