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មន្ទ ីរពេទ្យ ផ្នែក/ក្កមុ/ជំនាញ កំណត់សម្គា ល ់ អន្ុវតតតាមពោលន្ពោបាយជំនួ្យ
ហិរញ្ញ វតថ ុ (FAP) របស់មន្ទ ីរពេទ្យ 
Mass General Brigham 

ពន ញើវកិកយបក្តពៅ
កាន្់ Health 
Safety Net 

មន្ទ ីរពេទ្យស្ត រ្ ី ន្ិង 
Brigham 

អងគការគ្រូពេទ្យរប្់មន្ទ ីរពេទ្យស្ត រ្ ី ន្ិង 
Brigham 

រមួមាន្ផ្នែក្ពស្ត គ្ ោះបន្ទទ ន្់ ការពគ្បើថ្ែ ា្ំ ព ឹក ន្ិងការវោះកាត់ភារពគ្រើន្។ បាទ្/ចា្  ពទ្ 

BWH – មណ្ឌល្ុខភាេ Brookside ព្វាកមមខលោះអារគ្តូវបាន្នរលជូ់ន្ពោយ BWPO ផ្ែលអន្ុវតរតាម FAP 
ប ុផ្ន្រមិន្ពនញើវកិកយបគ្តពៅកាន្់ HSN ពទ្។ 

បាទ្/ចា្ បាទ្/ចា្ 

BWH – មណ្ឌល្ុខភាេ Southern 
Jamaica Plain 

ព្វាកមមខលោះអារគ្តូវបាន្នរលជូ់ន្ពោយ BWPO ផ្ែលអន្ុវតរតាម FAP 
ប ុផ្ន្រមិន្ពនញើវកិកយបគ្តពៅកាន្់ HSN ពទ្។ 

បាទ្/ចា្ បាទ្/ចា្ 

មន្ទ ីរពេទ្យ Faulkner ស្ត រ្ ី 
ន្ិង Brigham 

អងគការគ្រូពេទ្យរប្់មន្ទ ីរពេទ្យស្ត រ្ ី ន្ិង 
Brigham (BWPO) 

រមួមាន្បន្ទប់្ ពស្ត គ្ ោះបន្ទទ ន្់ ការពគ្បើថ្ែ ា្ំ ព ឹក វវទិ្យស ្កមម ន្ិង 
គ្រូពេទ្យវោះកាត់ភារពគ្រើន្។ 

បាទ្/ចា្ ពទ្ 

គ្រប់គ្រូពេទ្យផ្ែលមិន្ផ្មន្ជា្មាជិករ
ប្់ BWPO 

គ្រូពេទ្យភារពគ្រើន្ផ្ែលកាំេុងបពគ្មើព្វាកមម 
ពគ្ៅេីអែកផ្ែលបាន្រាយន្ទមមនិ្ផ្មន្ជា្មាជកិរប្់ BWPO ពន្ទោះពទ្។ 

ពទ្ ពទ្ 

មន្ទ ីរពេទ្យ Cooley 
Dickinson 

គ្ក សមគ្រូពេទ្យ Cooley Dickinson 
(CDMG) 

 

រមួមាន្អាផ្ែរហ្ស ី ការផ្ែទាំជាំងឺធ្ងន្ធ់្ងរ ជាំងឺ្រស្ឈាមពបោះែូង 
ពវជជសាស្ត រ្្ពស្ត គ្ ោះបន្ទទ ន្់ ពវជជសាស្ត រ្ គ្រួសារ ពវជជសាស្ត រ្ ពគ្រឿងកន ុង ការវោះកាត់ 
គ្រូពេទ្យេាបាលអែកជាំងកឺន ុងមន្ទ ីរពេទ្យ ជាំងឺឆ្លង 
ការផ្ែទាំអែកជាំងឺែាំណាក់កាលរុងពគ្កាយ ការវោះកាត់ផ្ក្មផ្្ 
ការេាបាលជាំងឺ្ន្ទល ក់ ពេទ្យកុមារ ្ុខភាេស្ត រ្ ី ពវជជសាស្ត រ្ ផ្ករាងកាយ 
ន្ិងពវជជសាស្ត រ្ កីឡា។ 

