
Zarządzaj swoją opieką zdrowotną z 
dowolnego miejsca
Dzięki MyChart NYC Health + Hospitals 
możesz zarządzać swoją opieką zdrowotną 
z telefonu komórkowego lub komputera. Po 
zarejestrowaniu się i zalogowaniu do MyChart 
możesz:

 + zobaczyć swój test i inne wyniki laboratoryjne; 
 + wysyłać bezpieczne wiadomości do gabinetu 
lekarskiego;

 + uzyskać uzupełnienie leków; 
 + umówić się na wizyty i wpisać się na listę osób 
oczekujących przed wizytą; 

 + pobrać i udostępnić swoją dokumentację 
medyczną i więcej. 

Aby uzyskać dodatkowe informacje o MyChart, 
odwiedź stronę mychart.nychealthandhospitals.org 
lub zapytaj swój zespół opieki. 

Odpłatność za usługi służby zdrowia
Masz prawo do niedrogiej opieki zdrowotnej 
o wysokiej jakości niezależnie od Twoich 
możliwości finansowych lub statusu 
imigracyjnego. Zadzwoń pod numer  
1-646-694-3131, aby poznać opcje dostępne 
dla Ciebie i Twojej rodziny. 

Własny plan ubezpieczenia zdrowotnego 
NYC Health + Hospitals zapewnia tanie 
lub bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne 
dla dorosłych, dzieci i rodzin oraz oferuje 
specjalne plany dla pracowników miasta, osób 
zakażonych wirusem HIV i osób potrzebujących 
opieki długoterminowej. Aby uzyskać 
dodatkowe informacje, zadzwoń pod numer 
1-800-475-METRO lub 1-800-475-6387.

NYC Care to program zapewniający 
nowojorczykom, którzy nie kwalifikują się 
do ubezpieczenia zdrowotnego lub nie mogą 
sobie na nie pozwolić, dostęp do nieodpłatnej 
lub niedrogiej opieki zdrowotnej. Wystarczy 
zadzwonić pod numer 1-646-NYC-CARE lub 
1-646-692-2273.
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Dbanie o zdrowie jest ważne. NYC 
Health + Hospitals sprawia, że  
skorzystanie z potrzebnej opieki jest 
proste i bezpieczne. 
Niezależnie od tego, czy nadszedł 
czas, aby umówić się na coroczne 
badanie fizykalne czy też, aby 
przełożyć wizytę profilaktyczną bądź 
dawno odkładany zabieg, nasi lekarze 
są gotowi Cię przyjąć.
Robimy wszystko, co w naszej mocy, 
aby zapewnić Ci bezpieczeństwo 
podczas pobytu we wszystkich naszych 
placówkach. Nasi pracownicy zawsze 
noszą maski i sprzęt ochronny. Każdy, 
kto wchodzi na teren naszych szpitali, 
izb przyjęć lub klinik, jest badany pod 
kątem objawów COVID-19. Wszyscy 
pacjenci i goście są zobowiązani do 
noszenia maseczek i zachowania 
dystansu społecznego. Wszystkie 
nasze placówki są czyszczone i 
odkażane przez cały dzień.



Jak umówić się na wizytę u lekarza 
Wizyta u lekarza lub pielęgniarki jest łatwa 
i bezpieczna. Możesz już dziś umówić się 
na osobistą wizytę w gabinecie, konsultację 
telefoniczną lub wideo ze swojego domu. Zadzwoń 
pod numer 1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692). 
Zapytaj swój zespół medyczny, która opcja jest dla 
Ciebie najlepsza.

Wizyty w gabinecie 
Nasze kliniki są bezpieczne i otwarte 
na zapewnianie opieki. Przyjmujemy 
nowych pacjentów i umawiamy na 
wizyty w gabinecie. Zadzwoń, aby 
zapytać o specjalne godziny, w których 
przyjmowani są wyłącznie pacjenci w 
podeszłym wieku lub bardziej podatni 
na zachorowanie  na COVID-19.  

Szybkie wizyty kontrolne 
To nowa, szybka opcja dla osób 
chcących wykonać badania 
laboratoryjne lub sprawdzić parametry 
życiowe, tj. ciśnienie krwi, tętno i masa 
ciała. Zapytaj swój zespół medyczny,  
czy jest to właściwa opcja dla Ciebie.

Wizyty telefoniczne i wideo 
konsultacje
Z lekarzem lub pielęgniarką można 
skonsultować się z domu korzystając z 
telewizyty przez telefon lub wideo. Twój 
lekarz zadzwoni do Ciebie o wyznaczonej 
godzinie. W przypadku wideo konsultacji 
można połączyć się po zalogowaniu się 
do portalu pacjenta MyChart. 



Jesteśmy tu dla Ciebie. Jedno miejsce dla 
wszystkich Twoich potrzeb zdrowotnych.

 + PODSTAWOWA OPIEKA 
DLA DOROSŁYCH I DZIECI

 + KARDIOLOGIA

 + DERMATOLOGIA

 + OPIEKA W NAGŁYCH 
WYPADKACH

 + GASTROENTEROLOGIA 
 

 + USŁUGI W 
ZAKRESIE ZDROWIA 
PSYCHICZNEGO

 + NEUROLOGIA

 + PULMONOLOGIA

 + WIRTUALNA OPIEKA 
PILNA

 + OPIEKA ZDROWOTNA 
DLA KOBIET

Nikt nie powinien być pozbawiony opieki, której 
potrzebuje. NYC Health + Hospitals wprowadziło 
obszerne protokoły bezpieczeństwa, aby zapewnić 
bezpieczeństwo wszystkim pacjentom szukającym 
pomocy. Szczególnie ważne jest, aby Twoje dziecko 
nie opuściło wizyty ogólnej dziecka lub szczepień.

Jeśli masz objawy udaru lub zawału serca, silny ból 
lub jakikolwiek inny stan nagły, nie odkładaj leczenia 
ze strachu przed narażeniem się na COVID-19. 
Wszystkie pogotowia NYC Health + Hospitals 
mają oddzielne obszary dla pacjentów z objawami 
COVID-19. Zadzwoń pod numer 911 lub natychmiast 
udaj się do najbliższego oddziału ratunkowego.

Bezpłatne testy na COVID-19 i przeciwciała 
Zrób test już dziś, aby chronić siebie i swoich bliskich. 
Wszyscy nowojorczycy powinni wykonać test na 
COVID-19, nawet jeśli nie mają objawów. Testy są 
bezpłatne, bezpieczne, szybkie i proste. Aby znaleźć 
placówkę w pobliżu swego miejsca zamieszkania, 
należy zadzwonić pod numer  
1-877-CVD-19NY (1-877-283-1969).


