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اتباع سياسة المساعدة   مالحظات  الممارسة /المجموعة/القسم المستشفى 

(  FAP)المالية 
  Massلمستشفى 

General Brigham 

إصدار فواتير لشبكة  

 األمان الصحية

Brigham and 
Women’s 
Hospital 

  Brigham and Women’s Physicianمنظمة 
Organization 

 ال نعم  .الطوارئ، والتخدير وأغلب الجراحاتيشمل ذلك قسم  

BWH  –  مركزBrookside Health Center  يُمكن توفير بعض الخدمات من قَِبل منظمةBWPO   التي تتبع

سياسة المساعدات المالية لكنها ال تُصدر الفواتير لشبكة األمان  

 الصحية 

 نعم نعم

BWH  –  مركزSouthern Jamaica Plain  
Health Center  الصحي 

التي تتبع   BWPOيُمكن توفير بعض الخدمات من قَِبل منظمة 

سياسة المساعدات المالية لكنها ال تُصدر الفواتير لشبكة األمان  

 الصحية 

 نعم نعم

Brigham and 
Women’s 
Faulkner 
Hospital 

  Brigham and Women’s Physicianمنظمة 
Organization  (BWPO) 

يشمل ذلك غرفة الطوارئ، والتخدير، والطب اإلشعاعي  

 .وأغلب الجراحين
 ال نعم

جميع األطباء غير المنضمين كأعضاء إلى منظمة  

BWPO 
أغلب األطباء الذين يُقدمون خدمات بخالف تلك الُمدرجة ليسوا  

 .BWPOأعضاًء بمنظمة 
 

 ال ال

Cooley 
Dickinson 
Hospital 

  Cooley Dickinson Medical Groupمجموعة 
(CDMG ) 

 

يشمل ذلك قسم عالج الحساسية، ورعاية الحاالت الحرجة،  

الطوارئ، وطب  وحاالت القلب واألوعية الدموية، وطب 

األسرة، وطب أمراض الباطنة، والجراحة، وأطباء المستشفى،  

واألمراض المعدية، والرعاية المخفّفة لآلالم، والجراحة  

التجميلية، وطب الروماتيزم، وطب األطفال، وصحة المرأة،  

 .وقسم العظام والطب الرياضي
 

 ال نعم

يشمل ذلك قسم الحساسية والمناعة، وطب الجراحة، وطب   CDMGجميع األطباء الذين ليسوا جزًءا من مجموعة 

األطفال، والطب النفسي، وطب أمراض القلب، وطب النساء  

والتوليد، وطب األسنان، وطب الجهاز الهضمي، والطب  

اإلشعاعي، وقسم التخدير، وقسم العظام، وطب المسالك البولية،  

 األمراض، وعلم األورام الطبية  وعلم

 
 

 ال ال
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اتباع سياسة المساعدة   مالحظات  الممارسة /المجموعة/القسم المستشفى 

(  FAP)المالية 
  Massلمستشفى 

General Brigham 

إصدار فواتير لشبكة  

 األمان الصحية

Martha's 
Vineyard 
Hospital 

وتتبع  MVHتتم جميع الممارسات االحترافية في مقّر 

   MGBسياسة المساعدة المالية لمستشفى 
 

 نعم نعم .تعتبر جميع الخدمات عيادات قائمة على مقدمي الخدمات

 Massachusetts Generalمنظمة
Physicians Organization 

وبعض أمراض   ،وعلم األمراض  ،األشعةقسم  تشمل الخدمات 

 القلب 

 ال نعم

Massachusetts 
Eye and Ear 

ومنظمة   Mass Eye and Earجمعية 

Massachusetts General Physicians  
Organization 

 ال نعم MEEيشمل ذلك أغلب موفري الرعاية في 

يشمل ذلك عددًا محدودًا من موفري الخدمات الذين يعملون  الطاقم الطبي اآلخرين جميع أفراد 

