Як отримати медичну допомогу в Multnomah
County Clinic (поліклініці округа Малтнома)
Вам потрібна медична допомога?
Медичні центри округу Малтнома до ваших послуг і готові приймати нових пацієнтів. Ми надаємо медичні послуги всім
мешканцям округу Малтнома, навіть людям, які мають низький дохід та не має страхування. Наші послуги включають:
• Медичні послуги для
• Жіноче здоров’я
• Тестування на вагітність
• Продаж ліків
дорослих
• Контроль
• Ведення вагітності
• Стоматологічні
• Медичні послуги для дітей
народжуваності
послуги
• Психічне здоров’я
Округ Малтнома запрошує та обслуговує жителів та відвідувачів незважаючи на расу, походження, релігію, дохід,
стать, сексуальну орієнтацію чи імміграційний статус.

Як почати?
Зателефонуйте 503-988-5558, з понеділка по п’ятницю, з 8.00 до 17.00. Ми призначимо вам прийом у якості нового
пацієнта, щоб розпочати роботу з однією з наших медичних груп.
Щоб розпочати лікування у якості пацієнта лікаря-стоматолога, зателефонуйте за номером 503-988-6942,
понеділок-п’ятниця з 8.00 до 16:45.

Вам також потрібне медичне страхування?
Ми можемо допомогти вам подати заявку. Ви можете претендувати на участь у Плані охорони здоров’я штату Орегон
або інших програмах. Вам не потрібно мати страховку, щоб отримати медичні послуги в Multnomah County clinics
(поліклініках округу Малтнома).
Якщо вам потрібні послуги, що стосуються репродуктивного здоров’я (мазок, контроль за народжуваністю, обстеження
на ЗПСШ), ви можете отримати право на безкоштовне обслуговування або знижку через Програму репродуктивного
здоров’я штату Орегон.
Зателефонуйте 503-988-5558 для зустрічі з одним із наших фахівців, які визначають право на участь.

Зміни у послугах, пов’язані з COVID-19
Щоб захистити пацієнтів та персонал від COVID-19, наші клініки тепер пропонують телефонні та відео-зустрічі на
додаток до реальної консультації. Наразі чотири з наших поліклінік відкриті та надають послуги з понеділка по
п’ятницю:
• Медичний центр Східного округу: 600 NE 8-ма вулиця, 3-й поверх Грешам, штат Орегон 97030
• Медичний центр Середнього округу: 12710 Дивіжн стріт., Портленд, штат Орегон 97236
• Медичний центр Північно-східного округу: 5329 NE MLK Дж. Бульв., Портленд,штат Орегон 97211
• Центральний медичний центр: 619 NW 6-та Авеню 3-й поверх, Портленд, штат Орегон 619 97209
Знов відкриваємось:
• Медичний центр Північного Портленда: 9000 Н.Ломбард стріт, Портленд 97203 - Знов відкриваємось!
• Ла Клініка де Буена Салюд: 6736 NE Кіллінгворт Стріт, Портленд 97218 - Знов відкриваємось!
• Медичний центр громади Роквуд: 2020 SE 182-га Авеню, Портленд 97233 - Знов відкриваємось!
• Медичний центр Південно-східного округу: 3653 SE 34-та Авеню, Портленд 97202 - Знов відкриваємось!
• Стоматологічна клініка Біллі Одергард: 33 NW Бродвей, Офіс 380, Портленд 97209 - Знов відкриваємось!
Для отримання додаткової інформації відвідайте https://multco.us/primary-care-and-dental або зателефонуйте
за номером 503-988-5558.
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Комплексний підхід.

Чуйне ставлення.
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Загальне здоров’я людини.

