
NYC Health + Hospitals: 
Centra Pride Health
Bezpieczne i przyjazne środowisko  
opieki zdrowotnej dla osób LGBTQ+

Żyj pełnią zdrowia.



JESTEŚMY Z WAMI I DLA WAS
Misją NYC Health + Hospitals jest zachęcanie 
lesbijek, gejów, osób biseksualnych lub 
transpłciowych oraz queer+ (LGBTQ+) 
mieszkających w Nowym Jorku do prowadzenia 
jak najzdrowszego stylu życia. Nasz system opieki 
zdrowotnej zapewnia odpowiednią, troskliwą 
i pełną szacunku opiekę w przyjaznym środowisku. 
W centrum naszej uwagi znajdują się pacjenci, 
którym pragniemy zapewnić odpowiedni dostęp do 
opieki zdrowotnej, niezależnie od używanego języka 
lub statusu imigracyjnego. Udostępniamy również 
usługi tłumaczenia ustnego. 
Wspieramy prawa obywatelskie i równość zdrowotną 
osób LGBTQ+. Nasze placówki mają otwartą politykę 
odwiedzin dla pacjentów LGBTQ+ i ich rodzin. Nie 
tolerujemy dyskryminacji pod względem orientacji 
seksualnej, tożsamości płciowej lub jej ekspresji.

OPIEKA ZDROWOTNA SZYTA 
NA MIARĘ
Rozumiemy, że jako osoba LGBTQ+ masz 
szczególne potrzeby medyczne i wątpliwości. 
Nasze centra Pride Health stanowią ważne miejsca 
dla nowojorczyków LGBTQ+, w których mogą 
oni uzyskać odpowiednią opiekę zdrowotną. 
Świadczeniodawcy w tych centrach przeszli 
obszerne szkolenia, dzięki którym rozumieją, 
jak zapewniać kulturalną opiekę. Nasi lekarze są 
tutaj, aby rozpoznać Twoje potrzeby zdrowotne 
i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania 
w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.



NASZE USŁUGI
++ Podstawowa opieka zdrowotna obejmująca 

szczepienia, terapię hormonalną 
i skierowania na operacje

++ Usługi i skierowania w zakresie zdrowia 
behawioralnego 

++ Profilaktyka przedekspozycyjna 
(Pre‑exposure prophylaxis, PrEP)

++ Profilaktyka poekspozycyjna 
(Post‑exposure prophylaxis, PEP)

++ Badania na obecność wirusa HIV i leczenie
++ Badania i leczenie chorób przenoszonych 

drogą płciową (Sexually transmitted 
infections, STI)

++ Informacje w zakresie ubezpieczeń 
i rejestracja do ubezpieczenia 

++ Blokery dojrzewania w placówkach Jacobi 
oraz Judson 

++ Opieka ginekologiczno‑położnicza 
w placówkach Bellevue, Gouverneur, Jacobi, 
Judson, Lincoln oraz Metropolitan

++ Terapia głosu w placówce Lincoln 



Aby zobaczyć kompletną ofertę 
oraz dowiedzieć się więcej na 
temat każdej z powyższych operacji 
i innych usług, takich jak doradztwo 
finansowe i ubezpieczeniowe, 
kliknij tutaj.

W placówkach Lincoln i Metropolitan oferujemy 
również następujące operacje korekty płci:

++ Operacje piersi (top surgery) 

++ Histerektomia 

++ Owariektomia 

++ Obniżenie linii włosów

++ Modelowanie kości czołowej / zatok 
czołowych 

++ Plastyka żuchwy (genioplastyka lub resekcja 
kąta żuchwy)

++ Zmniejszenie chrząstki tarczowatej krtani 

++ Plastyka nosa

++ Powiększenie kości jarzmowych

++ Septoplastyka 

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


Lokalizacje: 
Brooklyn
WOODHULL
Wiek pacjentów: osoby dorosłe (18+)
760 Broadway, Room 2B-151 (Main Floor) 
Brooklyn, NY 11206 
Numer telefonu: 718-963-8068

Bronx
JACOBI
Wiek pacjentów: osoby w każdym wieku 
1400 Pelham Parkway South, Building 8 
1st Floor, Suite 1D, Bronx, NY 10461
Numer telefonu: 718-918-7787

LINCOLN 
Wiek pacjentów: osoby dorosłe (18+)
234 East 149th Street, 8th Floor, Suite 8A 
Bronx, NY 10451 
Numer telefonu: 718-579-5264

Manhattan
BELLEVUE
Wiek pacjentów: osoby dorosłe (18+)
462 First Avenue, New York, NY 10016 
Numer telefonu: 212-562-8416

GOUVERNEUR
Wiek pacjentów: osoby dorosłe (18+)
227 Madison Street, 2nd Floor 
Nowy Jork, NY 10002 
Numer telefonu: 212-441-5469
E-mail: gouvlgbtq@nychhc.org

JUDSON
Wiek pacjentów: młodzież i młode osoby 
dorosłe (do 29 lat)
34 Spring Street, Nowy Jork, NY 10012
Numer telefonu: 212-925-5000, opcja 2

METROPOLITAN
Wiek pacjentów: osoby w każdym wieku 
1901 First Avenue, 7th Floor South 
Nowy Jork, NY 10029 
Numer telefonu: 212-423-7292
E-mail: metlgbt@nychhc.org

https://www.nychealthandhospitals.org/woodhull/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitalswoodhull
https://www.nychealthandhospitals.org/jacobi/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitals-jacobi/
https://www.nychealthandhospitals.org/lincoln/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitals-lincoln/
https://www.nychealthandhospitals.org/bellevue/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitals-bellevue/
https://www.nychealthandhospitals.org/gouverneur/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitals-gotham-health-gouverneur/
https://www.nychealthandhospitals.org/judson/pride-health-center
https://www.nychealthandhospitals.org/metropolitan/our-services/lgbtq-health-center
mailto:metlgbt@nychhc.org
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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