 MEEبشكل رئيسي في منشآت العيادات الخارجية لمستشفى 
 

 ال نعم

Massachusetts 
General 
Hospital 
 

 Massachusetts Generalمنظمة 
Physicians Organization 

والتخدير، وأطباء العناية  يشمل ذلك جميع أقسام الطوارئ، 

 .الُمرّكزة، واختصاصيي علم األمراض وأغلب الجراحات
 

 ال نعم

MGH –  مركزChelsea Health Center  يُمكن توفير بعض الخدمات من قَِبل منظمةMGPO   التي تتبع

سياسة المساعدات المالية لكنها ال تُصدر الفواتير لشبكة األمان  

 الصحية 

 

 نعم نعم

MGH –  مركزRevere Health Center  يُمكن توفير بعض الخدمات من قَِبل منظمةMGPO   التي تتبع

سياسة المساعدات المالية لكنها ال تُصدر الفواتير لشبكة األمان  

 الصحية 

 

 نعم نعم

MGH –  مركزCharlestown Health Center  يُمكن توفير بعض الخدمات من قَِبل منظمةMGPO   التي تتبع

سياسة المساعدات المالية لكنها ال تُصدر الفواتير لشبكة األمان  

 الصحية 

 

 نعم نعم

التصوير الشعاعي للثدي وصور األشعة األخرى في مركز   الكومنولث /الطب اإلشعاعي في دانفرز

 المتنقّل Danversرعاية 

 

 ال ال
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اتباع سياسة المساعدة   مالحظات  الممارسة /المجموعة/القسم المستشفى 

(  FAP)المالية 
  Massلمستشفى 

General Brigham 

إصدار فواتير لشبكة  

 األمان الصحية

 ، طبيب  (JOHN M. SILISKI)  جون إم سيليسكي
 ، طبيب (GARY PERLMUTTER) غاري بيرلموتر

 ، طبيب  (DINESH PATEL) دينيش باتيل
 ، طبيب(DAVID DYBDAL) دايفيد ديبدال
 لية والربو، الرعاية األوّ لحساسية زمالء قسم ا

 .FRANCIS J) فرانسيز جي مسجوفيرن
MCGOVERN) طبيب عام ، 

 
مركز األمراض الجلدية والليزر في بوسطن، الرعاية  

 األّولية 
 ، طبيب عام (DIDIER P. CROS) ديدير بي كروس
، طبيب  (FRANK X. PEDLOW)  فرانك إكس بيدلو

 مقيم مبتدئ طبيب عام
،  (GEORGE H. THEODORE)  جورج إتش ثيودور

 طبيب عام
،  (FRANK B. CORTAZAR) فرانك بي كورتازار

 طبيب عام
 ، طبيب عام(JOHN L. NILES)  جون إل نايلز

 LESLIE SHU-TUNG) تونج فانج-ليزلي شو
FANG)طبيب عام، حاصلة على الدكتوراة ، 

، طبيب  (JOHN R. LEVINSON) جون آر ليفينسون

 عام، حاصل على الدكتوراة 
 MILTON PEDIATRIC ASSOCIATESمعية ج

 استشاريو طب العيون في بوسطن 
 .ORTHOPAEDIC ASSOCIATES INCشركة 

الرعاية  ، PATRIOT PEDIATRICSمجموعة 

 األّولية 
، طبيب عام، (RALPH METSON)  رالف ميتسون

 الرعاية األّولية 

 ال ال 
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اتباع سياسة المساعدة   مالحظات  الممارسة /المجموعة/القسم المستشفى 

(  FAP)المالية 
  Massلمستشفى 

General Brigham 

إصدار فواتير لشبكة  

 األمان الصحية

، طبيب عام الرعاية  (SANG-GIL LEE) غيل لي-سانغ

 األّولية 
McLean 
Hospital 

تُعدّ سياسة المساعدة  .  ال يُوفّر المستشفى خدمات الطوارئ  

محدودة النطاق كما يحتاج المرضى إلى التحقق  ( FAP)المالية 

 قبل تقديم الخدمة 

 

 ال نعم

Nantucket 
Cottage 
Hospital 
 

 نعم نعم قسم الطوارئ ومتخصصو المستشفيات  خدمات ُمقدّمة في المستشفيات 
 ال نعم تقويم العظام، أمراض النساء والتوليد، الجراحة، التخدير Nantucket Physicians Organizationمنظمة 

