បញ្ជីសាខាអ្ន កផ្តល់សេវាថែទាំេុខភាព
ថខមករា ឆ្នាំ 2022

អ្ន្ុវតត តាមសោលន្សោបាយជាំន្ួយ
ហិរញ្ញវតថុ (FAP) របេ់មន្ទ ីរសពទ្យ
Mass General Brigham
បាទ្/ចា្

សផ្ញើវ ិកក យបក្តសៅ
កាន្់ Health
Safety Net
ពទ្

ព្វាកមម ខលោះអារគ្តូវបាន្នរ លជ
់ ូ ន្ពោយ BWPO ផ្ែលអន្ុវតរ តាម FAP
បុផ្ន្រ មិន្ពនញើវ ិកក យបគ្តពៅកាន្់ HSN ពទ្។
ព្វាកមម ខលោះអារគ្តូវបាន្នរ លជ
់ ូ ន្ពោយ BWPO ផ្ែលអន្ុវតរ តាម FAP
បុផ្ន្រ មិន្ពនញើវ ិកក យបគ្តពៅកាន្់ HSN ពទ្។
រ ួមមាន្បន្ទ ប់្ពស្ត្គោះបន្ទទន្់ ការពគ្បើថ្ែ្
ាំ ព ឹក វវ ិទ្យ
ស ្កមម ន្ិង
គ្រូពេទ្យវោះកាត់ភារពគ្រើន្។
គ្រូពេទ្យភារពគ្រើន្ផ្ែលកាំេុងបពគ្មើព្វាកមម
ពគ្ៅេីអែកផ្ែលបាន្រាយន្ទមមិន្ផ្មន្ជា្មាជិករប្់ BWPO ពន្ទោះពទ្។
រ ួមមាន្អាផ្ែរហ្
ស ី ការផ្ែទ ាំជាំងឺធ្ងន្ធ្
់ ង រ ជាំងឺ្រស្ឈាមពបោះែូ ង
ពវជជ សាស្ត្រ្ពស្ត្គោះបន្ទទន្់ ពវជជ សាស្ត្រគ្រួ សារ ពវជជ សាស្ត្រពគ្រឿងកនុង ការវោះកាត់
ឺ ន ុ ងមន្ទ ីរពេទ្យ ជាំងឺឆ្លង
គ្រូពេទ្យេាបាលអែ កជាំងក
ការផ្ែទ ាំអែ កជាំងឺែាំណាក់កាលរុងពគ្កាយ ការវោះកាត់ផ្ក្មផ ្្
ការេាបាលជាំងឺ្ន្ទលក់ ពេទ្យកុមារ ្ុខភាេស្ត្រី ពវជជ សាស្ត្រផ្ករាងកាយ
ន្ិងពវជជ សាស្ត្រកីឡា។
រ ួមមាន្អាផ្ែរហ្
ស ី ន្ិងសាុាំ វ ិទ្ា ការវោះកាត់ ពេទ្យកុមារ ្តិ វ ិទ្ា ហទ្យវ ិទ្ា
្មភ េ/ពរារស្ត្រី ទ្ន្រ ពេទ្យ ពវជជ សាស្ត្រគ្កេោះព ោះពវៀន្ វវ ិទ្យ
ស សាស្ត្រ
ការពគ្បើថ្ែ្
ាំ ព ឹក ពវជជ សាស្ត្រផ្ករាងកាយ មូ គ្តសាស្ត្រ ពរារសាស្ត្រ
ពវជជ សាស្ត្រែុាំេក

បាទ្/ចា្

បាទ្/ចា្

បាទ្/ចា្

បាទ្/ចា្

បាទ្/ចា្

ពទ្

ពទ្

ពទ្

បាទ្/ចា្

ពទ្

ពទ្

ពទ្

គ្រប់ព្វាកមម ទ ាំងអ្់គ្តូវបាន្ចាត់ទ្ុកជារល ន្
ី ិកផ្ែលផ្នែកពលើអែនរល់ព្វា
ផ្ែទ ាំ្ុខភាេ។

