
8448 Walnut Hill Lane | Dallas, TX 75231

Medical

Agape Clinic https://www.theagapeclinic.org/ 104 Junius Street, Dallas, Texas 75246. Медичний номер
972-707-7782 | Dental 972-682-8917 Клініка Agape — це благодійна клініка, яка беззастережно надає якісні
медичні послуги людям, які потребують недостатнього обслуговування. Наразі прийом пацієнтів
здійснюється лише за попереднім записом. Зателефонуйте в клініку для запису. (Понеділок, 8:00 -
п'ятниця, 15:00) Клініка: 972-707-7782.

Служіння Healing Hands https://hhmhealth.org/ 5750 Pineland Drive Dallas, TX 75231 на 3-му поверсі. HHM

забезпечує доступність для всіх, незастрахованих або недостатньо застрахованих. HHM Health приймає
широкий спектр страхувань, включаючи Medicaid, Medicare та приватне страхування.

Грінвілльський оздоровчий центрr 8515 Greenville Ave. Ste. N108, Dallas, TX 75243 ПН-ПТ: 7:00-18:00

Зв’яжіться з нами (214)-221-0855. Час реєстрації ПН-ПТ: 8:00-16:30 за адресою: 5750 Pineland Drive
Dallas, TX 75231, на 3-му поверсі. Послуги, що надаються: сімейна практика, поведінкове здоров'я,
стоматологічний центр, педіатрія, жіноче здоров'я та Rosewood Vision Center.

Vickery Health Center 5750 Pineland, Dallas, TX 75231 ПН-ПТ: 8:00-5:00 P (214)-221-0855. Послуги,

що надаються: Сімейна практика: Центр жіночого здоров'я, Центр дитячого здоров'я.

Woodhill Pediatrics Associates 8335 Walnut Hill Ln, Dallas, TX 75231(214)-221-08 ПН-ПТ: 8:00–17:00 СУБ:
8:00–12:00 Центр

сімейного здоров’я у Вірджинії | Центр жіночого здоров’я Центр сімейного здоров’я у Вірджинії
https://fhcntx.org/ 4150 Medical Center Drive, McKinney, TX 75069 214.618.5600.

Центр надає якісну та доступну первинну медичну допомогу, акушерство/гінекологію, дитячу та дорослу
стоматологію, а також консультаційні послуги для всіх членів родини в одній зручній медичній клініці в
Мак-Кінні. Наші постачальники зосереджені на тому, щоб зберегти здоров’я вас і ваших близьких,
незалежно від вашого фінансового чи страхового стану. Центр приймає Medicaid, CHIP, Medicare, а також
більшість приватних страхових програм і страхувань від роботодавця, тому залишатися здоровим можна.
Крім того, пацієнти можуть скористатися ковзною знижкою на плату залежно від розміру сім’ї та доходу,
незалежно від страхового статусу. Якщо ви отримаєте страховку, будучи пацієнтом у Family Health Center у
Вірджинії, ми будемо раді й надалі обслуговувати вас.

Невідкладна медична допомога Watermark https://www.watermarkurgentcare.com/ Понеділок-п’ятниця,
9:00 ранку – кількість, лише безкоштовний доступ у Даллас, 9780 LBJ Freeway Ste. #120, Dallas, TX 75243
469.317.0028 Страхування чи посвідчення особи не потрібні. Жодних зустрічей не потрібно.
Заохочується внесок у розмірі 10 доларів США. В порядку живої черги. Лікування кашлю, застуди, грипу,
інфекцій, болю у вухах, висипу, рваних ран, легких травм і травм.

Громадська клініка Los Barrios Unidos, педіатрія, жіноче здоров’я, стоматологія та WIC
https://losbarriosunidos.org 809 Singleton Boulevard, Dallas, TX 75212-4014 Номер телефону - (214) 571-6132.
Для інших місць https://losbarriosunidos.org/locations/ послуги LBU Community Clinic не є безкоштовними.
Програма вимагає від пацієнтів оплату у формі співоплати за страховими планами, які цього
вимагають. З пацієнтів, які не є застрахованими, вони стягують плату за послуги, яка базується на
ковзній шкалі, яка визначається доходом і розміром сім’ї відповідно до федеральних вказівок щодо



рівня бідності.

