Bem Vindo a Clinica del Niño: International Pediatric Clinics. Nossa meta é prover pediatria de
alta qualidade, com amor e sem barreiras.
Neste documento está detallada a política de funcionamiento da clínica. Pedimos que voce leia
com atenção toda a informação contida, assine ao final e devolva-o a recepcionista.
Hora de Atendimento

Dias

Horas

Segunda a sexta-feira

Das 08:00 as 17:00
Consultas

Para sea conveniência, lhe pedimos programar sua consulta conosco. Generalmente, consultas
no mesmo dia estão a disposicao com exceção de consultas para vacinas, para check-up e
controle fisico. Estas devem ser marcadas com antecipação.
Diariamente, entre as 08:00 e as 09: 00 da manhã, recebemos pacientes sem consultas.
Por favor, chepe 15 minutos antes do seu horario de consulta. Se você nao tem uma consulta
marcada ou esta atradado para sua consulta, voces era atendido por ordem de cegada ou
teremos que remarcar uma nova data para sua consulta.
Sua puntualidade é muito importante para prestar-lhe o servicio de qualidade que voce
merece.
Plano de Saude
Traga o cartao do seu seguro de saude com voce a cada consulta
A vigencia e a cobertura do seu seguro serao verificados com a sua companhia de seguro antes
de sua entrada no consultorio.
Sim seu plano de saude requer que voce selecione um medico, contate seu plano para elegir
seu provedor antes de marcar a coansulta.
Mantenha-se sempre atualizado quanto as mudanzas do Peachcare e Medicaid. Algumas
mudanzas podem vir a afetar a sua apolice.
Recém-Nascidos
Se voce temu m bebe recem-nascido a ja aplicou para Medicaid ou Peachcare, nos
verificaremos se sue seguro esta ativo
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Se Seu seguro nao se encontra ativo, voce devera pagar $100 pela primeira consulta, $100 por
cada visita de check-up ou crianza doente e $60.00 por cada visita de retorno. Aceitamos
pagamento em Dinheiro, cartao de credito e de debito. Nao aceitamos cheques.
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