
284233 | 10.22

SAME DAY CLINICS
 
Harris Health’s same day clinics are a good option 
for getting care for MINOR illnesses and injuries.
We treat patients 18 months and older.

Benefits 
• No appointment needed
• Walk-ins welcome (based

on availability)
• Board-certified clinicians
• Rapid lab tests

(strep and urinalysis)
• Virtual Care Services

Illnesses/Aches/Pains
• Headaches/migraines
• Minor rashes
• Earaches
• Sinus pain or pressure
• Allergy symptoms
• Sore throat
• Strep throat
• Urinary tract discomfort
• Nausea/vomiting/diarrhea

Minor Injuries
• Abrasions

• Blisters/burns
• Minor cuts
• Sprains/strains
• Insect bites
• Staple/suture removal

Labs/Tests/Vaccines
• Blood pressure check
• Glucose check
• Pregnancy testing
• Strep testing
• Flu/Pneumococcal vaccines
• No pharmacy services

Eligibility Criteria
• Harris County,

Texas resident
• Valid Harris Health

Financial Assistance Plan
or in-network insurance

• Ability to pay co-pay/
deposit at time of service

Call 713-218-2697 to get information 
about any of the same day clinics 
listed here.

harrishealth.org

LOCATIONS
Margo Hilliard Alford Clinic  
at Outpatient Center
5550 Kelley Street
Houston, Texas 77026
Hours: 
Mon. – Sat.,  8 a.m. – 8 p.m. 
Closed: 1 – 2 p.m.

Monroe Clinic 
8539 Gulf Freeway
Houston, Texas  77017
Hours: 
Mon. – Sat.,  8 a.m. – 8 p.m. 
Closed: 1 – 2 p.m.

Sunset Heights Clinic  
1623 Airline Dr., Suite 100-B
Houston, Texas  77009
Hours: 
Mon. – Sat., 8 a.m. – 8 p.m.
Closed: 1 – 2 p.m.



 

CLÍNICAS DE ATENCIÓN DEL MISMO DÍA 
Las clínicas de atención del mismo día de Harris Health son una buena opción 
para recibir cuidados médicos para enfermedades y lesiones MENORES. 
Tratamos a pacientes desde los 18 meses en adelante. 

 

Llame al 713-218-2697 para obtener 
información sobre cualquiera de las clínicas 
de atención del mismo día aquí indicadas. 

 
Beneficios 
•  No es necesario pedir cita 
•  Atención médica sin cita previa 

(según disponibilidad) 
•  Clínicos certificados por junta 

médica 
•  Exámenes de laboratorio rápidos 

(estreptococos y urinarios) 
•  Servicios de atención virtual 
 
Enfermedades, dolores y molestias 
•  Dolores de cabeza y migrañas 
•  Erupciones menores 
•  Dolor de oídos 
•  Dolor o presión sinusal 
•  Síntomas de alergia 
•  Dolor de garganta 
•  Infecciones de garganta 
•  Molestias urinarias 
•  Náuseas, vómitos o diarrea 
 
Lesiones menores 
•  Abrasiones 

 •  Ampollas o quemaduras 

•  Cortes menores 
•  Esguinces o distensiones 
•  Picaduras de insectos 
•  Retiro de grapas y suturas 
 
Pruebas de laboratorio, exámenes 
y vacunas 
•  Control de la presión arterial 
•  Control de la glucosa 
•  Prueba de embarazo 
•  Prueba de estreptococos 
•  Vacunas contra la gripe o neumonía

 •  No contamos con servicios de 
farmacia 

 
Criterios de elegibilidad 
•  Residente del Condado de Harris, 

Texas 
•  Plan de asistencia financiera de 

Harris Health o seguro dentro de la 
red vigentes 

•  Pago del copago o depósito en el 
momento del servicio 

 

DIRECCIONES 

Margo Hilliard Alford Clinic  
en el Centro Ambulatorio 
5550 Kelley Street 
Houston, Texas 77026 
Horario:  
lunes a sábado, 8 a.m. a 8 p.m.  
Cerrado: 1 a 2 p.m. 