Mission East Dallas Family Health Clinic https://missioneastdallas.org/ 4550 Gus Thomasson Road, Mesquite, Suite 40,
TX 75150 (972) 682-8917 Понеділок – четвер 7:30 – 18:00 П’ятниця 7:30 – 13:00 Mission East Dallas — це
медичний і стоматологічний центр охорони здоров’я, який пропонує первинні медичні, стоматологічні та
психіатричні послуги. Якщо у вас є страховка
чи ні, послуги надаються. Плата за ковзаючу шкалу та плани оплати допоможуть вам отримати
необхідну допомогу за ціною, яку ви можете собі дозволити.

Сімейна клініка Мартіна Лютера Кінга молодшого,Inc. https://foremostfhc.org/ Розташування клініки –

2922-B Martin Luther King, Jr. Blvd., Dallas, Texas 75215 (214) 426-3645 Надані послуги: Стоматологія для
дорослих; Поведінкове здоров'я; сімейна / загальна медицина; Лабораторне тестування / Служби
підтримки; Акушерство та гінекологія; дитяча стоматологія; педіатрія; подологія; Телездоров'я /
Телемедицина. Варіанти оплати: Sliding Fee Scale, AETNA, Ambetter, Amerigroup, BCBSTX, CHIP, CIGNA
Healthspring, Cook Children's Health Plan, Delta Dental, Humana, Magnum, Medicare, Medicaid, MetLife, Molina,
Parkland, Superior, TriWest-VA, United Health Години роботи Care (UHC): Пн, Вт, Чт: 8:00-17:00; Ср: 10:00-19:00;
Пт: 8:00–13:00

Міський міжплемінний центр Техасу WIC Clinic https://uitct.org/ 1261 Record Crossing Rd. Dallas, TX 75235

(214) 941-1050 UITCT – це єдина міська індіанська клініка в штаті Техас. Пропонуємо первинну медичну та
стоматологічну допомогу послуги. Це для індіанської громади в Техасі.

Лікарня Parkland https://www.parklandhealth.org/home 2500 Harry Hines Blvd., Dallas, Texas 75235

214.590.4900 Понеділок – п’ятниця, 9:00 – 17:00 Parkland приймає Medicare, Medicaid і CHIP. Якщо у вас
немає страховки, фінансова допомога Parkland доступна для відповідних на це вимог жителів округу
Даллас із доходом нижче 250 відсотків FPIL. Фінансова допомога на основі відповідності
вимогам.https://www.parklandhospital.com/parkland-financial-assistance

Центр охорони здоров’я Вікері в Паркленді, 8224 Парк Лейн, офіс 130 Даллас, Техас, 7523

214-266-0350, надає медичне обслуговування дітям, дорослим і людям похилого віку. Ці послуги
включають медичні огляди, профілактичні огляди, лікування хронічних захворювань і
відвідування хворих. Понеділок - четвер | 7:30 - 18:00 п'ятниця | 8:00 – 17:00. Графік роботи клініки
– неділя | 8:00 – 17:00 (тільки не в екстрених випадках) Графік роботи клініки жіночого здоров’я з
вівторка по п’ятницю | 7:30 – 18:00 Робочі години лабораторії з понеділка по п’ятницю | 8 ранку - 5
вечора неділя | 8:00 – 16:30

Для інших місць скористайтеся цим посиланням:

https://www.parklandhealth.org/locations?taxonomy=community-oriented primary-care-clinics

Методистська лікарня Bother Bill's Help Hands https://bbhh.org/clinic створила громадську медичну клініку з
повним набором послуг, яка надає високоякісну допомогу майже безкоштовно для наших сусідів.
Понеділок, вівторок і п’ятниця – особисто з 8:00 до 16:00. Середа та четвер – телемедицина з 8:00 до 16:00.
Зателефонуйте за номером 214-638-2194, щоб записатися на прийом. Що взяти з собою на прийом:
актуальний список ліків, будь-який ідентифікатор та інша медична інформація, яка може бути корисною
під час вашого візиту.

