COVID-19: Opieka dla osób nieubezpieczonych
Choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19) to nowa choroba układu oddechowego, która może przenosić się z człowieka
na człowieka. Najczęstsze objawy choroby to gorączka, kaszel i trudności w oddychaniu, czyli objawy podobne do
symptomów grypy lub innego rodzaju wirusowych zapaleń układu oddechowego. Osoby szczególnie narażone na ciężką
chorobę wywołaną przez COVID-19 to:
•

Osoby powyżej 60. roku życia. Po 60. roku życia ryzyko znacznie wzrasta i dodatkowo nasila się wraz z wiekiem,
przy czym osoby w wieku powyżej 80 lat należą do grupy najwyższego ryzyka.

•

Osoby, niezależnie od wieku, cierpiące na choroby przewlekle, np. na choroby układu krążenia, cukrzycę,
nowotwory, choroby serca lub przewlekłe choroby płuc takie jak POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc),
a także osoby z poważnie osłabionym układem odpornościowym.

Kiedy udać się do lekarza
Jeśli należysz do grupy podwyższonego ryzyka ciężką chorobą wywołaną przez COVID-19, powinieneś/powinnaś zgłosić
się do lekarza wcześniej, nawet jeśli Twoje objawy są łagodne. Pracownicy służby zdrowia ocenią Twój stan i zdecydują,
czy należy zrobić test.
Jeśli NIE należysz do grupy podwyższonego ryzyka ciężką chorobą wywołaną COVID-19, NIE musisz przychodzić do
przychodni ani NIE ma potrzeby przeprowadzania testu na obecność COVID-19. Pamiętaj, że obecnie nie ma leków na
COVID-19, a więc jeśli masz łagodne objawy, nie musisz dzwonić do lekarza. Zostań w domu i z nikim się nie spotykaj.
Jeśli wystąpią u Ciebie objawy ostrzegawcze COVID-19 wymagające pilnej interwencji medycznej, niezwłocznie
skontaktuj się telefonicznie z lekarzem. U dorosłych objawy ostrzegawcze wymagające pilnej interwencji medycznej
obejmują:





trudności w oddychaniu lub duszności,
utrzymujący się ból lub ucisk w klatce piersiowej,
splątanie lub trudności z obudzeniem się,
zasinienie warg lub twarzy.

A co, jeśli nie mam lekarza?
Jeśli nie jesteś zarejestrowany(-na) w żadnej placówce medycznej, nie masz ubezpieczenia, osiągasz niskie dochody lub
jesteś bezrobotny(-na), a Twój przypadek nie wymaga pilnej interwencji medycznej, możesz skontaktować się
telefonicznie z najbliższym społecznościowym centrum zdrowia (Community Health Center, CHC) i poinformować
personel o chorobie. Personel CHC dołoży wszelkich starań, aby objąć Cię wymaganą opieką medyczną. W nagłych
przypadkach dzwoń pod numer 911.
W mieście Chicago jest mniej więcej 165 ośrodków CHC, więc znajdź taki, który jest najbliżej Ciebie. Wyszukiwarka CHC
dostępna jest na stronie findahealthcenter.hrsa.gov.
Czym jest społecznościowe centrum zdrowia (CHC)?
CHC to zorientowane na pacjenta placówki medyczne, które oferują niedrogie i kompleksowe usługi podstawowej opieki
zdrowotnej dla najbardziej potrzebujących grup społecznych w Ameryce, w tym dla osób o niskich dochodach,
bezrobotnych i nieubezpieczonych. Ośrodki CHC zwiększają dostęp do opieki zdrowotnej i zapewniają zintegrowane
usługi dostosowane do unikalnych potrzeb społeczności, którym służą.
Wersja wydana w dniu 18.03.2020 r. Mogą zostać dodane nowe zalecenia.
Najnowszą wersję można znaleźć na stronie www.chicago.gov/coronavirus.

Jaki jest koszt opieki?
Ośrodki CHC są dofinansowywane ze środków federalnych, dzięki czemu opłaty za usługi naliczane są według ruchomej
skali, w zależności od dochodów pacjenta i jego zdolności do zapłaty. Brak zdolności do zapłaty nie będzie traktowany
jako powód do odmówienia świadczenia usług.
Najważniejsze cechy społecznościowych centrów zdrowia
•
•
•
•

Zlokalizowane tam, gdzie mieszkają najbardziej potrzebujący.
Szeroki zakres usług.
Otwarte dla każdego.
Działają pod kierownictwem rad składających się w większości z pacjentów.

Społecznościowe centra zdrowia*
Oddziały

* Społecznościowe centra zdrowia są również znane jako centra zdrowia kwalifikowane przez rząd federalny (Federally
Qualified Health Centers, FQHC).
Informacje na temat centrów zdrowia, w tym adresy, można znaleźć na stronie findahealthcenter.hrsa.gov
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