AVISO DE NÃO DISCRIMINAÇÃO
E ASSISTÊNCIA LINGUÍSTICA
O Abington – Jefferson Health obedece todas as leis federais de direitos
civis dos EUA e não discrimina nem exclui pessoas, nem as trata de maneira
diferente, com base em sua raça, cor da pele, sexo, origem nacional,
idade, gênero, identidade ou expressão de gênero, orientação sexual
ou status de indivíduo com deficiência.
Fornece assistência e serviços gratuitos para que pessoas com deficiência
possam se comunicar conosco de modo eficaz, como:
Intérpretes qualificados de língua de sinais
Informações por escrito em outros formatos (letras grandes, áudio,
formatos eletrônicos acessíveis, entre outros)
Fornece serviços linguísticos gratuitos para pessoas cujo idioma principal
não é o inglês, como:
Intérpretes qualificados
Informações escritas em outros idiomas

Clínicas Abington – Jefferson Health

GUIA

PARA PA C I E N T E S

Se você fala um idioma diferente do inglês, serviços de assistência linguística
estão disponíveis gratuitamente. Peça auxílio a um membro da equipe.

1200 Old York Road
Abington, PA 19001
JeffersonHealth.org/Abington
BRAZILIAN PORTUGUESE

HOME OF SIDNEY KIMMEL MEDICAL COLLEGE

Centro de saúde pediátrica Ginny Coombs
do VNA Community Services (VNACS)
(Ginny Coombs Children’s Health Center of
VNA Community Services (VNACS))
1421 Highland Avenue, Abington, PA • 215-572-7880
Fornece cuidados residenciais para adultos e crianças sem planos de saúde ou
com planos insuficientes. Para obter mais informações, consulte www.vnacs.org.
Entre os serviços, está o Programa Personal Navigator, um programa gratuito
cuja finalidade é conectar indivíduos qualificados do Condado de Montgomery
a possíveis benefícios. 1-800-591-8234 ou info@vnacs.org.

Programa Personal Navigator do VNA – Community Services, Inc.
(Personal Navigator Program of VNA – Community Services, Inc.)
Locais: Abington, Colmar, Norristown, Pottstown • 1-800-591-8234
Programa gratuito, financiado pela comunidade, com a finalidade de conectar
indivíduos qualificados do Condado de Montgomery a possíveis benefícios que
trarão melhorias à sua saúde, incluindo: auxílio para solicitação de CHIP/Assistência
médica, inscrição no marketplace de planos de saúde, Medicare, medicamentos
sob prescrição gratuitos ou de baixo custo, benefícios SNAP [vale alimentação],
LIHEAP/auxílio com contas de energia, reduções de aluguéis e impostos sobre
imóveis na Pensilvânia, outros apoios financeiros e sociais. info@vnacs.org
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Clínica odontológica
(Dental Clinic)
Abington Hospital, Arches Building, Ground floor,
1200 Old York Road, Abington, PA • 215-481-2193

Atendimento à saúde para pessoas sem planos
de saúde ou com planos insuficientes
(Health Services for the Uninsured and Underinsured)

Programa de acesso ao tratamento odontológico Abington – Jefferson Health
(Abington – Jefferson Health Dental Care Access Program)
51 Medical Campus Drive, Lansdale • 215-855-8296

O Abington – Jefferson Health tem o compromisso de atuar como o parceiro
de atendimento médico de maior confiança para todas as pessoas. Trabalhamos
muito para garantir que todos tenham acesso ao atendimento de que precisam.
Além do atendimento de emergência ininterrupto, serviços de atendimento
médico necessários estão disponíveis para todos os indivíduos, qualquer que
seja sua raça, cor da pele, credo, gênero, preferência sexual, origem nacional
ou capacidade de arcar com os custos.

É necessário agendar um horário para solicitar a participação no programa. A finalidade do
programa é fornecer atendimento odontológico básico para os residentes sem planos de
saúde ou com planos insuficientes da comunidade do norte da Pensilvânia por meio de uma
rede de dentistas locais participantes que fazem parte da Montgomery-Bucks Dental Society.

Assistência financeira
(Financial Assistance)

Com um programa de ensino, diversos serviços odontológicos são fornecidos para pacientes
com mais de dois anos de idade por dentistas residentes supervisionados pelos dentistas
responsáveis. Consultas agendadas para atendimento odontológico de rotina e de urgência.

Atendimento residencial
(Home Health Care)
Abington Jefferson Health – Willow Grove
2510 Maryland Road, Suite 250, Willow Grove, PA • 215-481-5800
O Departamento de Home Care do Abington oferece uma ampla gama de serviços de
atendimento residencial, inclusive tratamentos terapêuticos, cuidados com ferimentos,
instruções para o paciente e seus familiares, educação sobre medicamentos e muito
mais. Outros serviços incluem atendimento paliativo e de final de vida, fisioterapia,
terapia ocupacional e fonoaudiologia, bem como cuidadores residenciais.

Parceiros da comunidade
(Community Partners)
Centro de saúde para adultos da Gwynedd – Mercy University
(Adult Health Center with Gwynedd – Mercy University)
51 Medical Campus Drive, Lansdale • 215-855-2899

Clínica odontológica HealthLink
(HealthLink Dental Clinic)
1775 Street Road, Southampton, PA • 215-364-4247
Uma clínica odontológica para adultos empregados de baixa renda que moram nos
condados de Bucks e Montgomery. Telefone para marcar um horário para verificar
sua elegibilidade.
Para obter mais informações, visite www.healthlinkdental.org.