បាទ្/ចា្

បាទ្/ចា្

ព្វាកមម រ ួមមាន្វ ិទ្យ
ស សាស្ត្រវពរារសាស្ត្រវន្ិងហទ្យវ ិទ្ាខល ោះ

បាទ្/ចា្

ពទ្

រ ួមមាន្អែ កនរល់ព្វាផ្ែទ ាំ្ុខភាេភារពគ្រើន្ពៅ MEE

បាទ្/ចា្

ពទ្

Iរ ួមមាន្រាំន្ួន្តិរតួ រសន្អែ កនរ លព់ ្វាផ្ែទ ាំ្ុខភាេ
ផ្ែលភារពគ្រើន្ពធ្វ ើការពៅមន្ទ ីរេាបាលអែ កេាបាលអែ កជាំងឺមន្
ិ ្គ្មាក
ពេទ្យ MEE
រ ួមមាន្គ្រប់ផ្នែក្ពស្ត្គោះបន្ទទន្់ ការពគ្បើថ្ែ្
ាំ ព ឹក
ឺ ង ន្់ធ្ងរ អែ កឯកពទ្្ពរារវ ិទ្ា
គ្រូពេទ្យេាបាលអែ កជាំងធ្
ន្ិងការវោះកាត់ភារពគ្រើន្។
ព្វាកមម ខលោះអារគ្តូវបាន្នរ លជ
់ ូ ន្ពោយ MGPO ផ្ែលអន្ុវតរ តាម FAP
បុផ្ន្រ មិន្ពនញើវ ិកក យបគ្តពៅកាន្់ HSN ពទ្
ព្វាកមម ខលោះអារគ្តូវបាន្នរ លជ
់ ូ ន្ពោយ MGPO ផ្ែលអន្ុវតរ តាម FAP
បុផ្ន្រ មិន្ពនញើវ ិកក យបគ្តពៅកាន្់ HSN ពទ្
ព្វាកមម ខលោះអារគ្តូវបាន្នរ លជ
់ ូ ន្ពោយ MGPO ផ្ែលអន្ុវតរ តាម FAP
បុផ្ន្រ មិន្ពនញើវ ិកក យបគ្តពៅកាន្់ HSN ពទ្

បាទ្/ចា្

ពទ្

បាទ្/ចា្

ពទ្

បាទ្/ចា្

បាទ្/ចា្

បាទ្/ចា្

បាទ្/ចា្

បាទ្/ចា្

បាទ្/ចា្

មន្ទ ីរសពទ្យ

ថផ្នក/ក្ក ុម/ជាំនាញ

កាំណត់េម្គាល់

មន្ទ ីរពេទ្យស្ត្រី ន្ិង
Brigham

អងគ ការគ្រូពេទ្យរប្់មន្ទ ីរពេទ្យស្ត្រី ន្ិង
Brigham
BWH – មណ្ឌល្ុខភាេ Brookside

រ ួមមាន្ផ្នែ ក្ពស្ត្គោះបន្ទទន្់ ការពគ្បើថ្ែ្
ាំ ព ឹក ន្ិងការវោះកាត់ភារពគ្រើន្។

មន្ទ ីរពេទ្យ Faulkner ស្ត្រី
ន្ិង Brigham
មន្ទ ីរពេទ្យ Cooley
Dickinson

BWH – មណ្ឌល្ុខភាេ Southern
Jamaica Plain
អងគ ការគ្រូពេទ្យរប្់មន្ទ ីរពេទ្យស្ត្រី ន្ិង
Brigham (BWPO)
គ្រប់គ្រូពេទ្យផ្ែលមិន្ផ្មន្ជា្មាជិករ
ប្់ BWPO
គ្ក សមគ្រូពេទ្យ Cooley Dickinson
(CDMG)