Dental

LBU Community Clinic Dental https://losbarriosunidos.org/services/ надає комплексну стоматологічну допомогу
дітям віком до 17 років. Наш стоматолог навчає та допомагає маленьким пацієнтам підтримувати
здоров'я порожнини рота та лікує карієс. Запис на прийом здійснюється по телефону. Будь ласка,



телефонуйте (214) 651-8693. Програма вимагає від пацієнтів оплату у формі співоплати за страховими
планами, які цього вимагають. З пацієнтів, які не є застрахованими, вони стягують плату за послуги, яка
базується на ковзній шкалі, яка визначається доходом і розміром сім’ї відповідно до федеральних вказівок
щодо рівня бідності.

Mission East Dallas Family Health Clinic https://missioneastdallas.org/dental-clinic/ 4550 Gus Thomasson Road,

Mesquite, Suite 40, TX 75150 (972) 682-8917 Понеділок – четвер 7:30 – 18:00 П’ятниця 7 30:00–13:00 Плата за
ковзаючу шкалу та плани оплати допоможуть вам отримати необхідну стоматологічну допомогу за ціною,
яку ви можете собі дозволити. Зателефонуйте до бригади стоматологів для отримання додаткової
інформації. Вони проводять регулярні огляди та чищення, реставраційні пломби, видалення та
видалення кореневих каналів, протезування та часткові зубні протези, екстрені та комплексні огляди,
направлення до ортодонтів, орально-хірургічних та інших стоматологічних спеціалістів.
Стоматологічний медичний центр Healing Hands https://www.hhmhealth.org/dental-services/ 8515
Greenville Ave., Dallas, Texas 75243 Телефон: 214-221-0855. HHM Health приймає наступне страхування:
Dental Quest, MCNA, Medicaid (TMHP) United Healthcare, Lincoln Insurance. Вони пропонують щорічні огляди,
рентген, кореневі канали та коронки.

Північному Далласі https://www.ndsm.org/dental-clinic/ 2875 Merrell Road Dallas, TX 75229 214 358-8700 NDSM

пропонує різноманітні стоматологічні послуги на прийомі, починаючи з 9:00 ранку з понеділка до У
п'ятницю у співпраці зі стоматологічним коледжем Texas A&M Baylor. Щоб відповідати вимогам, пацієнти
мають бути незастрахованими та проживати за такими поштовими індексами: 75001, 75023, 75115, 75116,
75204, 75205, 75209, 75219, 75220, 75225, 75229, 75230, 75231, 75234, 3,75234, 75234 75244, 75247, 75248, 75251,
75252, 75254, 75287. Пацієнти повинні пред’явити посвідчення особи з фотографією та підтвердження
адреси. Діти, яких бачать, повинні бути незастрахованими в супроводі одного з батьків або опікунів,
проживати в зоні обслуговування та пред'явити свідоцтво про народження для ідентифікації.

Міський міжплемінний центр Техаської клініки WIC https://uitct.org/general-dental/1261 Record Crossing

Rd. Даллас, Техас 75235 (214) 941-1050. Вони пропонують регулярні огляди та чищення зубів, пломби,
лікування фтором, герметики, видалення зубів і дитячу стоматологію. Це для індіанської громади в
Техасі.

АПТЕКА
Аптека Сент-Вінсент де Поль Аптека Головна | Св. Вінсент де Поль з Північного Техасу (svdpdallas.org)
5750 Pineland Drive, #280 Dallas, TX 75231 469-232-9902 Години роботи: понеділок—п'ятниця, 8:30—16:30. Якщо
у вас немає медичного страхування і ви не можете дозволити собі ліки, що відпускаються за рецептом, ви
можете претендувати на те, щоб отримати його безкоштовно.

