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Számos szolgáltatást nyújtunk, többek között:
• krónikus betegségek ellátása, például cukor betegség
		 és magas vérnyomás kezelése
• gyermekek teljes körű alapvető ellátása, beleértve a
		 szükséges védőoltásokat
• terhesgondozás
• családtervezési tanácsadás
• kortól független rendszeres évi egészségügyi ellenőrzés
		 és felülvizsgálat
• betegséget megelőző gondozás
• alvási zavarokkal küszködők, depressziótól vagy
		 szorongástól szenvedők ellátása
• akut betegségek megállapitása és kezelése
• szükség esetén időpont egyeztetése a megfelelő
		 szakorvossal
• részletes és széleskörű egészségügyi tájékoztatás és
		 tanácsadás
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terület
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Egészségügyi dolgozóink, mivel már több száz újonnan érkezett
menekülttel foglalkoztak, nagy gyakorlatra tettek szert és járatosak
a menekülteket érintő problémákban, valamint a bevándorlással
kapcsolatos stresszel és az ezzel járó nehézségekkel.

ElizaBETh STREET

Üdvözöljük a Women’s College Hospital Menekülteket Ellátó
Egészségügyi Központjában. Mi a Torontóba újonan érkezett
menekülteknek az első 2 évi itt tartózkodásuk alatt biztositunk
széleskörű és átfogó egészségügyi ellátást.

WEllESlEy STREET

villamos/busz vonal

Megközelithetőek vagyunk:
Yonge metróvonal:

• Szálljon le a College megállóban (figyelem: kerekesszékkel nem

A két év letelte után otthonához közel levő orvoshoz utaljuk át.

		 megközelíthető metróállomás).
• Menjen nyugatra a College Streeten, majd a Bay Street és College Street
		 útkereszteződésnél térjen át a nyugati oldalra.
• Forduljon jobbra és menjen egy utcát északra a Bay Streeten a Grenville Streetig.
• Forduljon balra és induljon nyugatra a Grenville Streeten.
• a 76 Grenville Street a jobb oldalon található.

Megtalálhatóak vagyunk

University metróvonal:

Szükség esetén tolmácsot biztositunk.

76 Grenville St., 3rd floor
Toronto, ON M5S 1B3

Nyitvatartás

Hétfőtől péntekig, reggel 9 órától délután 4 óráig
Időpontért kérjük, hívja: 416-323-6031

• Szálljon le a Queen’s Park megállóban (figyelem: kerekesszékkel

		 megközelíthető metróállomás).
• Sétáljon keletre a College Streeten, amíg el nem éri a Dr. Emily Stowe Way-t.
• Forduljon balra és menjen északra a Dr. Emily Stowe Way-en, amíg eléri a
		 Grenville Streetet.
• a 76 Grenville St. pontosan Önnel szemben lesz.

