Các địa điểm dịch vụ
Quận Kent
Trung tâm y tế Belknap Commons
Trung tâm y tế Burton
Trung tâm y tế Catherine’s
Dịch vụ y tế Cherry Street tại đường Cherry
Dịch vụ y tế Cherry Street tại Westside
Dịch vụ y tế Cherry Street tại Wyoming
Trung tâm y tế Heart of the City
Metro Health Southwest Plaza
Bệnh viện Metro Health
Metro Health Allendale
Phòng khám Cộng đồng Metro Health
Metro Health Cascade
Metro Health Caledonia
Metro Health Comstock Park
Metro Health Lowell
Metro Health Cedar Springs
Metro Health Hudsonville
Metro Health Wayland
Trung tâm ung thư Lacks của Mercy Health
Spectrum Health Kentwood Center
Trung tâm ung thư Lemmen-Holton của Spectrum
Health

Quận Barry
Trung tâm Y tế Cộng đồng Barry
Spectrum Health Pennock

Quận Muskegon
Cơ sở Chăm sóc Cộng đồng Hackley Community
Care
Mercy Health Cơ sở Hackley
Mercy Health Cơ sở Mercy
Trung tâm Ngực Toàn diện Mercy Health
Trung tâm Chăm sóc Gia đình Muskegon

Mạng lưới sức khỏe phụ
nữ
Phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe
của phụ nữ tại miền Tây Michigan từ
năm 1993.

Mạng Lưới
www.kentwomenshealth.com

Email

Phục vụ Miền Tây
Michigan

WomensHealthNetwork@kentcountymi.gov

Điện Thoại
(616) 632-7283
(888) 515-1300 số lẻ 7283

Quận Ottawa
Cơ sở Y tế Cộng đồng Intercare Community
Health tại Holland
Phòng khám City on the Hill Health Clinic tại
Zeeland

Mạng lưới
sức khỏe
phụ nữ

Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe ngực và cổ tử cung miễn phí
Rev 01/19 Vietnamese

Sức khỏe Phụ nữ
Việc chăm sóc sức khỏe từ Những
Nhà cung cấp Y tế

Mạng lưới Sức khỏe Phụ nữ cho
phép lấy hẹn khám miễn phí và
giúp đỡ tiếp cận việc chăm sóc
sức khỏe tại địa phương.

Chụp ngực

Bạn đạt yêu cầu nếu bạn:

Xét nghiệm phết cổ tử cung và khám xương
chậu
Khám ngực tại phòng khám
Tự nhận thức về ngực




Việc theo dõi sức khỏe có liên quan
Các dịch vụ điều trị ung thư
Giới thiệu y tế
Giúp đỡ bệnh nhân

Chúng tôi có thể giúp bạn:
Tìm kiếm bên cung cấp dịch vụ y tế
Lấy hẹn




40—64 tuổi
Thu nhập tại hoặc dưới mức
hướng dẫn
Không có bảo hiểm
Bảo hiểm dưới mức bình
thường (bảo hiểm y tế không
trả cho việc chăm sóc)

Hướng dẫn thu nhập gia đình
2019
Số người
sống trong
Gia đình:

Thu nhập để
Thu nhập để
đạt Healthy MI
đạt Mạng
Plan Medicaid: lưới Sức khỏe
Phụ Nữ:

1 người

$17,236.20

$31,225

2 người

$23,335.80

$42,275

3 người

$29,435.40

$53,325

4 người

$35,535.00

$64,375

5 người

$41,634.60

$75,425

6 người

$47,734.20

$86,475

Cột 1: Tìm số người sống trong nhà của

Xin Gọi (616) 632-7283 hoặc
1-888-515-1300 số lẻ 7283

quý vị.

Cột 2: Nếu thu nhập của quý vị bằng hoặc

Giúp đỡ về thông dịch

thấp hơn mức này, quý vị có thể đạt yêu
cầu để nhận Healthy MI Plan Medicaid.
Để nộp đơn xin, xin vào trang web
www.mibridges.com hoặc gọi số
1-855-276-4627.

Các nhu cầu chăm sóc gia đình

Cột 3: Nếu thu nhập hàng năm của quý vị

Giới thiệu tới các nguồn lực

ở tại hoặc gần mức này thì quý vị sẽ đạt
tiêu chuẩn cho nhận dịch vụ của Mạng
lưới Sức khỏe Phụ nữ.

Các câu hỏi về bảo hiểm
Các lựa chọn vận chuyển

Giáo dục và thông tin về sức khỏe

Ví Dụ: Nếu có 3 người trong nhà và thu

Xin gọi chúng tôi để biết về các
chương trình khác cho phụ nữ
dưới 40 tuổi

nhập ít hơn $53,325 thì quý vị đạt yêu cầu

Xin gọi nếu có câu hỏi hoặc
muốn biết thêm chi tiết.

