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.I

سياست ھا

ھيوستون متديست ) (HM) (Houston Methodistمتعھد است به افرادی که دارای نياز به خدمات مراقبتی سالمتی
ھستند و تحت پوشش بيمه نبوده يا پوشش بيمه کافی ندارند و واجد شرايط حضور در برنامه ھای حمايتی دولتی نيستند يا به
ھر طريق ديگر به علت وضعيت مالی خود قادر به پرداخت ھزينه ھای خدمات پزشکی ضروری شامل مراقبت ھای
اورژانسی مطابق تعريف زير نيستند ،کمک مالی ارائه دھد HM .در کنار اھداف خود برای ارائه خدمات درمانی با
کيفيت ،مقرون به صرفه و ھمچنين حمايت از افراد نيازمند ،با تمام قوا تالش می کند تا اطمينان حاصل کند که افراد
نيازمند از دريافت خدمات درمانی ضروری خود باز نمی مانند HM .در شرايط پزشکی اورژانس ،بدون اعمال ھيچگونه
تبعيض و بدون در نظر گرفتن توانايی مالی بيمار ،خدمات درمانی ارائه می دھد.
موضوعاتی که در اين مجموعه سياست ذکر شده اند عبارتند از :کمک مالی؛ خدمات قابل انتخاب؛ معيارھای کسب
صالحيت؛ روند تاييد؛ اساس محاسبه مبالغ تنظيم شده در صورتحساب؛ الزامات اعالن قبلی و ارسال؛ روند وصول مبالغ
پرداخت نشده؛ ليستی از ارائه دھندگان خدمات که تحت پوشش اين مجموعه سياست نيستند )ضميمه  ،(Cو ھمچنين خالصه
ای از اين مجموعه سياستھا به زبان ساده )ضميمه .(A
کمک مالی به ھيچ وجه جايگزينی برای مسئوليت فردی محسوب نمی شود .از بيماران انتظار می رود تا بر اساس توانايی
پرداخت شان ،سھم خود از ھزينه خدمات درمانی را تقبل نموده و مطابق با روال ھای کاری  HMعمل کنند تا بتوانند از
کمک مالی بھره مند شوند .به افرادی که قابليت خريد بيمه خدمات درمانی را دارند توصيه می شود که به عنوان راھی
برای دسترسی به خدمات درمانی ،اين کار را انجام دھند .بيمارانی که بعنوان بيماران ھيوستون متديست گلوبال
) (Houston Methodist Gobalواجد شرايط تشخيص داده شوند از اين سياست مستثنی ھستند.
ھيئت مديره  HMبه منظور حفظ نظارت بر ھزينه ھای مالی و برای ھر چه بيشتر کردن توانايی خود جھت ارائه خدمات
درمانی به تعداد بيشتری از افراد نيازمند ،خط مشی ھای زير را برای تامين ھزينه ھای بيماران به صورت خيريه در نظر
گرفته است.
.II
•

تعاريف
کمک مالی :خدمات درمانی ارائه شده توسط بيمارستانھای  HMبه صورت رايگان يا ھمراه با تخفيف برای
بيمارانی که صالحيت آنھا جھت دريافت کمک مالی تاييد شده باشد.

•

خانواده :با تکيه بر تعريف اداره سرشماری ،گروھی متشکل از دو نفر يا بيشتر که در کنار ھم زندگی می کنند و
به واسطه تولد ،ازدواج يا پذيرفتن سرپرستی با يکديگر نسبت دارند .بنا بر قوانين خدمات درآمد داخلی ،اگر
بيماری در گزارش ماليات بر درآمد ،فردی را به عنوان وابسته خود معرفی کند ،وی در روند تصميم گيری
برای تعلق گرفتن کمک مالی ،يک فرد وابسته محسوب خواھند شد.

•

درآمد خانواده :درآمد خانواده ،اين رقم پس از کسر ماليات ،با تکيه بر تعريف اداره سرشماری تعيين می شود ،و
برای محاسبه خط فقر فدرال ) ،(FPLمجموعه درآمدھای زير در نظر گرفته می شوند:

o

دستمزدھا ،غرامت بيکاری ،سوشال سکيوريتی ،درآمد مکمل تامين اجتماعی ،کمک ھزينه ھای دولتی،
پرداختی ھای سربازان کھنه کار ،مزايای بازماندگان ،مستمری يا حقوق بازنشستگان ،سود و سود
سھام )به استثنای سود يا زيان سرمايه( ،اجاره ،حق امتياز ،درآمد از مستغالت ،تراستھا ،کمک ھزينه
ھای تحصيلی ،نفقه ،حمايت از کودک ،کمک ھزينه خارج از خانواده و ساير منابع متفرقه؛

o

مزايای غيرنقدی )مانند کوپن غذا و سوبسيدھای مسکن( در اين محاسبه منظور نمی شوند؛

o

اگر فردی در يک خانواده زندگی کند ،درآمدھای کليه اعضای خانواده مورد محاسبه واقع می شوند.
افرادی که نسبت فاميلی ندارند ،مانند ھم خانه ،در اين محاسبه منظور نمی شوند.