បាទ្/ចា្ ពទ្ 

គ្រប់គ្រូពេទ្យផ្ែលមិន្ផ្មន្ជាផ្នែករប្់ 
CDMG 

រមួមាន្អាផ្ែរហ្ស ី ន្ិងសុាាំវទិ្ា ការវោះកាត់ ពេទ្យកុមារ ្តិវទិ្ា ហទ្យវទិ្ា 
្មភេ/ពរារស្ត រ្ ី ទ្ន្រពេទ្យ ពវជជសាស្ត រ្ គ្កេោះព ោះពវៀន្ វវទិ្យស សាស្ត រ្  
ការពគ្បើថ្ែ ា្ំ ព ឹក ពវជជសាស្ត រ្ ផ្ករាងកាយ មូគ្តសាស្ត រ្  ពរារសាស្ត រ្  
ពវជជសាស្ត រ្ ែុាំេក 

ពទ្ ពទ្ 

     

មន្ទ ីរពេទ្យ Martha’s 
Vineyard 

គ្រប់ជាំន្ទញវជិាជ ជីវៈទាំងអ្់មាន្មូល
ោា ន្ពៅ MVH 
ន្ិងអន្ុវតរតាមពោលន្ពោបាយជាំនួ្
យហិរញ្ញ វតថ ុ MGB  

គ្រប់ព្វាកមមទាំងអ្់គ្តូវបាន្ចាត់ទ្ុកជារលនី្ិកផ្ែលផ្នែកពលើអែនរល់ព្វា
ផ្ែទា្ំ ុខភាេ។ 

បាទ្/ចា្ បាទ្/ចា្ 

អងគការគ្រូពេទ្យទូ្ពៅរែាវ
Massachusetts 

ព្វាកមមរមួមាន្វទិ្យស សាស្ត រ្ វពរារសាស្ត រ្ វន្ិងហទ្យវទិ្ាខលោះ បាទ្/ចា្ ពទ្ 

មន្ទ ីរពេទ្យផ្នែកន្ងិគ្ត
ពរៀករែា Massachusetts 

្មារមផ្នែកន្ិងគ្តពរៀករែា Mass 
ន្ិង អងគការគ្រូពេទ្យរែា Massachusetts 

រមួមាន្អែកនរល់ព្វាផ្ែទា្ំ ុខភាេភារពគ្រើន្ពៅ MEE បាទ្/ចា្ ពទ្ 

បុរគលិកពេទ្យពន្ងពទ្ៀតទាំងអ្ ់ Iរមួមាន្រាំនួ្ន្តិរតួរសន្អែកនរលព់្វាផ្ែទា្ំ ុខភាេ 
ផ្ែលភារពគ្រើន្ពធ្វ ើការពៅមន្ទ ីរេាបាលអែកេាបាលអែកជាំងឺមនិ្្គ្មាក
ពេទ្យ MEE 

បាទ្/ចា្ ពទ្ 

មន្ទ ីរពេទ្យជាំងឺទូ្ពៅ 
Massachusetts 

 

អងគការគ្រូពេទ្យជាំងឺទូ្ទ្ Massachusetts រមួមាន្គ្រប់ផ្នែក្ពស្ត គ្ ោះបន្ទទ ន្់ ការពគ្បើថ្ែ ា្ំ ព ឹក 
គ្រូពេទ្យេាបាលអែកជាំងធឺ្ងន្់ធ្ងរ អែកឯកពទ្្ពរារវទិ្ា 
ន្ិងការវោះកាត់ភារពគ្រើន្។ 

បាទ្/ចា្ ពទ្ 

MGH – មណ្ឌល្ខុភាេ Chelsea ព្វាកមមខលោះអារគ្តូវបាន្នរលជូ់ន្ពោយ MGPO ផ្ែលអន្ុវតរតាម FAP 
ប ុផ្ន្រមិន្ពនញើវកិកយបគ្តពៅកាន្់ HSN ពទ្ 