គ្រប់គ្រូពេទ្យផ្ែលមិន្ផ្មន្ជាផ្នែ ករប្់
CDMG

មន្ទ ីរពេទ្យ Martha’s
Vineyard

មន្ទ ីរពេទ្យផ្នែ កន្ិងគ្ត
ពរៀករែា Massachusetts

មន្ទ ីរពេទ្យជាំងឺទ្ូពៅ
Massachusetts

គ្រប់ជាំន្ទញវ ិជាជជីវៈទ ាំងអ្់មាន្មូ ល
ោាន្ពៅ MVH
ន្ិងអន្ុវតរ តាមពោលន្ពោបាយជាំន្ួ
យហិរញ្ញ វតថុ MGB
អងគ ការគ្រូពេទ្យទ្ូ ពៅរែា វ
Massachusetts
្មារមផ្នែ កន្ិងគ្តពរៀករែា Mass
ន្ិង អងគ ការគ្រូពេទ្យរែា Massachusetts
បុរគលិកពេទ្យពន្ងពទ្ៀតទ ាំងអ្់
អងគ ការគ្រូពេទ្យជាំងឺទ្ូទ្ Massachusetts
MGH – មណ្ឌល្ុខភាេ Chelsea
MGH – មណ្ឌល ្ុខភាេ Revere
MGH – មណ្ឌល្ុខភាេ Charlestown
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បញ្ជីសាខាអ្ន កផ្តល់សេវាថែទាំេុខភាព
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មន្ទ ីរសពទ្យ

អ្ន្ុវតត តាមសោលន្សោបាយជាំន្ួយ
ហិរញ្ញវតថុ (FAP) របេ់មន្ទ ីរសពទ្យ
Mass General Brigham
ពទ្

សផ្ញើវ ិកក យបក្តសៅ
កាន្់ Health
Safety Net
ពទ្

ពទ្

ពទ្

មន្ទ ីរពេទ្យមិន្នរល់ព្វាកមម ្ពស្ត្គោះបន្ទទន្់ពន្ទោះពទ្។ FAP
គ្តូវបាន្កាំណ្ត់ វ ិសាលភាេរប្់ខល ួន្ ពហើយអែ កជាំងឺចាាំបារ់គ្តូវពនទៀងផ្ទទត់
មុន្ពេលទ្ទ្ួ លបាន្ព្វាកមម

បាទ្/ចា្

ពទ្

ផ្នែ ក្ពស្ត្គោះបន្ទទន្់ ន្ិង គ្រូពេទ្យេាបាលអែ កជាំងឺពៅមន្ទ ីរពេទ្យ
កាំផ្ណ្រាងកាយវ្មភ េ/ពរារស្ត្រីវការវោះកាត់វន្ិងការោក់ថ្ែ្
ាំ ព ឹក
ព្វាកមម រ ួមមាន្៖ ហទ្យវ ិទ្ា ពវជជ សាស្ត្រែុាំេក វវ ិទ្យ
ស សាស្ត្រ តរវ ិទ្ា
ពវជជ សាស្ត្រអ័រមូ ន្ គ្បសាទ្សាស្ត្រ ្មភ េ/ពរារស្ត្រី ពរារសាស្ត្រ
ការេិពគ្ោោះជាំងឺកុមារេីរមាងយ
ការេិន្ិតយអែ កជាំងឺោរ់្រស្ឈាមខួ រកាលេីរមាងយ ការឈឺចាប់។
ការពគ្បើថ្ែ្
ាំ ព ឹក ការលាងឈាម
គ្រប់អែកឯកពទ្្ពន្ងពទ្ៀតផ្ែលមិន្ផ្មន្ជា្មាជិករប្់ MGPO។
រ ួមមាន្ព្វាកមម ជាំន្ទញពន្ងៗពៅមណ្ឌល្ុខភាេ NWH Waltham
Walk-in, គ្រូពេទ្យេាបាលអែ កជាំងឺពៅមន្ទ ីរពេទ្យ NWH
អែ កឯកពទ្្វ ិទ្យ
ស សាស្ត្រ ន្ិង ព្វាកមម ផ្ែទ ាំបឋម ព្វាកមម ពេទ្យ
ព្វាកមម វោះកាត់ ន្ិង ព្វាកមម ជាំន្ទញឯកពទ្្ជាំងឺ វ ិកលររ ិត។

