
Kliniki zdrowia seksualnego w NYC
Kliniki zdrowia seksualnego w NYC (NYC Sexual Health Clinics) świadczą tanie oraz bezpłatne usługi dla osób w wieku 12 lat 

i starszych, niezależnie od statusu imigracyjnego lub ubezpieczenia. Do korzystania z tych usług nie jest potrzebna zgoda 

rodziców, a większość jest świadczona na zasadzie kolejności zgłoszeń, przy ograniczonej liczbie miejsc każdego dnia. 

Usługi te obejmują:

•  Zakażenia przenoszone drogą płciową (sexually 
transmitted infections, STI) badania przesiewowe, 
testy i leczenie 

•  Testy na obecność wirusa HIV i rozpoczęcie leczenia 
dla osób, u których niedawno zdiagnozowano HIV

•  Rozpoczęcie stosowania profilaktyki poekspozycyjnej 
(post-exposure prophylaxis, PEP) i profilaktyki 
przedekspozycyjnej (pre-exposure prophylaxis, PrEP) 
HIV oraz poradnictwo w tym zakresie

• Antykoncepcję do stosowania w przypadkach nagłych
•  Szereg metod kontroli urodzeń, w tym urządzenia 

wewnątrzmaciczne (intrauterine devices, IUD) i usługi w 
zakresie implanów (po wcześniejszym umówieniu wizyty)

• Aborcję farmakologiczną (tabletki poronne)
• Testy na obecność mpox, leczenie i szczepienia
•  Szczepienia przeciw HPV, żółtaczce typu A, żółtaczce 

typu B i zapaleniu opon mózgowych

Aby uzyskać aktualne informacje o usługach i godzinach pracy kliniki, zadzwoń pod numer 311, zeskanuj kod QR lub odwiedź 

stronę nyc.gov/health/sexualhealthclinics. Wizyty w przychodniach Express (Express Clinic) i szybkie testy na obecność 

chorób przenoszonych drogą płciową można umówić się na stronie bit.ly/sti-scheduling.

Lokalizacje i godziny

Poniżej podajemy regularne godziny i lokalizacje przychodni. Godziny pracy przychodni mogą ulec zmianie. 

Morrisania (Bronx)
1309 Fulton Ave.

poniedziałek - piątek,  
od 8:30 do 12:00 i od 13:00 do 15:30 

Fort Greene (Brooklyn)
295 Flatbush Ave. Extension

poniedziałek - piątek,  
od 8:30 do 12:00 i od 13:00 do 15:30;

Wtorek, od 17:00 do 19:00 (tylko testy Express) 

Jamaica (Queens)
90-37 Parsons Blvd.
poniedziałek - piątek,  

od 8:30 do 12:00 i od 13:00 do 15:30 

Chelsea (Manhattan)
303 9th Ave.

poniedziałek - piątek,  
od 8:30 do 15:30;

Wtorek, od 17:00 do 19:00 (tylko testy Express) 

Corona (Queens)
34-33 Junction Blvd.
poniedziałek - piątek,  

od 8:30 do 12:00 i od 13:00 do 15:30  

Aby porozmawiać ze świadczeniodawcą opieki zdrowotnej 

w sprawie usług telemedycyny związanych z HIV i innymi 

chorobami przenoszonymi drogą płciową, antykoncepcją 

oraz aborcją farmakologiczną, zadzwoń na infolinię Kliniki 

zdrowia seksualnego w NYC pod numer 347-396-7959.

Jeśli uważasz, że doszło do kontaktu z wirusem HIV i nie 

możesz przyjść do Kliniki zdrowia seksualnego, zadzwoń  

na całodobową infolinię NYC PEP pod numer 844-373-7692.
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