បាទ្/ចា្ បាទ្/ចា្ 

MGH – មណ្ឌល ្ុខភាេ Revere ព្វាកមមខលោះអារគ្តូវបាន្នរលជូ់ន្ពោយ MGPO ផ្ែលអន្ុវតរតាម FAP 
ប ុផ្ន្រមិន្ពនញើវកិកយបគ្តពៅកាន្់ HSN ពទ្ 

បាទ្/ចា្ បាទ្/ចា្ 
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មន្ទ ីរពេទ្យ ផ្នែក/ក្កមុ/ជំនាញ កំណត់សម្គា ល ់ អន្ុវតតតាមពោលន្ពោបាយជំនួ្យ
ហិរញ្ញ វតថ ុ (FAP) របស់មន្ទ ីរពេទ្យ 
Mass General Brigham 

ពន ញើវកិកយបក្តពៅ
កាន្់ Health 
Safety Net 

MGH – មណ្ឌល្ខុភាេ Charlestown ព្វាកមមខលោះអារគ្តូវបាន្នរលជូ់ន្ពោយ MGPO ផ្ែលអន្ុវតរតាម FAP 
ប ុផ្ន្រមិន្ពនញើវកិកយបគ្តពៅកាន្់ HSN ពទ្ 

បាទ្/ចា្ បាទ្/ចា្ 

ផ្នែកវទិ្យស សាស្ត រ្  
Danvers/Commonwealth 

ការែតពមើល្ែុន្់ ន្ិង 
ការែតពមើលពន្ងពទ្ៀតពៅមណ្ឌ លផ្ែទាំអែកជាំងឺអារពែើរបាន្ Danvers 

ពទ្ ពទ្ 

JOHN M. SILISKI, MD  
GARY PERLMUTTER, MD  
DINESH PATEL, MD  
DAVID DYBDAL, MD 
្មារមជាំងឺហឺត & អាផ្ែរហ្ស ី, P.C. 
FRANCIS J. MCGOVERN, M.D. 
 
មណ្ឌលកាាំរ ម្ ីពលហ្ស ឺ ន្ិង 
ជាំងឺព ើ្ផ្្ែកគ្ក សង BOSTON, P.C. 
DIDIER P. CROS, M.D. 
FRANK X. PEDLOW, JR. M.D. 
GEORGE H. THEODORE, M.D. 
FRANK B. CORTAZAR, M.D. 
JOHN L. NILES, M.D. 
LESLIE SHU-TUNG FANG, M.D., Ph.D. 
JOHN R. LEVINSON, M.D., Ph.D. 
្មារមពេទ្យកុមារ MILTON 
ការេិពគ្ោោះជាំងឺផ្នែកគ្ក សង BOSTON 
សាជីវកមម្មារមផ្ករាងកាយ 
សាជីវកមមជាំន្ទញពេទ្យកុមារ PATRIOT, 
P.C. 
RALPH METSON, M.D., P.C. 
SANG-GIL LEE, M.D. P.C. 

 ពទ្ ពទ្ 

មន្ទ ីរពេទ្យ McLean  មន្ទ ីរពេទ្យមិន្នរល់ព្វាកមម្ពស្ត គ្ ោះបន្ទទ ន្់ពន្ទោះពទ្។  FAP 
គ្តូវបាន្កាំណ្ត់វសិាលភាេរប្់ខល នួ្ ពហើយអែកជាំងឺចាាំបារ់គ្តូវពនទៀងផ្ទទ ត់ 
មុន្ពេលទ្ទួ្លបាន្ព្វាកមម 

 

បាទ្/ចា្ ពទ្ 

មន្ទ ីរពេទ្យ Nantucket 
Cottage 

 

