FATOS

S O B R E AS
C L Í N I C A S D A A B I N G T O N HEALTH

SERVIÇOS DE SAÚDE PARA PESSOAS SEM OU COM
POUCO PLANO DE SAÚDE
Abington Health está totalmente comprometida em assegurar
que todos os membros de suas comunidades tenham acesso
aos cuidados de que precisam. Além de tratamento de prontosocorro 24 horas por dia/7 dias da semana, várias clínicas
oferecem serviços de atendimento primário e especializados
aos pacientes. Estão disponíveis serviços de cuidados de saúde
mediante necessidade médica para todas as pessoas sem
discriminação de raça, cor, crença, sexo, preferência sexual,
origem nacional ou capacidade de pagamento.

CUIDADOS PRIMÁRIOS E ESPECIALIZADOS
Serviços ambulatórios
Necessidades de cuidados de saúde gerais e especializados,
como ortopedia, cardiologia, gastroenterologia, dermatologia
e reumatologia são apenas alguns exemplos. É necessário
marcar consulta.
• Abington Memorial Hospital
Widener Building, ground floor
(Edifício Widener, térreo)
1200 Old York Road, Abington, PA
215-481-2180

Os pacientes de baixa renda podem se qualificar para o
programa de auxílio financeiro da Abington Health após
preencherem um formulário e fornecerem a documentação
adequada.

Abington Health Physicians
Para mais informações ou indicações, visite
www.amh.org/findaphysician, ou contate o serviço de
Indicação de Médicos através do número
215-481-MEDI (6334).

A seguir apresentamos uma lista destes programas, além de
outros programas com os quais a Abington Health faz parceria
na região.
CUIDADOS PRIMÁRIOS
North Hills Health Center
Cuidados e atendimento médico não emergencial, assim como
grupos de apoio e programas educativos gratuitos. Os serviços
incluem:
 Acompanhamento rotineiro para bebês, crianças,
adolescentes, adultos e pessoas da terceira idade.
 Consultas rotineiras anuais e quando os pacientes estão
doentes
 Imunização para bebês, crianças e adultos
 Exames médicos necessários para fins escolares, para
trabalho ou para carteira de habilitação como motorista
 Cuidados para doenças crônicas, tais como diabetes, asma e
pressão sanguínea alta
 Atendimento completo para a saúde feminina
 Indicações para consultas com especialistas, serviços de
laboratório e exames radiológicos
Os pacientes são atendidos através de consulta marcada.
Serviços sociais incluem medicamentos e assistência de
seguros. Equipe bilíngue coreana no local programada durante
a semana.
• 212 Girard Avenue, Glenside, PA
215-572-0302
Abington Family Medicine
Cuidados para pacientes de todas as idades, com especialistas
em medicina pediátrica, para adolescentes, adultos e geriatras.
• 500 Old York Road, Suite 108, Jenkintown, PA
215-481-2725

CUIDADOS COM A SAÚDE FEMININA E DE
RECÉM-NASCIDOS
Centro de Obstetrícia/Ginecologia
Cuidado pré-natal desde o parto e indicação a um centro de
recém-nascidos (consulte abaixo). Disponibilidade de
serviços ginecológicos (planejamento familiar, oncologia
ginecológica e colposcopia), enfermeiros multilingues (em
coreano e espanhol) e coordenador para assistência financeira.
• Abington Memorial Hospital
Toll Building, ground floor (Edifício Toll, térreo)
1200 Old York Road, Abington, PA
215-481-6784
•

Abington Health Center – Warminster
225 Newtown Road, Warminster, PA
215-441-6860
• Clínica infantil da Abington Health no Hospital Lansdale
51 Medical Campus Drive, Lansdale, PA
215-855-8296
Corinne Santerian Newborn Center (Centro de recémnascidos Corinne Santerian)
Consultas de acompanhamento de bebês nascidos no AMH
que não possuam plano de saúde, do nascimento até os três
meses de idade, até receberem seu plano de saúde, e um
profissional de saúde tenha sido designado à criança.
• Abington Health Center – Warminster (terça-feira)
Edifício principal, quarto andar
215 Newtown Road, Warminster, PA
215-441-6605
•