 Massachusetts Generalمنظمة 
Physicians Organization 

أمراض القلب، وطب األورام، وقسم  : تشمل الخدمات ما يلي

األشعة، وطب األمراض الجلدية، والغدد الصماء، وطب  

ألمراض العصبية، وأمراض النساء والوالدة، وعلم األمراض،  ا

 .وطب األطفال عن بعد، والتطبيب عن بعد، وطب عالج األلم

 ال نعم

التخدير، وغسيل الِكلى وجميع االختصاصيين اآلخرين غير  جميع أفراد الطاقم الطبي اآلخرين 

 .MGPOالُمدرجين كأعضاء في منظمة 
 ال ال

Newton-
Wellesley 
Hospital 

  Newton Wellesley Medical Groupمركز 
(NWMG ) 

  NWH Walthamيشمل ذلك الخدمات االحترافية في مركز 
Walk-in Center ،  ومتخصصي المستشفيات فيNWH  ،

وأطباء األشعة وبعض الخدمات المهنية المتخصصة في  

 .الرعاية األّولية، والطبية، والجراحية والنفسية

 ال نعم

 Massachusetts Generalمنظمة 
Physicians Organization  (MGPO) 

  NWHالخدمات في مركز  MGPOيُقدّم بعض أطباء منظمة 

وبعض  ( األورام الوعائية والجراحية األّولية)في الجراحة  

 .التغطية في قسم الطوارئ

 ال نعم

جميع األطباء غير المنضمين كأعضاء إلى منظمة  

NWMG 
يشمل ذلك جميع غرف الطوارئ، والتخدير، وعلم األمراض،  

أمراض النساء وبعض الخدمات  /والخدمات المهنية لطب التوليد

 .المتخصصة في الرعاية األّولية، والطبية، والجراحيةالمهنية 

 ال ال
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North Shore 
Medical Center 
 

  North Shore Physicians Groupمجموعة  
(NSPG ) 

يشمل ذلك الرعاية األّولية، والرعاية العاجلة، وطب  

الغدد الصماء، وأمراض القلب، وأمراض النساء  

والرئتين،  والوالدة، وحضانة للرعاية المتخصصة، 

وطب الروماتيزم، وجراحة األعصاب، وجراحة تقويم 

.  العظام، وطب المسالك البولية، والطب النفسي
االختصاصيون في المستشفيات، بما في ذلك متخصصو  

 .المستشفيات، وقسم الطوارئ

 ال نعم

 Massachusetts Generalمنظمة 
Physicians Organization  (MGPO) 

الخدمات في مركز   MGPOيُقدّم أطباء منظمة 

NSMC   في مجال التخدير، والجراحة العامة، وجراحة

 تقويم العظام، وجراحة األوعية الدموية، وجراحة الصدر 

 ال نعم

تُقدّم الخدمات المهنية في مجال علم األمراض والطب   Commonwealth Pathology Partnersمجموعة 

 NSMCاإلشعاعي في مركز  
 ال ال

جميع األطباء اآلخرين غير المنضمين كأعضاء إلى 

 NSPGمنظمة 
يشمل ذلك مجال الرعاية األّولية، وطب األطفال،  

 .ومختلف التخصصات الجراحية والطبية
 ال ال

Spaulding Hospital 
Network 

تُعدّ سياسة  .  يُوفّر المستشفى خدمات الطوارئ ال  

محدودة النطاق كما يحتاج  ( FAP)المساعدة المالية 

 المرضى إلى التحقق قبل تقديم الخدمة 

 ال نعم

Wentworth-Douglas 
Hospital 

  Wentworth Health Partnersمجموعة  
(WHP ) 

يشمل ذلك  .  WDHالقائمة الكاملة على موقع مستشفى  

 الرعاية األولية والمتخصصة 
يعتمد  )غير متاح  نعم

على والية نيو  

 (هامبشاير
يعتمد  )غير متاح  ال يشمل ذلك قسم الطوارئ والطب اإلشعاعي أفراد الطاقم الطبي اآلخرون 

على والية نيو  

 (هامبشاير
 