ព្វាកមមតាមមន្ទ ីរពេទ្យ ផ្នែក្ពស្ត គ្ ោះបន្ទទ ន្់ ន្ងិ គ្រូពេទ្យេាបាលអែកជាំងឺពៅមន្ទ ីរពេទ្យ បាទ្/ចា្ បាទ្/ចា្ 
អងគការគ្រូពេទ្យ Nantucket កាំ ផ្ណ្រាងកាយវ្មភេ/ពរារស្ត រ្ ីវការវោះកាត់វន្ិងការោក់ថ្ែ ា្ំ ព ឹក បាទ្/ចា្ ពទ្ 
អងគការគ្រូពេទ្យជាំងឺទូ្ទ្ Massachusetts ព្វាកមមរមួមាន្៖ ហទ្យវទិ្ា ពវជជសាស្ត រ្ ែុាំេក វវទិ្យស សាស្ត រ្  តរវទិ្ា 

ពវជជសាស្ត រ្ អ័រម ូន្ គ្បសាទ្សាស្ត រ្  ្មភេ/ពរារស្ត រ្ ី ពរារសាស្ត រ្  
ការេិពគ្ោោះជាំងឺកុមារេីរមាង យ 
ការេិន្ិតយអែកជាំងឺោរ់្រស្ឈាមខួរកាលេីរមាង យ ការឈឺចាប់។ 

បាទ្/ចា្ ពទ្ 

បុរគលិកពេទ្យពន្ងពទ្ៀតទាំងអ្ ់ ការពគ្បើថ្ែ ា្ំ ព ឹក ការលាងឈាម 
គ្រប់អែកឯកពទ្្ពន្ងពទ្ៀតផ្ែលមិន្ផ្មន្ជា្មាជកិរប្់ MGPO។ 

ពទ្ ពទ្ 

មន្ទ ីរពេទ្យ Newton-
Wellesley 

គ្ក សមពេទ្យ Newton Wellesley 
(NWMG) 

រមួមាន្ព្វាកមមជាំន្ទញពន្ងៗពៅមណ្ឌល្ុខភាេ NWH Waltham 
Walk-in, គ្រូពេទ្យេាបាលអែកជាំងឺពៅមន្ទ ីរពេទ្យ NWH 
អែកឯកពទ្្វទិ្យស សាស្ត រ្  ន្ិង ព្វាកមមផ្ែទាំបឋម ព្វាកមមពេទ្យ 
ព្វាកមមវោះកាត់ ន្ិង ព្វាកមមជាំន្ទញឯកពទ្្ជាំងឺវកិលររតិ។ 

បាទ្/ចា្ ពទ្ 
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មន្ទ ីរពេទ្យ ផ្នែក/ក្កមុ/ជំនាញ កំណត់សម្គា ល ់ អន្ុវតតតាមពោលន្ពោបាយជំនួ្យ
ហិរញ្ញ វតថ ុ (FAP) របស់មន្ទ ីរពេទ្យ 
Mass General Brigham 

ពន ញើវកិកយបក្តពៅ
កាន្់ Health 
Safety Net 

អងគការគ្រូពេទ្យជាំងឺទូ្ពៅ 
Massachusetts (MGPO)  

គ្រូពេទ្យ MGPO ខលោះនរល់ព្វាកមមពៅ NWH ទាំងការវោះកាត់ 
(ផ្ែលពផ្ទរ តពលើពវជជសាស្ត រ្ ែុាំេកវោះកាត់ ន្ិង្រស្ឈាម) 
ន្ិងគ្របែ់ណ្រ ប់ពលើផ្នែកខលោះពៅកន ុងផ្នែក្ពស្ត គ្ ោះបន្ទទ ន្។់ 

បាទ្/ចា្ ពទ្ 

គ្រប់គ្រូពេទ្យផ្ែលមិន្ផ្មន្ជា្មាជិករ
ប្់ NWMG 

រមួមាន្គ្រប់្ពស្ត គ្ ោះបន្ទទ ន្់ ការពគ្បើថ្ែ ា្ំ ព ឹក ពរារសាស្ត រ្  
ព្វាកមមជាំន្ទញ្មភេ/ពរារស្ត រ្ ី ន្ងិព្វាកមមផ្ែទាំបឋម ព្វាកមមពេទ្យ 
ន្ិងព្វាកមមជាំន្ទញឯកពទ្្វោះកាត់មួយរាំនួ្ន្។ 

