
Bem-Vindo(a) à UNI!!���
(Welcome to UNI!!)���

���
Posto de Saúde do 

Estudante(Student Health Clinic) 
e Seguro de Saúde do 

Estudante(Student Health 
Insurance)	




Centro de Saúde do 
Estudante(Student Health Center)	




Onde buscar serviços de saúde:
(Where to find health services:)	


•  Posto de Saúde do Estudante da UNI 	

•  Horário: de segunda a sexta das 8:00 às 5:00 	

•  Ligue para marcar uma consulta  

(319)273-2009	

•  Auxílio de Enfermeiros da UNI 	


–  Disponíveis para conversar com estudantes por 
telefone ou visitas pessoais para assuntos 
relacionados à saúde. 	


–  Disponíveis de segunda a sexta das 8:00 às 5:00	




Posto de Saúde do 
Estudante(Student Health Clinic) 	


•  Equipe:	

•  3 Médicos	

•  2 Médicos Assistentes	

•  1 Psiquiatra	

•  1 Enfermeiro Especialista em Psiquiatria	

•  Seis Enfermeiros	

•  Farmacêutico Licenciado	

•  Médico Especialista Certificado	




Assistentes do Posto de Saúde do 
Estudante(Student Health Clinic 

Providers)	


DeAnn Parsons, PA-C	


Sheryl Hansel, MD	


Bruce Forystek, MD	


Gina Ellingson, PA-C	


Martha Ochoa, MD	




Cuidados Médicos (Medical 
Care)	


–  Doença e lesão que 
exigem cuidados	


•  Sem cobrança adicional 
para visita ao 
consultório.	


–  Tratamentos e 
procedimentos	


–  Serviços para mulheres	

•  Exames anuais	


	


–  Imunização & clínica 
especialista em viagens	


–  Exames físicos	

–  Testes de DST	

–  Cuidados de saúde 

mental	

–  Vacinas contra alergia	

–  Educação em Saúde	

	




Enquanto alguns serviços não são 
cobrados	


•  Taxas serão cobradas para os seguintes 
serviços:	


•  Exames ginecológicos anuais	

•  Serviços laboratoriais	

•  Serviços farmacêuticos	

•  Imunizações & exame de tuberculose	

•  Vacinas contra alergias	

•  Pequenos procedimentos cirúrgicos	




Vacina de Gripe Sazonal 
clínicas(Seasonal Flu vaccine 

clinics)	

•  O Posto de Saúde do Estudante oferecerá 

2,000 vacinas GRÁTIS contra a gripe este 
ano.	


•  Encorajamos todos os estudantes a 
aproveitarem esta oportunidade.	


•  Confira nosso site para mais informações 	




Farmácia do Estudante(Student 
Health Pharmacy)	


•  Localizada no Centro de Saúde do Estudante.	

•  Prescrição de medicamentos	

•  Remédio que pode ser comprado sem a 

necessidade de um assistente de saúde	

– Ajuda com os sintomas:	


•  Tosse	
	

•  Dor ou redutor de febre 	

•  Auxiliares estomacais	




Serviços de Saúde quando o 
Posto de Saúde do Estudante está 

fechado(Health services when 
Student Health is closed)	


•  Ligar para o atendimento de enfermagem 	

•  O número telefônico está listado no site do Posto de 

Saúde do Estudante	


•  O estudante que mora em dormitório fala com 
seu Assistente Residente.	


•  Centros de cuidados urgentes localizados em 
Cedar Falls	


•  Mais informações no nosso site	


•  Sartori Hospital e sala de Emergência	




Rastreio Internacional de 
Saúde(International Health 

Screening)	


•  Todos os estudantes da UNI devem fornecer 
documentação de DUAS vacinações(MMR) 
de sarampo, caxumba e rubéola.	


•  Rastreio de Tuberculose para todos os 
novos estudantes estrangeiros. 	


•  Inscrição no Plano de Saúde Estudantil	




Requistos de Saúde(Health 
Requirements)	


•  Se os estudantes não estiverem em 
conformidade, uma retenção será posta 
nas contas dos estudantes, impedindo-
os de se increverem para aulas futuras.	


•  Uma taxa de $30 por atraso  será 
cobrada se os documentos da MMR 
não forem entregues até o dia 10 de 
setembro.	




Seguro de Saúde para 
Estudantes(Student Health 

Insurance) 	

•  A UNI tem uma política que exige que 

todos os estudantes estrangeiros possuam 
uma cobertura de seguro de saúde enquanto 
estudam aqui na UNI. 	


•  Você será automaticamente inscrito no UNI 
Student Health Insurance Plan (SHIP), ao 
menos que você tenha uma política de 
patrocínio do governo que atenda às 
exigências da universidade.	


	




Seguro de Saúde para 
Estudantes(Student Health 

Insurance) 	

•  Será cobrado a você $650 em seu UNI U-

bill para a primavera de 2014. 	

•  Estudantes do CIEP serão cobrados por 

cada período escolar que atenderem.	

•  Você receberá seu cartão de seguro pelo 

correio, portanto, certifique-se que o 
escritório internacional e o Posto de Saúde 
do Estudante tenham seu endereço local.	




Seguro de Saúde para 
Estudantes(Student Health 

Insurance) 	

•  Se você estiver inscrito no SHIP, seu cartão 

de seguro de saúde será enviado para você 
pelo correio em fevereiro	


•  Se você se mudar do endereço atual, você 
deve informar ao Posto de Saúde do 
Estudante(Student Health Clinic) 	


OU	


•  Envie por e-mail seu novo endereço para 
connie.potter@uni.edu para atualizarmos 
sua informação de cobrança.  	




Seguro de Saúde para 
Estudantes(Student Health 

Insurance) 	

•  Wellmark Blue Cross & Blue Shield	


–  Cobertura inclui:	

–  Serviços de internamento e ambulatoriais hospitalares	

–  Consultas, laboratório, radiologia	

–  Exames ginecológicos anuais	

–  Cobertura na prescrição de medicamentos	

–  Cobertura mundial do seguro de saúde	

–  Repatriamento e cobertura de evacuação médica	


•  Cobertura odontológica também está disponível 
separadamente, mas não obrigatória	


–  $21 por mês	




Seguro de Saúde para 
Estudantes(Student Health 

Insurance) 	

•  Wellmark Blue Cross & Blue Shield	


– Se você vai para outro serviço de saúde em vez 
da UNI Student Health Clinic, você deverá 
mostrar seu cartão de seguro de saúde para 
preencher uma reivindicação para seus 
serviços. 	


•  Sempre esteja com seu cartão de seguro de 
saúde com você.	




Seguro de Saúde para 
Estudantes(Student Health 

Insurance) 	

•  Um vez inscrito no plano SHIP, você terá 

sua cobertura até não ser mais um estudante 
da UNI. 	


•  Se você for para casa no verão, sua 
cobertura pode ser temporariamente 
suspensa. 	


•  Ross enviará um e-mail em abril para 
lembrá-lo a contatar-me.	




Dúvidas relacionadas a:
(Questions related to:)	


•  Serviços do Posto de Saúde do Estudante	

•  Seguro de Saúde para Estudantes	

•  Visite nosso site:	

•  www.uni.edu/health	

	