•

فاقد بيمه :بيماری که تحت پوشش ھيچ نوع بيمه ای نيست و کمکی از منبع ثالثی دريافت نمی کند.

•

فاقد بيمه کافی :بيماری که تحت پوشش نوعی بيمه قرار دارد يا نوعی کمک از منبع ثالث دريافت می کند اما
بعضی از خدمات مورد نياز او تحت پوشش قرار نمی گيرند و/يا ھزينه ھای جاری دارد که فراتر از توان مالی
اوست.

•

ھيوستون متديست گلوبال ) :(Houston Methodist Gobalنھادی از ھيوستون متديست ) Houston
 (Methodistکه به بيماران زير خدمات می دھد:
o
o
o
o

اتباع کشورھای خارجی؛
دارای گذرنامه معتبر؛
بازنشستگان آمريکائی که بطور دائم در خارج از کشور سکونت دارند؛ يا
اتباع آمريکائی که بيش از شش ماه در سال خارج از کشور کار می کنند.

•

مخارج ناخالص :مخارج بيمار پيش از درخواست تعديلھای قراردادی يا تخفيفھا

•

درصد رقم مطالبه شده معمول ) :(AGBدرصد متوسط پرداختی که يک بيمارستان  HMبرای خدمات پزشکی
ضروری يا خدمات اورژانسی از  Medicareو شرکتھای خصوصی بيمه دريافت می کند )به ضميمه B
مراجعه کنيد( .درصد  AGBبه صورت ساالنه و با نگاھی به  120روز مانده تا  31دسامبر و با روش نگاه به
گذشته شامل ادعاھای رسيدگی شده برای سال مالی قبلی برای ھر بيمارستان  HMمحاسبه می شود.

•

شرايط پزشکی اورژانس :تعريف شده مطابق با مفھوم بند  1867از قانون سوشال سکيوريتی ) 42 U.S.C.
.(1395dd

•

ضرورت پزشکی :طبق تعريف ) Medicareخدمات يا موارد قابل قبول و ضروری برای تشخيص يا درمان
بيماری يا جراحت(.
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.III

روال کار

 .Aنحوه درخواست برای کمک مالی
 .1به منظور درخواست برای کمک مالی ،بيمار بايد فرم درخواست کمک مالی ) (FAAرا بطور رايگان
به روشھای زير بدست آورد:
 .aصحبت با يک مشاور مالی پيش از دريافت خدمات يا در زمان دريافت آن؛
 .bدالنود کردن فرم از وب سايت  HMبه آدرس:
www.HoustonMethodist.org/Billing
 .cتماس تلفنی با دفتر مرکزی تجاری  ،HMاز دوشنبه تا جمعه ساعت  7:00صبح
تا  7:00عصر ،شنبه ھا از ساعت  8:00صبح تا  12:00ظھر .شماره تلفن:
 832-667-5900يا شماره تلفن رايگان877-493-3228 :؛ يا
 .dارسال نامه پستی به آدرس:
Houston Methodist
Centralized Business Office
Attn: Financial Assistance Unit
701 S. Fry Road
Katy, TX 77450
 .2بعد از اينکه  FAAرا دريافت کرديد ،فرم را بطور کامل پر کنيد ،مدارک الزم را تھيه و ضميمه کرده
و تمام اسناد و مدارک را به روش ھای زير ارسال کنيد:
 .aارسال نامه پستی به آدرس:
Houston Methodist
Centralized Business Office
Attn: Financial Assistance Unit
701 S. Fry Road
Katy, TX 77450
 .bمراجعه حضوری و/يا تحويل به يکی از اعضای گروه دسترسی بيماران؛ يا
 .cفکس به .832-667-5995