ពទ្ ពទ្ 
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មណ្ឌលពវជជសាស្ត រ្  North 
Shore 

 

គ្ក សមគ្រូពេទ្យ North Shore (NSPG) រមួមាន្ការផ្ែទាំបឋម ការផ្ែទាំបន្ទទ ន្់ ពវជជសាស្ត រ្ អ័រម ូន្ ហទ្យវទិ្ា 
្មភេ/ពរារស្ត រ្ ី រិលាន្ុបោា ន្កុមារេិព្្ ្ួត ការេាបាលជាំងឺ្ន្ទល ក់ 
ការវោះកាត់គ្បសាទ្ ការវោះកាត់ផ្ករាងកាយ មូគ្តសាស្ត រ្  ្តិសាស្ត រ្ ។  
អែកឯកពទ្្តាមមន្ទ ីរពេទ្យផ្ែលរមួមាន្គ្រូពេទ្យេាបាលអែកជាំងឺពៅមន្ទ ីរពេទ្យ 
ន្ិងផ្នែក្ពស្ត គ្ ោះបន្ទទ ន្់។ 

បាទ្/ចា្ ពទ្ 

អងគការគ្រូពេទ្យជាំងឺទូ្ពៅ Massachusetts (MGPO) គ្រូពេទ្យ MGPO នរល់ព្វាកមមពៅ NSMC ពលើការពគ្បើថ្ែ ា្ំ ព ឹក ការវោះកាត់ទូ្ពៅ 
ការវោះកាត់ផ្ករាងកាយ ការវោះកាត់្ រស្ឈាម ការវោះកាត់ពែើមគ្ទ្ងូ 

បាទ្/ចា្ ពទ្ 

ផ្នែកពរារសាស្ត រ្  Commonwealth ន្ិងផ្នែកវទិ្យស សាស្ត រ្  
Commonwealth 

នរល់ព្វាកមមជាំន្ទញពរារសាស្ត រ្  ន្ិងផ្នែកវទិ្យស សាស្ត រ្ ពៅ NSMC ពទ្ ពទ្ 

គ្រប់គ្រូពេទ្យពន្ងពទ្ៀតផ្ែលមនិ្ផ្មន្ជា្មាជកិរប្់ 
NSPG 

រមួមាន្ការផ្ែទាំបឋម ពេទ្យកុមារ ន្ិងឯកពទ្្វោះកាត់ ន្ិងពវជជសាស្ត រ្ ពន្ងៗ។ ពទ្ ពទ្ 

បណារ ញមន្ទ ីរពេទ្យ 
Spaulding 

 មន្ទ ីរពេទ្យមិន្នរល់ព្វាកមម្ពស្ត គ្ ោះបន្ទទ ន្់ពន្ទោះពទ្។  FAP 
គ្តូវបាន្កាំណ្ត់វសិាលភាេរប្់ខល នួ្ ពហើយអែកជាំងឺចាាំបារ់គ្តូវពនទៀងផ្ទទ ត ់
មុន្ពេលទ្ទួ្លបាន្ព្វាកមម 

បាទ្/ចា្ ពទ្ 

មន្ទ ីរពេទ្យ 
Wentworth-Douglas 

សែរូ្ុខភាេ Wentworth (WHP) បញ្ជ ីពេញមាន្ពៅពលើពរហទ្ាំេ័រ WDH ។  រមួបញ្ច លូការផ្ែទាំបឋមទូ្ពៅ 
ន្ិងការផ្ែទាំឯកពទ្្ 

បាទ្/ចា្ ោម ន្ (តាម 
NH) 

បុរគលិកពេទ្យពន្ងពទ្ៀត រមួមាន្ផ្នែក្ពស្ត គ្ ោះបន្ទទ ន្់ ន្ិងផ្នែកវ ិ ពទ្ ោម ន្ (តាម 
NH) 

 


