Những Dịch vụ
Hiện có
TẠI BLACKBURN CENTER

Blackburn Center thuộc tổ chức Central City Concern chào đón cư dân Oregon từ 18 tuổi trở lên.
Chúng tôi chấp nhận
• Bảo hiểm của Chương trình Bảo hiểm Y tế Oregon/Oregon Health Plan (bao gồm
CareOregon và các bảo hiểm Medicaid khác)
• thân chủ tự trả tiền
• và một số bảo hiểm tư nhân.
Phần lớn các dịch vụ tại Blackburn Center được cung cấp từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều, thứ Hai đến
thứ Sáu. Dịch vụ chăm sóc cấp tính và các chương trình điều trị cho các chứng rối loạn từ chất gây
nhiện cũng sẽ được cung cấp vào các buổi sáng thứ bảy.

DANH SÁCH DỊCH VỤ
Sức khỏe
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Các dịch vụ bổ sung
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Chăm sóc cơ bản
Chăm sóc cấp tính
Chăm sóc phục hồi (giới thiệu từ các chuyên gia y tế khác)
Chăm sóc phức tạp
Điều trị viêm gan C

Điều trị rối loạn từ chất gây nghiện
Phục hồi với sự hỗ trợ của thuốc
Điều trị ngoại trú bắt buộc theo lệnh tòa án
Điều trị sức khỏe tâm thần: thuốc, tư vấn, tư vấn theo
nhóm và quản lý hồ sơ
• Châm cứu
Phòng xét nghiệm
Nhà thuốc
Các lớp học về sức khỏe
Đăng ký xin Medicaid
Hỗ trợ việc làm
Hỗ trợ nhà ở

Những thân chủ đang sử dụng các dịch vụ lâm sàng của Blackburn Center cũng có thể được nhận
sự trợ giúp về nhà ở và việc làm tại Blackburn Center. Những người chỉ muốn tìm sự trợ giúp nhà
ở hoặc chỉ muốn có các dịch vụ trợ giúp việc làm nên liên lạc với các chương trình tại trung tâm
thành phố của Central City Concern:
• CCC Housing Office: 523 NW Everett St., Portland | 503-525-8483
• CCC Employment Access Center: 2 NW 2nd Ave., Portland | 503-226-7387
Cập nhật tháng 12 năm 2018
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