Медичні послуги для вагітних та новонароджених
Dallas Healthy Start Dallas Healthy Start | Parkland Health. Телефонуйте за номером 214-590-1670 або
електронною поштою DallasHealthyStart@phhs.org. Програма Parkland’s Dallas Healthy Start спрямована на
зниження смертності немовлят, передчасних пологів і пологів з малою вагою. Dallas Healthy Start
забезпечує:

• Відвідування хворих на дому
• Доступ до Medicaid

• Допологову освіту



• Скринінг на депресію та направлення
• Профілактику зловживання психоактивними речовинами, скринінг та направлення
• Допомога в харчуванні та житлі
• Інформація щодо грудного вигодовування
• Догляд за дитиною
• Консультації щодо харчування
• планування сім’ї
• Запобігання підлітковій вагітності
• Допомога в транспортуванні
• стоматолога
• Залучення батька та чоловіка
• Навчання та програма розповсюдження автомобільних крісел
• дізнайтеся більше про Dallas Healthy Start, будь ласка,

Texas Health and Human Resources Medicaid for Pregnant Women & CHIP Perinatal | Техаське здоров'я та людина
Послуги Medicaid для вагітних і CHIP Перинатальний. Вагітні жінки можуть отримати безкоштовне медичне
страхування під час вагітності через програму Medicaid для вагітних жінок або перинатальну програму
CHIP. Medicaid надає медичне страхування малозабезпеченим вагітним жінкам під час вагітності та до двох
місяців після народження дитини. CHIP Perinatal надає аналогічне покриття для жінок, які не можуть
отримати Medicaid і не мають медичного страхування. Щоб отримати Medicaid
для вагітних жінок або CHIP Perinatal, ви повинні бути резидентом Техасу. Щоб отримати програму Medicaid
для вагітних жінок, ви повинні бути громадянином США або кваліфікованим не громадянином. Щоб
подати заявку на CHIP або Medicaid Prenatal, клацніть таке: https://www.yourtexasbenefits.com/Learn/Home.

In My Shoes In My Shoes | Житло та громада для вагітних жінок у Північному Техасі (liveinmyshoes.org)

love@liveinmyshoes.org 469-857-3264 In My Shoes – це одна з небагатьох релігійних некомерційних
організацій у Далласі/Форт-Верті Метроплекс, яка вміщує бездомних вагітних жінок і жінок, які виховують
дітей, починаючи з періоду до народження дітей і закінчуючи дев’ятьма місяцями після пологів. Наша
мета? Готуйте жінок для успішного життя.

Abide Women's Health Services Home - 972-474-6311 info@abidewomen.org 2612 MLK Jr. Blvd, Dallas TX 75215
Відкрито у вівторок і четвер: з 10:00 до 18:00. Це акредитована клініка Easy Access Clinic™ у центрі
Південного Далласа, яка обслуговує вагітних. Вони надаютьдопологовий догляд на основі
пожертвувань усім, хто цього потребує, освіту з питань пологів і підтримку лактації.

Програми зловживання психоактивними речовинами

Реабілітаційний центр Армії порятунку Боротьба із залежністю – Армія порятунку Північного Техасу
(salvationarmyntx.org) Телефон: 214-630-5611 Адреса: 5554 Harry Hines Blvd. Даллас, штат Техас, 75235
Послуги включають: житло, програми повноцінного харчування, медичне обслуговування, трудову
терапію, групову терапію, кваліфіковане консультування, духовне керівництво та програму звільнення від
зловживання психоактивними речовинами.