Jaisohn Medical Center
(Jaisohn Medical Center)
6705 Old York Road, Philadelphia, PA • 215-224-2000
51 Medical Campus Drive, Lansdale, PA 19446 • 215-997-2101

Serviços de atendimento médico, social e residencial em coreano/inglês.
Para obter mais informações, visite www.jaisohn.org.

Os pacientes de baixa renda podem se qualificar para o programa de auxílio
financeiro do Abington – Jefferson Health após preencherem um formulário
e fornecerem a documentação adequada. Para obter mais informações ou um
formulário de solicitação, visite JeffersonHealth.org/Abington ou telefone para
215-481-2185, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Consultas podem
ser agendadas enviando um e-mail para FinAssist@abingtonhealth.org

Intérpretes e assistência especial
(Interpreters and Special Assistance)
Abington Hospital • 215-481-2871
Abington – Lansdale Hospital • 215-361-4440
O Language Line (serviço de interpretação) é fornecido em todas as clínicas.
No Abington –Jefferson Health, um dispositivo de VRI (interpretação remota
em vídeo) está disponível para os pacientes com deficiência e também pode
ser usado para atender a necessidades linguísticas em que o uso de vídeo
é necessário.
Atendimento especial, inclusive acomodação em cadeira de rodas, pode ser
solicitado antecipadamente no Departamento de Relações com os Pacientes,
no número 215-481-2811.
As páginas a seguir contêm listagens de nossas clínicas, bem como outros
programas com os quais o Abington – Jefferson Health tem parcerias na região.

Abington Family Medicine
(Abington Family Medicine)
500 Old York Road, Suite 108, Jenkintown, PA • 215-481-2725
A Abington Family Medicine dedica-se a cuidar de toda a família, dos bebês aos
idosos. Na Abington Family Medicine, temos uma equipe de profissionais que
auxiliam o médico ou enfermeiro de sua confiança. Diversos serviços importantes
estão disponíveis para os pacientes já no consultório, incluindo nutricionistas,
assistentes sociais, coordenadores de atendimento, farmacêuticos e consultores
de saúde comportamental. Serviços de atenção primária são fornecidos por
residentes com supervisão dos médicos responsáveis.
Serviços oferecidos pelo Abington Family Medicine:
• Check-ups/exames físicos de rotina
• Consultas a clientes saudáveis e doentes
• Imunização para bebês, crianças e adultos
• Cuidados para doenças crônicas (diabetes, asma e pressão sanguínea alta)
• Atendimento completo para a saúde feminina
• Serviços sociais, incluindo ajuda com medicamentos e com o funcionamento
dos planos de saúde
• Ajuda e encaminhamentos em caso de problemas de saúde mental ou relacionados
ao uso de álcool e outras substâncias
• Orientação nutricional

Hartnett Health Services
(Hartnett Health Services)
(antiga Unidade de serviços ambulatórios)
Abington Hospital, Widener Building, Ground floor,
1200 Old York Road, Abington, PA • 215-481-2180
Como uma instituição de ensino, é fornecido atendimento direto aos pacientes por
médicos residentes supervisionados pelos médicos responsáveis ou por enfermeiros.
Serviços médicos primários, bem como especializados, são oferecidos
mediante agendamento.
• Exames físicos/de rotina para adultos a partir dos 18 anos de idade
• Consultas a clientes saudáveis e doentes
• Cuidados para doenças crônicas (diabetes, asma, pressão arterial alta)

Centro de obstetrícia/ginecologia
(OB/GYN Center)
Abington Hospital, Toll Pavilion, Piso térreo
1200 Old York Road, Abington, PA • 215-481-6784
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 bilíngues (em coreano
e espanhol) e coordenador para assistência financeira.

Centro de recém-nascidos Corinne Santerian
(Corinne Santerian Newborn Center)
Consultas de acompanhamento de bebês nascidos no Abington Hospital que não
têm plano de saúde, do nascimento até os três meses de idade, até que recebam seu
plano de saúde e que um profissional de saúde tenha sido designado à criança. (terças,
quartas e quintas-feiras)

Médicos do Abington – Jefferson Health
(Abington – Jefferson Health Physicians)
Para obter informações ou encaminhamentos, visite
JeffersonHealth.org/AbingtonPhysicians ou ligue para o Serviço de encaminhamento
médico no número 215-481-MEDI (6334).

Clínica pediátrica Abington – Jefferson Health
(Abington – Jefferson Health Children’s Clinic)
51 Medical Campus Drive, Lansdale, PA • 215-855-8296
A Clínica pediátrica fornece uma gama completa de serviços para crianças, do
nascimento aos 21 anos, que fazem parte de programas de Assistência médica,
do CHIP ou que não têm plano de saúde ou cobertura para atendimento
ambulatorial. Os pacientes são atendidos através de consultas marcadas.
Serviços sociais para solicitações de planos de saúde estão disponíveis para
pacientes existentes.
Os serviços incluem:
• Check-ups e imunizações de rotina
• Consultas a pacientes doentes
• Exames físicos para carteira de motorista, emprego, acampamento,
creche, esportes
• Orientação voltada à saúde

