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Megjegyzés: Klinikánk a College metrómegálló és a
Queen’s park metrómegálló között található.

Megközelíthetőek vagyunk:
Yonge metróvonal:

• Szálljon le a College megállóban (figyelem:
		 kerekesszékkel nem megközelíthető
		 metróállomás).
• Menjen nyugatra a College Streeten és a Bay
		 Street és College Street útkereszteződésnél
		 térjen át a nyugati oldalra.
• Menjen egy utcát északra a Bay Streeten a
		 Grenville Streetig.
• Forduljon balra és induljon nyugatra a
		 Grenville Streeten.
• 76 Grenville Street a jobb oldalra esik.

The Crossroads Klinika

Women’s College Hospital Menekülteket
Ellátó Egészségügyi Központja
76 Grenville St., 3rd floor
Toronto, ON M5S 1B2
Időpont-egyeztetéshez hívja a 416-323-6031
telefonszámot és nyomja meg a 2-es melléket.

University metróvonal:

• Szálljon le a Queen’s Park megállóban
		 (figyelem: kerekesszékkel megközelíthető
		 metróállomás).
• Menjen keleti irányban a College Streeten, az
		 Elizabeth Streetig.
• Forduljon balra és menjen északra az Elizabeth
		 Streeten amíg eléri a Grenville Streetet.
• A Women’s College Hospital a 76 Grenville
		 Street címen található.

76 Grenville Street,
Toronto, ON M5S 1B2
T. 416-323-6400
womenscollegehospital.ca
womenshealthmatters.ca
womensresearch.ca
womenscollegehospitalfoundation.ca

The

Crossroads
Klinika

The Crossroads Klinika
Üdvözöljük a Crossroads Klinika – Women’s
College Hospital Menekülteket Ellátó
Egészségügyi Központjában. Örülünk, hogy
eljutott hozzánk.
Egészségügyi csapatunk újonnan érkező
menekültek százait látta már el, és ismeri
a menekültek gondjait. Orvoscsapatunk és
ápolóink gondoskodnak az Ön igényeiről.
Igyekszünk Önt minden egyes viziten
ugyanahhoz a szakemberhez utalni, de néha
előfordulhat, hogy másik csapattag látja majd
el Önt.
Az összes egészségügyi problémájával
foglalkozunk, testiekkel és lelkiekkel egyaránt.
Ellátjuk Önt betegségben és segítünk egészsége
megőrzésében, valamint kontrollvizsgálatokkal
és oltásokkal előzzük meg a többi betegséget.
Szükség szerint segítünk felvenni a kapcsolatot
más egészségügyi és szociális szolgáltatókkal.
Számos szolgáltatást nyújtunk, többek között:
• krónikus betegségek ellátása, például
		 cukorbetegség és magas vérnyomás kezelése
• gyermekek teljes körű alapellátása, beleértve
		 a szükséges védőoltásokat
• terhesgondozás
• családtervezési tanácsadás
• kortól független rendszeres évi egészségügyi
		 ellenőrzés és felülvizsgálat
• jövőbeli betegségeket megelőző ellátás
• alvási zavarokkal küszködők, depressziótól
		 vagy szorongástól szenvedők ellátása
• akut betegségek diagnosztizálása és kezelése
• szükség esetén időpont egyeztetése a
		 megfelelő szakorvossal
• részletes és széleskörű egészségügyi
		 tájékoztatás és tanácsadás

Két évig biztosítunk Önnek orvosi ellátást.
A két év letelte után otthonához közel levő
családorvoshoz utaljuk át.
Az általunk nyújtott ellátás az Ön nyelvén
folyik, és szükség szerint telefonos tolmácsot
biztosítunk.
Az Ön egészségével kapcsolatos adatokat
bizalmasan kezeljük, és az Ön beleegyezése
nélkül nem osztjuk meg senkivel sem.

Időpontok
A betegeket előre egyeztetett időpontokban
látjuk el. Pontos érkezést kérünk. Amennyiben
nem tud eljönni az időpontra, kérjük a lehető
leghamarabb értesítsen bennünket erről
telefonon. Sürgős esetben (pl. láz, kiütés,
betegség stb.) néha akár időpontegyeztetés
nélkül/még aznap is ellátjuk Önt. Kérjük, a
416-323-6031 (2-es mellék) telefonszámon
előzetesen jelezze, ha ilyen ellátásra van
szüksége.
Kérjük ügyeljen arra, hogy a klinikánkkal
egyeztetett minden időponton, és a
közreműködésünkkel egyeztetett szakorvosi
minden időponton megjelenjen, és kérjük,
folytattassa le az előírt vizsgálatokat. Ha nem
jelenik meg valamelyik időponton, akkor lehet,
hogy csak hosszú idő múlva kap másikat. Ha
valamely szakorvosi időponttal kapcsolatban
olyan tájékoztatást kap, amelyet nem ért, kérjük
hívjon bennünket vagy jöjjön el klinikánkra,
hogy a kérdést tisztázhassuk.

Azonosítás
Mindig hozza magával a menekültügyi
azonosító iratait az összes időpontra és a
vényköteles gyógyszerek átvételére. Tartsa
magánál az Interim Federal Health Program
(IFHP - átmeneti szövetségi egészségi
program), Ontario Works (OW – ontariói
munkaügyi hivatal) és az Ontario Drug Benefits
(ODB – ontariói egészségpénztár) által adott
igazolványokat. Ezenfelül hozza magával az
OHIP-kártyáját is (ha van), valamint a szociális
segélyre feljogosító (social assistance card)
és vényköteles gyógyszerekre vonatkozó
(prescription card) igazolványait.

Rendelési időn kívüli ellátás
Amennyiben klinikánk nyitvatartási idején kívül
adódik sürgős egészségügyi problémája, hívja
az orvosi ügyeletet. Hívja a klinika központi
telefonszámát, és a kezelő visszahívatja majd
Önt az orvossal. Mellkasfájdalomnál, légzési
nehézségnél vagy súlyos akut sérülésnél és más
nagyon súlyos esetben, kérjük, forduljon az
Önhöz közeli kórház traumatológiájához.

Megtalálhatóak vagyunk
76 Grenville St., 3rd floor
Toronto, ON M5S 1B2

Nyitvatartás

Hétfőtől péntekig reggel 9 órától délután 4
óráig
Időpont-egyeztetés: 416-323-6031, 2-es mellék