Clínica Monroe  
8539 Gulf Freeway 
Houston, Texas 77017 
Horario:  
lunes a sábado, 8 a.m. a 8 p.m.  
Cerrado: 1 a 2 p.m. 

Sunset Heights Clinic  
1623 Airline Dr., Suite 100-B 
Houston, Texas 77009 
Horario:  
lunes a sábado, 8 a.m. a 8 p.m. 
Cerrado: 1 a 2 p.m. 
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CÁC PHÒNG KHÁM PHỤC VỤ TRONG 
NGÀY KHÔNG CẦN HẸN TRƯỚC 
Các phòng khám phục vụ trong ngày mà không cần hẹn trước của Harris Health 
là một lựa chọn tốt để nhận chăm sóc đối với các bệnh và chấn thương NHẸ. 
Chúng tôi điều trị cho các bệnh nhân từ 18 tháng tuổi trở lên. 

BẢN THẢO 

Gọi 713-218-2697 để có thông tin về bất kỳ 
phòng khám phục vụ trong ngày mà không 
cần hẹn trước nào được liệt kê ở đây. 

 

Các Lợi ích 
•  Không cần đặt hẹn trước 
•  Phục vụ cả những người 

không đặt hẹn trước (tùy vào 
còn chỗ hay không) 

•  Các bác sĩ lâm sàng được hội 
đồng chứng nhận 

•  Các xét nghiệm nhanh (liên 
cầu khuẩn và phân tích nước 
tiểu) 

•  Các Dịch vụ Chăm sóc Qua 
Mạng 

 
Bệnh/Nhức/Đau 
•  Đau đầu/đau nửa đầu 
•  Các vết nổi mẩn nhẹ 
•  Đau tai 
•  Đau xoang hoặc áp lực xoang 
•  Các triệu chứng dị ứng 
•  Đau họng 
•  Viêm họng 
•  Khó chịu đường tiết niệu 
•  Buồn nôn/nôn mửa/tiêu chảy 
 
Các chấn thương nhẹ 
•  Xước 

 
•  Giộp/phỏng 
•  Các vết cắt nhỏ 
•  Bong gân/căng cơ 
•  Vết côn trùng cắn 
•  Gỡ ghim/chỉ khâu 
 
Phòng thí nghiệm/Xét 
nghiệm/Vắc-xin 
•  Kiểm tra huyết áp 
•  Kiểm tra đường huyết 
•  Thử thai 
•  Xét nghiệm liên cầu khuẩn 
•  Vắc-xin cúm/phế cầu khuẩn 
•  Không có dịch vụ hiệu thuốc 
 
Tiêu chí Điều kiện Hội 
đủ 
•  Cư dân Quận Harris, Texas 
•  Kế hoạch Hỗ trợ Tài chính 

Harris Health hợp lệ hoặc bảo 
hiểm trong mạng lưới 

•  Khả năng trả khoản đồng 
thanh toán/đặt cọc tại thời 
điểm cung cấp dịch vụ 

 

CÁC ĐỊA ĐIỂM 
Margo Hilliard Alford Clinic  
tại Outpatient Center 
5550 Kelley Street 
Houston, Texas 77026 
Giờ phục vụ:  
Thứ Hai – Thứ Bảy, 8 a.m. – 8 p.m.  
Đóng cửa: 1 – 2 p.m. 

Monroe Clinic  
8539 Gulf Freeway 
Houston, Texas 77017 
Giờ phục vụ:  
Thứ Hai – Thứ Bảy, 8 a.m. – 8 p.m.  
Đóng cửa: 1 – 2 p.m. 

Sunset Heights Clinic  
1623 Airline Dr., Suite 100-B 
Houston, Texas 77009 
Giờ phục vụ:  
Thứ Hai – Thứ Bảy, 8 a.m. – 8 p.m. 
Đóng cửa: 1 – 2 p.m. 
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