បាទ្/ចា្
បាទ្/ចា្
បាទ្/ចា្

បាទ្/ចា្
ពទ្
ពទ្

ពទ្

ពទ្

បាទ្/ចា្

ពទ្

ថផ្នក/ក្ក ុម/ជាំនាញ

កាំណត់េម្គាល់

ផ្នែ ក វ ិទ្យ
ស សាស្ត្រ
Danvers/Commonwealth
JOHN M. SILISKI, MD
GARY PERLMUTTER, MD
DAVID W. LHOWE, MD
DINESH PATEL, MD
DAVID DYBDAL, MD
្មារមជាំងឺហឺត & អាផ្ែរហ្
ស ី, P.C.
FRANCIS J. MCGOVERN, M.D.

ការែតពមើល្ុែន្់ ន្ិង
ការែតពមើលពន្ងពទ្ៀតពៅមណ្ឌលផ្ែទ ាំអែ កជាំងឺអារពែើរបាន្ Danvers

មណ្ឌលកាាំរ្ម ីពលហ្
ស ឺ ន្ិង
ជាំងឺព្ើផ្្ែកគ្ក 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
ការេិពគ្ោោះជាំងឺផ្នែ កគ្ក សង BOSTON
សាជីវកមម ្មារមផ្ករាងកាយ
សាជីវកមម ជាំន្ទញពេទ្យកុមារ PATRIOT,
P.C.
RALPH METSON, M.D., P.C.
SANG-GIL LEE, M.D. P.C.
មន្ទ ីរពេទ្យ McLean

មន្ទ ីរពេទ្យ Nantucket
Cottage

ព្វាកមម តាមមន្ទ ីរពេទ្យ
អងគ ការគ្រូពេទ្យ Nantucket
អងគ ការគ្រូពេទ្យជាំងឺទ្ូទ្ Massachusetts

បុរគលិកពេទ្យពន្ងពទ្ៀតទ ាំងអ្់
មន្ទ ីរពេទ្យ NewtonWellesley

គ្ក សមពេទ្យ Newton Wellesley
(NWMG)
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បញ្ជីសាខាអ្ន កផ្តល់សេវាថែទាំេុខភាព
ថខមករា ឆ្នាំ 2022
មន្ទ ីរសពទ្យ

ថផ្នក/ក្ក ុម/ជាំនាញ

កាំណត់េម្គាល់

អងគ ការគ្រូពេទ្យជាំងឺទ្ូពៅ
Massachusetts (MGPO)

គ្រូពេទ្យ MGPO ខល ោះនរល់ព្វាកមម ពៅ NWH ទ ាំងការវោះកាត់
(ផ្ែលពផ្ទរតពលើពវជជ សាស្ត្រែុាំេកវោះកាត់ ន្ិង្រស្ឈាម)
ន្ិងគ្រប់ែណ្រប់ពលើផ្នែ កខល ោះពៅកនុងផ្នែ ក្ពស្ត្គោះបន្ទទន្់។
រ ួមមាន្គ្រប់្ពស្ត្គោះបន្ទទន្់ ការពគ្បើថ្ែ្
ាំ ព ឹក ពរារសាស្ត្រ
ព្វាកមម ជាំន្ទញ្មភ េ/ពរារស្ត្រី ន្ិងព្វាកមម ផ្ែទ ាំបឋម ព្វាកមម ពេទ្យ
ន្ិងព្វាកមម ជាំន្ទញឯកពទ្្វោះកាត់មួយរាំន្ួន្។

គ្រប់គ្រូពេទ្យផ្ែលមិន្ផ្មន្ជា្មាជិករ
ប្់ NWMG
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អ្ន្ុវតត តាមសោលន្សោបាយជាំន្ួយ
ហិរញ្ញវតថុ (FAP) របេ់មន្ទ ីរសពទ្យ
Mass General Brigham
បាទ្/ចា្

