
SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE  
W KLINIKACH UHS W 2022 R. 
Soboty  |  1.10–17.12.  |  od 8.00 do 14.00 
Tylko Polk St. Clinic  |  Od 5. roku życia 
WYMAGANE wcześniejsze ustalenie terminu wizyty. 
Szczepionki przeciwko grypie są dostępne podczas wizyty  
u lekarza we wszystkich naszych lokalizacjach UHS: w przypadku 
pacjentów pediatrycznych należy potwierdzić termin u lekarzy 
pierwszego kontaktu, a dzieci poniżej 5. roku życia wymagają 
ustalenia terminu wizyty. 

PRAWA 
 I OBOWIĄZKI 

PACJENTA

WIADOMOŚCI FARMACEUTYCZNE UHS

MobileScripts      to nowa aplikacja, która umożliwia 
składanie próśb o powtórzenie recepty. 

Co to oznacza dla Ciebie?
Pacjenci mogą teraz składać prośby o powtórzenie 
recepty do UHS przez telefon, stronę internetową UHS 
lub aplikację (MobileScripts), którą można pobrać na 
telefon komórkowy.

Union Health Service, Inc. szanuje prawa przysługujące Ci jako pacjentowi i pragnie, 
abyś zrozumiał(a) swoje obowiązki jako partnera w opiece nad Tobą. Zapraszamy 
na naszą stronę internetową www.unionhealth.org w celu pobrania dokumentu 
„Patient’s Rights and Responsibilities” (Prawa i obowiązki pacjenta).

SŁUŻYMY PACJENTOM OD 1955 ROKU
CZY WIESZ, ŻE… Twoje świadczenia są dostępne na stronie Twoje świadczenia są dostępne na stronie 
internetowej Union Health Serviceinternetowej Union Health Service www.unionhealth.org
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GRYPA SEZONOWAUnion Health Service prowadzi na terenie 
Chicago i okolic sześć placówek, które 
świadczą opiekę podstawową  
i specjalistyczną 

Lokalizacje: 

• 1634 W. Polk St. Chicago, IL. 60612 
• 4701 N. Cumberland Ave. Norridge, IL. 60706 
• 2800 W. 87th St. Chicago, IL. 60652 
• 610 S. Maple St. Oak Park, IL. 60304 
• 3535 E. New York St. Aurora, IL. 60504 
• 1325 Howard St. Evanston, IL. 60202 

Więcej informacji o placówkach UHS 
można znaleźć na naszej stronie internetowej  
www.unionhealth.org. 
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Zapraszamy na naszą stronę internetową:Zapraszamy na naszą stronę internetową: 
www.unionhealth.orgwww.unionhealth.org 312-423-4200312-423-4200 

Grypa jest poważną 
chorobą, która 
może prowadzić do 
hospitalizacji,  
a nawet śmierci. 

Szacuje się, że 
każdego roku nawet 
20% populacji 

CZY CHCESZ  
RZUCIĆ PALENIE?
Czy wiesz, że UHS 
oferuje usługi związane 
z rzuceniem palenia? 
Doktor farmacji Hanh Vuong 
(farmaceuta kliniczny) 
oferuje terapię behawioralną 
i farmaceutyczną, która 
pomaga naszym pacjentom 
w rzuceniu palenia. 
Porozmawiaj z lekarzem 
pierwszego kontaktu. 

ANKIETA ZADOWOLENIA PACJENTA
Union Health Service (UHS) przeprowadziła pierwszą  
elektroniczną ankietę zadowolenia pacjenta SEIU Local 1 & 
Participating Employers Health Trust (wcześniej SEIU Local 25 
Health Fund). Dziękujemy wszystkim, którzy wypełnili tegoroczną 
ankietę. Wyniki ankiety pozwalają UHS zidentyfikować oczekiwania 
pacjentów, określić sposób obsługi pacjentów oraz skuteczność 
planów zdrowotnych. 

UHS obecnie prowadzi ankietę w Local 1 SEIU (Service 
Employees International Union). Kolejną grupą objętą ankietą  
w przyszłym roku będzie SEIU Healthcare. Dziękujemy pacjentom 
za wypełnienie ankiety! 

Lekarz pierwszego kontaktu (Primary Care Physician, PCP) 
PCP jest kluczowym elementem Twojej opieki zdrowotnej. PCP 
jest strażnikiem, który nie tylko kieruje Twoją opieką, lecz także 
wdraża odpowiednie plany leczenia. Ważne jest, aby nawiązać 
z PCP relację opartą na zaufaniu. Takie zaangażowanie może 
prowadzić do bardziej produktywnych wizyt dla Ciebie i Twojej 
rodziny. Zaplanuj coroczną kontrolną wizytę lekarską u swego 
PCP, dzwoniąc do Działu Usług dla Członków UHS w celu 
umówienia się na wizytę lub przypisania do PCP. 

Stanów Zjednoczonych choruje na grypę, a ponad 200 tys. osób jest 
hospitalizowanych z powodu powikłań pogrypowych. 

Sezon grypowy może rozpoczynać się w październiku i trwać do 
wiosny, a szczyt zachorowań przypada między grudniem i lutym. 
Amerykańska Agencja Epidemiologiczna (Centers for Disease 
Control, CDC) zaleca coroczne szczepienia przeciwko grypie dla 
wszystkich osób w wieku od sześciu miesięcy i określonych typów 
pracowników zagrożonych wyższym ryzykiem zachorowania, w tym 
osób świadczących opiekę. 

Zapytaj o szczepionkę podczas najbliższej wizyty w UHS lub zadzwoń 
do Działu Usług dla Członków (Member Service Department) pod 
numer 312-423-4200 x3285, aby umówić się na coroczne szczepienie 
przeciwko grypie. 
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