 .3روش مورد ترجيح )اما نه الزامی( اين است که درخواست برای کمک مالی و تصميم گيری درباره
نياز مالی ،پيش از ارائه خدمات پزشکی ضروری غير اورژانس صورت بگيرد .با وجود اين ،تصميم
گيری ممکن است در ھر زمانی از روند وصول وجوه صورت بگيرد .اگر از آخرين ارزيابی مالی
بيش از يک سال گذشته باشد ،يا در صورتی که اطالعات اضافی درباره صالحيت بيمار برای دريافت
کمک مالی بدست آيد ،اصل نياز به کمک مالی در ھر زمانی از مدت ارائه خدمات مورد ارزيابی
قرار خواھد گرفت.
 HM .4به شان و مقام انسانی احترام می گذارد در روند درخواست و تاييد بر اين امر نظارت خواھد شد.
به سرعت به درخواستھا برای کمک مالی رسيدگی می شود و  HMطی  15روز از دريافت ،FAA
نتيجه به صورت کتبی به بيمار يا متقاضی اطالع داده خواھد شد .کمک مالی بسته به فرم تکميل شده
 FAAو ساير مالحظات اين سياست )قسمت زير را ببينيد( تاييد را رد خواھد شد.
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 .Bخدمات واجد شرايط اين خدمات درمانی شرايط الزم برای قرار گرفتن تحت پوشش کمک مالی را دارا ھستند:
 .1خدمات پزشکی اورژانس که در بخش اورژانس ارائه می شوند؛
 .2خدمات برای وضعيتی که در صورت عدم رسيدگی فوری به آن باعث ايجاد تغييرات شديد و مضر در
سالمت فرد شود؛
 .3خدمات غير انتخابی ارائه شده به خاطر وجود شرايط تھديد کننده زندگی در بخشی به غير از بخش
اورژانس؛ و
 .4خدمات ضروری پزشکی ،که به صورت پرونده به پرونده با تشخيص  HMارزيابی می شوند.
 .Cروند کسب صالحيت درباره وجود نياز مالی بايد با توجه به روند ارزيابی فردی تصميم گيری شود که اين روند
می تواند شامل موارد زير باشد:
 .1روند درخواست که با تکميل  FAAبه انتھا می رسد ) -FAAضميمه (D
 .2استفاده از منابع اطالعاتی در دسترس عموم که اطالعاتی درباره توانايی مالی بيمار يا ضامن بيمار
ارائه می دھند )مانند امتياز اعتبار(؛
 .3تالشھای قابل قبول از سوی  HMبه منظور يافتن منابع جايگزين پرداخت و پوشش ھزينه ھا از طريق
برنامه ھای دولتی و خصوصی پرداخت ،شامل کمک به بيماران برای درخواست حضور در چنين
برنامه ھايی؛ و
 .4ارزيابی سرمايه ھا ساير منابع مالی موجود بيمار.
 .Dصالحيت احتمالی برای کمک مالی در بعضی موارد ممکن است بدون  FAAاطالعات کافی برای تعيين تکليف
کمک مالی وجود داشته باشد .کمک مالی با صالحيت احتمالی برای ھر تاريخ خدمات رسانی ارزيابی و/يا
ارزيابی مجدد خواھد شد .برخی از نمونه ھائی که  HMممکن است صالحيت احتمالی برای کمک مالی را در
نظر بگيرد عبارتند از:
 .1بی خانمانی يا دريافت خدمات مراقبتی از يک کلينيک مخصوص بی خانمان ھا؛
 .2حضور در برنامه زنان ،نوزادان و کودکان )(WIC؛
 .3صالحيت برای دريافت کوپن غذا؛
 .4صالحيت برای استفاده از ساير برنامه ھای کمکی ايالتی يا محلی بدون بودجه )مانند برنامه
 Spend-downاز (Medicaid؛
 .5ارائه مدرک سکونت در مسکن ارزان قيمت /با سوبسيد با آدرس معتبر؛
 .6فوت بيمار بدون داشتن ھيچگونه مسئول شناخته شده برای رسيدگی به اموال؛ و
 .7امتياز پرداخت شده مشاور خيريه اشتراک –محور
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 .Eمبلغ صورتحسابی بعد از اينکه مراقبت برای تعيين صالحيت تحت اين سياست تاييد شد ،صورتحساب بيمار
محدود به مبلغی خواھد شد که از  AGBبيشتر نيست .مبلغ صورتحساب بر اساس درصد قابل اعمال AGB
است که به ناخالص ھزينه ھا اعمال شده و به درآمد خانواده بيمار بعنوان يک فاکتور خط فقر فدرال ) (FPLبه
شرح زير بستگی دارد.
 .1درآمد خانواده بيمار به اندازه  %200يا کمتر از  %100خط فقر – AGB %0؛
 .2درآمد خانواده بيمار بيش از  ،%200اما نه بيشتر از AGB %50 - %300؛ و
 .3درآمد خانواده بيمار بيش از  ،%300اما نه بيشتر از .AGB %100 - %400