សផ្ញើវ ិកក យបក្តសៅ
កាន្់ Health
Safety Net
ពទ្

ពទ្

ពទ្

បញ្ជីសាខាអ្ន កផ្តល់សេវាថែទាំេុខភាព
ថខមករា ឆ្នាំ 2022
មណ្ឌលពវជជ សាស្ត្រ North
Shore

គ្ក សមគ្រូពេទ្យ North Shore (NSPG)

អងគ ការគ្រូពេទ្យជាំងឺទ្ូពៅ Massachusetts (MGPO)
ផ្នែ កពរារសាស្ត្រ Commonwealth ន្ិងផ្នែក វ ិទ្យ
ស សាស្ត្រ
Commonwealth
គ្រប់គ្រូពេទ្យពន្ងពទ្ៀតផ្ែលមិន្ផ្មន្ជា្មាជិករប្់
NSPG
បណា
រ ញមន្ទ ីរពេទ្យ
Spaulding
មន្ទ ីរពេទ្យ
Wentworth-Douglas

សែរូ ្ុខភាេ Wentworth (WHP)
បុរគលិកពេទ្យពន្ងពទ្ៀត

រ ួមមាន្ការផ្ែទ ាំបឋម ការផ្ែទ ាំបន្ទទន្់ ពវជជ សាស្ត្រអ័រមូ ន្ ហទ្យវ ិទ្ា
្មភ េ/ពរារស្ត្រី រិលាន្ុបោាន្កុមារេិព្្ ្ួ ត ការេាបាលជាំងឺ្ន្ទលក់
ការវោះកាត់គ្បសាទ្ ការវោះកាត់ផ្ករាងកាយ មូ គ្តសាស្ត្រ ្តិសាស្ត្រ។
អែ កឯកពទ្្តាមមន្ទ ីរពេទ្យផ្ែលរ ួមមាន្គ្រូពេទ្យេាបាលអែ កជាំងឺពៅមន្ទ ីរពេទ្យ
ន្ិងផ្នែក្ពស្ត្គោះបន្ទទន្់។
គ្រូពេទ្យ MGPO នរ ល់ព្វាកមម ពៅ NSMC ពលើការពគ្បើថ្ែ្
ាំ ព ឹក ការវោះកាត់ទ្ូពៅ
ការវោះកាត់ផ្ករាងកាយ ការវោះកាត់្រស្ឈាម ការវោះកាត់ពែើមគ្ទ្ូង
នរ ល់ព្វាកមម ជាំន្ទញពរារសាស្ត្រ ន្ិងផ្នែ ក វ ិទ្យ
ស សាស្ត្រពៅ NSMC

បាទ្/ចា្

ពទ្

បាទ្/ចា្

ពទ្

ពទ្

ពទ្

រ ួមមាន្ការផ្ែទ ាំបឋម ពេទ្យកុមារ ន្ិងឯកពទ្្វោះកាត់ ន្ិងពវជជ សាស្ត្រពន្ងៗ។

ពទ្

ពទ្

មន្ទ ីរពេទ្យមិន្នរល់ព្វាកមម ្ពស្ត្គោះបន្ទទន្់ពន្ទោះពទ្។ FAP
គ្តូវបាន្កាំណ្ត់ វ ិសាលភាេរប្់ខល ួន្ ពហើយអែ កជាំងឺចាាំបារ់គ្តូវពនទៀងផ្ទទត់
មុន្ពេលទ្ទ្ួ លបាន្ព្វាកមម
បញ្ជ ីពេញមាន្ពៅពលើពរហទ្ាំេ័រ WDH ។ រ ួមបញ្ចល
ូ ការផ្ែទ ាំបឋមទ្ូ ពៅ
ន្ិងការផ្ែទ ាំឯកពទ្្
រ ួមមាន្ផ្នែ ក្ពស្ត្គោះបន្ទទន្់ ន្ិងផ្នែក វ ិទ្យ
ស សាស្ត្រ

បាទ្/ចា្

ពទ្

បាទ្/ចា្

ោមន្ (តាម
NH)
ោមន្ (តាម
NH)
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ពទ្

