Harbor Blvd.

22
Fairview St.

Trask Ave.

Những Phục Vụ Khác
Nhầm phục vụ những nhu cầu cần thiết cho bệnh
nhân, chúng tôi đã nâng cao và phát triễn về tâm lý
xã hội và tinh thần thuộc linh đến cho mỗi người.
Chúng tôi cung cấp:
• Chương trình Tiếng Việt
• Dinh dưỡng y tế
• Dịch vụ xã hội
• Nghi lễ tôn giáo
• Thẩm mỹ viện
• Những bữa ăn tối ấm cúng
• Hoạt động cá nhân và nhiều chương trình giải
trí
• Nhân viên nói nhiều thứ tiếng
• WiFi Miễn Phí

Subacute and Healthcare Center

Trung Tâm Y Tế Pacific Haven tọa lạc tại 12072 Trask Ave.,
Garden Grove, Ca., gần freeway 22 góc Harbor và Trask, nằm
giữa Westminster và Santa Ana, lái xe khoãng 10 phút từ thành
phố Orange và Fountain Valley.

Khi sự chăm sóc tận tình
làm nên điều khác biệt
Subacute and Healthcare Center
12072 Trask Ave.
Garden Grove, CA 92843
Phone: (714) 534-1942
Fax: (714) 534-0222
Chúng Tôi Nhận:
Medicare | Medicaid | Tiền Cá Nhân
HMO-Bảo Hiểm Chăm Sóc | Bảo Hiểm Tư Nhân
ADMISSIONS 24/7

Y Tế Pacific Haven được đánh giá cao nhất 5 trên
5 sao từ các trung tâm Medicare và Medicaid, công
nhận hiệu quả trong việc kiểm tra sức khoẻ, nhân
viên y tá, và chăm sóc bệnh nhân.

Y Tế Điều Dưỡng

Bệnh Cấp Tính

Trung Tâm Y Tế Pacific Haven luôn luôn đặc sự quan
tâm đến thành quả phục hồi của quý vị lên hàng đầu,
để quý vị có thể mau chóng lành bệnh và về nhà an
toàn.

Chúng tôi cung cấp và chăm sóc tốt nhất cho các
chứng bệnh cấp tính với nhiều bác sĩ và y tá chuyên
nghành hô hấp có mặt 24 giờ mỗi ngày. Chúng tôi
cũng tự hào vì đã đạt được thành quả tối cao trong
bộ kiễm tra y tế.

Chúng tôi có chương trình chăm sóc sức khoẻ 24 giờ
mỗi ngày, với các y tá đầy kinh nghiệm và tận tâm luôn
luôn làm việc bên cạnh các bác sĩ để phục vụ nhiều
nhu cầu chuẩn đoán căn bệnh và thuốc y.
Chúng Tôi Cung Cấp
• Chuyên trị liệu và vô nước biển
• Điều trị đau nhức bao gồm PCA
• Tiêm dinh dưỡng (TPN)
• Chăm sóc vết thương và chữa trị tiêu sinh
• Bệnh tim và phổi
• Bị bõng và chấn thương

Phục Hồi Chức Năng
Chúng tôi có những chuyên gia kĩ thuật, tận tình và
được huấn luyện với phương pháp tối tân nhất.
Chúng Tôi Cung Cấp
• Vật lý trị liệu
• Nghề nghiệp trị liệu
• Ngôn từ trị liệu
• Chỉnh hình và lấp ráp xương hông và đầu gối
• Điều trị bệnh kinh phong
• Điều trị thần kinh và chấn thương não
• Điều trị bệnh tim
• Luôn Chăm Sóc 7 Ngày Trong Tuần

Chúng Tôi Cung Cấp
• Chăm sóc bệnh phổi
• Điều trị bộ khí quản
• Trị liệu hô hấp
• Điều dưỡng hơi thở

Subacute and Healthcare Center

Khi sự chăm sóc tận tình
làm nên điều khác biệt