Департамент у справах ветеранів США
https://www.va.gov/health-care/health-needs-conditions/substance-use-problems/ Години роботи телефону: 24/7
Номер телефону: 800-698-2411. Вони пропонують багато варіантів для ветеранів, які шукають лікування
від проблем вживання психоактивних речовин, починаючи від нездорового вживання алкоголю і
закінчуючи небезпечною для життя залежністю. Послуги, які ми пропонуємо вам, залежать від ваших
конкретних потреб.

Ми пропонуємо перевірені варіанти ліків, як-от:



• Медична детоксикація, щоб безпечно припинити вживання психоактивних речовин, і послуги для
стабілізації • Замісна терапія наркотиками та новіші ліки для зменшення потягу (наприклад,
метадон і бупренорфін для опіатної залежності)
• Замінники нікотину або інші ліки для припинення вживання тютюну
• Ми пропонуємо консультації та інші варіанти терапії, як-от:
• Короткострокове амбулаторне консультування
• Інтенсивне амбулаторне лікування
• Консультації з питань шлюбу та сім’ї
• Групи самодопомоги
• проживання (проживання вдома)
• Постійний догляд і профілактика рецидивів (переконавшись, що ви не зісковзнете знову до тих
самих проблем із вживанням психоактивних речовин) • Спеціальні програми для ветеранів із
особливими проблемами (наприклад, ветерани-жінки, ветерани бойових дій, які повернулися, і
безпритульні ветерани)
• Ми також пропонуємо лікування та підтримку для захворювань, які можуть бути пов’язані з
алкоголем проблеми вживання, як-от: • посттравматичний стресовий розлад (ПТСР)

• депресія
Дізнайтеся більше про програми лікування проблем із вживанням психоактивних речовин
Дізнайтеся більше про програми лікування ПТСР
Дізнайтеся більше про програми лікування депресії

Центри реабілітації Arise, Даллас, Техас https://ariserecoverycenters.com/ 5440 Harvest Hill Rd. Suite 230
Dallas, TX 75230 Телефон: (214) 613-0616 У реабілітаційних центрах Arise консультанти рівня магістра
отримали найвищі сертифікати та спеціалізуються на розробці персоналізованих програм
реабілітації від наркотичної та алкогольної залежності, заснованих на фактичних даних, щоб
допомогти клієнтам одужати захоплення зловживання психоактивними речовинами. Arise пропонує
інтенсивну амбулаторну
програму (IOP), індивідуальну терапію та групову терапію для реабілітації від алкоголю та наркоманії.
Тут проводять лікування чоловіків і жінок. Приймається плата за ковзаючу шкалу та приватне
страхування.

STEP Med 2929 Martin Luther King Jr Boulevard Dallas, TX – 75215 (214) 421-9100. STEP Med — це приватна
реабілітаційна клініка в Далласі, штат Техас. «STEP Med» спеціалізується на лікуванні наркоманії та
алкоголізму.

Life's Second Chance Treatment Center South 2615 South Lancaster Road, Dallas, Texas 75216 Phone +1-855-662-9310
info@lsctreatmentcenter.com Програма надає послуги з лікування зловживання психоактивними
речовинами в короткострокових стаціонарних умовах для дорослих чоловіків і жінок. Ці послуги
включають поведінкову терапію, консультування щодо травм, індивідуальне та групове консультування,
мотиваційне інтерв’ю, запобігання рецидивам і керування гнівом. Прийняті платежі включають готівку
або самооплату, медичну допомогу та фінансовані державою плани медичного страхування, окрім
медичної допомоги.

Волонтери Америки Лікування- токсикоманії | Волонтери Америки (voatx.org) 4700 S. Riverside Drive
Dallas, TX – 76119 (817) 534-3432 Волонтери американських програм лікування та одужання від залежності
займаються не лише самою залежністю, але й такими проблемами, як бідність, безпритульність і
жорстоке поводження, які виникають через хімічну залежність. Вони прагнуть допомогти клієнтам
отримати надійну опору в тверезості, щоб вони могли повернути втрачене та стати продуктивними
членами своїх сімей і суспільства.