Consultório do Abington (quarta e sexta-feira)
1400 Old York Road, Suite D, Abington, PA
215-481-6605
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OUTROS PROGRAMAS DE ESPECIALISTAS
Clínica odontológica
Uma ampla gama de atendimento odontológico. É necessário
agendamento.
• Abington Memorial Hospital
Edifício Arches, térreo.
1200 Old York Road, Abington, PA
215-481-2193
•

Clínica Odontológica da Abington Health no Hospital
Lansdale
215-362-4167 ou 1-877-466-7764

Atendimento psiquiátrico ambulatório no
Creekwood Center
Avaliações completas, gestão de medicamentos, e todos os
tipos de terapias para crianças, adolescentes e adultos.
• Abington Health Center – Schilling
Creekwood Building (Edifício Creekwood)
3941 Commerce Drive, Willow Grove, PA
215-481-5450
Cuidados residenciais com a saúde
O departamento de Home Care da Abington oferece uma
ampla gama de serviços de cuidados de saúde para utilização
residencial, inclusive tratamentos terapêuticos, cuidados com
ferimentos, instruções para o paciente e seus familiares, gestão
de medicamentos, e muito mais.
Outros serviços incluem atendimento paliativo e de final de
vida, fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia,
cuidadores residenciais e serviços sociais.
• Abington Health Center – Schilling
2510 Maryland Road, Suite 250, Willow Grove, PA
215-481-5800
Intérpretes e assistência especial
A Language Line está disponível para o uso de todas as
clínicas. Na Abington Health, há a disponibilidade do aparelho
de interpretação 'Alvin' através de monitores de vídeo, além de
intérpretes multilingues.
• Abington Memorial Hospital
215-481-2871
•

Hospital Lansdale
215-361-4440

Atendimento especial, inclusive acomodação por cadeira de
rodas, pode ser solicitado antecipadamente através do
Departamento de Relações com os Pacientes, no número
215-481-2811

COOPERAÇÃO COM OUTRAS CLÍNICAS
Hospital Lansdale
Adult Health Center with Gwynedd-Mercy College (Centro
de saúde para adultos com a Gwynedd-Mercy College)
51 Medical Campus Drive, Lansdale
215-855-2289
Clínica de Doenças Transmissíveis da Secretaria de
Saúde do Condado de Montgomery
Os serviços incluem: Exames de HIV e aconselhamento;
diagnóstico e tratamento de doenças transmitidas
sexualmente; exames de tuberculose e tratamento. Segundafeira das 17h00 às 20h00.
Não é necessário agendamento adiantado.
• Serviços ambulatórios no Hospital Abington Memorial
Edifício Unit Widener, térreo
1200 Old York Road, Abington, PA
215-481-3630
HealthLink Medical Center
Uma clínica gratuita para as pessoas que trabalham mas não
possuem plano de saúde nos condados de Bucks e
Montgomery, inclusive atendimento médico e dentário. Para
mais informações, visite www.healthlinkmedical.org.
• 1775 Street Road, Southampton, PA
215-364-4247
Serviços Comunitários VNA (VNACS) Fornece
cuidados residenciais para adultos e crianças sem ou
com pouco plano de saúde. Para mais informações,
consulte www.vnacs.org.
• 1421 Highland Avenue, Abington, PA
215-572-7880
Jaisohn Medical Center
Serviços sociais e médicos em coreano. Coreano bilíngue.
Para mais informações, consulte www.jaisohn.org.
• 6705 Old York Road, Philadelphia, PA
215-224-2000
•

2506 N. Broad Street, Suite 202, Colmar, PA
215-997-2101

Secretaria da Saúde do Condado de Montgomery –
Centro de Saúde Pública Willow Grove
Clínica de imunização, às quartas-feiras das 9h00 às 16h00.
Somente mediante agendamento. Para mais informações,
contate http://health.montcopa.org/health/site/default.asp.
• Anexo ao Tribunal do Leste do Condado Montgomery
102 York Road, Suite 401, Willow Grove, PA
215-784-5415
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