 .Fمراحل وصول در صورت عدم پرداخت در مواردی که بيمار صورتحساب )بخش  .E ،IIIباال( را پرداخت نکند
)بخش  III Eفوق( ،سيستم  HMبر اساس سياستھای وصول وجوه خود عمل می کند ،که گزينه ھای زيادی برای
پرداخت را در بر می گيرد HM .در زمان بسيار کوتاھی اقدامات فوق العاده وصول وجوه را اجرا خواھد کرد،
مانند حکم توقيف دستمزد ،حق رھن ملک شخصی بدھکار ،اخطاريه اداره اعتبارات يا ساير اقدامات حقوقی .يک
نسخه از سياست ھای وصول وجوه  HMرا می توانيد به روش ھای ذکر شدھشده در بخش  III A., 1. A-dبه
صورت رايگان دريافت کنيد.
 .Gاعالميه کمک مالی و الزامات اعالن قبلی اعالميه ھايی درباره کمک مالی به روشھای مختلف منتشر می شوند،
که اين روشھا می توانند عبارت باشند از )اما نه محدود به( :انتشار اعالميه ھا در صورتحساب بيمار؛ در
بخشھای اورژانس و مراکز مراقبتھای فوری؛ فرم شرايط پذيرش؛ بخشھای پذيرش و ثبت نام ،و در ساير
مکانھای عمومی در  ،HMممکن است از اين موارد باشند HM .ھمچنين خالصه ای از اين سياست ھای کمک
مالی را در وب سايت بيمارستانھای خود ،در بروشورھای موجود در وب سايتھای قابل دسترسی برای بيماران و
در ساير محلھای اجتماعی که  HMدر آنھا خدمات رسانی می کند ،منتشر نموده و به صورت گسترده آن را تبليغ
خواھد کرد .اين اعالميه ھا و خالصه اطالعات به چندين زبان اصلی از زبان افرادی که  HMبه آنھا خدمات
رسانی می کند تھيه خواھند شد .ارجاع بيماران برای دريافت کمک مالی می تواند از سوی ھر يک پرسنل HM
يا پرسنل کادر پزشکی صورت گيرد .درخواست برای کمک مالی می تواند از سوی بيمار يا يکی از اعضای
خانواده ،دوست نزديک يا نماينده بيمار صورت بگيرد ،که در اين شرايط قوانين حفظ حريم خصوصی برای اين
روند صادق خواھد بود.
 .Hالزامات مديريتی .برای اجرای اين مجموعه سياست ھا HM ،مطابق با قوانين ،مقررات و آيين نامه ھای فدرال،
ايالتی و محلی مرتبط با فعاليتھای انجام شده ناشی از اين مجموعه سياست ھا عمل خواھد کرد.
.I

منابع قانونی.
 .1قانون حمايت از بيمار و خدمات درمانی با قيمت مناسب مصوب سال 2010؛
 .2قوانين خدمات درآمد داخلی بند )501(r)(4)-(r)(6؛
 .3سياست روش ھای پرداخت قسطی )(FI86؛ و
 .4سياست وصول وجوه – ).(FI85
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توصيه شده از سوی شورای چرخه درآمد
تاييد شده از سوی ھيئت مديره ھيوستون متديست )(Houston Methodist
تصويب شده توسط مسئول ارشد اجرايی:
)امضای اصلی در پرونده(
______________________________
M. Boom
مدير
مدير عامل
ھيوستون متديست )(Houston Methodist

_______________
تاريخ
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ضميمه A
خالصه به زبان ساده
مجموعه سياست ھای کمک مالی ھيوستون متديست )(Houston Methodist
ھيوستون متديست ) (Houston Methodistمتعھد است به افرادی که دارای نياز به خدمات مراقبتی سالمتی ھستند و
تحت پوشش بيمه نبوده يا پوشش بيمه کافی ندارند و واجد شرايط حضور در برنامه ھای حمايتی دولتی نيستند يا به ھر
طريق ديگر به علت وضعيت مالی خود قادر به پرداخت ھزينه ھای خدمات پزشکی ضروری نيستند ،خدمات مراقبتی
خيريه ارائه دھد.
بيمارانی که درآمد خانوار آنھا برابر با يا کمتر از  %200خط فقر ) (FPLباشد واجد شرايط دريافت خدمات رايگان
خواھند بود؛ و بيمارانی که درآمد خانوار آنھا بيش از  %200اما نه بيشتر از  FPL %400باشد ،واجد شرايط دريافت
خدمات با تخفيف ھستند .اين نرخ تخفيف بيشتر از مبلغ ميانگينی که ھيوستون متديست ) (Houston Methodistاز
سوی شرکتھای بيمه خصوصی و  Medicareدريافت می کند ،شامل ھر پرداخت بيمار به شکل کسورات ،پرداخت
مشترک ،بيمه مشترک نخواھد بود.
برای خدمات اورژانس يا خدمات ضروری پزشکی نيازی نداريد پيش از دريافت خدمات ،پول پرداخت کنيد يا برنامه
پرداخت را ارائه دھيد .با وجود اين ،اگر ملزم به پرداخت ھزينه مشمول تحفيف باشيد ،و نمی توانيد بعد از ارائه خدمات
اين مبلغ را به صورت يک جا پرداخت کنيد ،ھيوستون متديست ) (Houston Methodistبرای وصول اين مبلغ اقدام
خواھد کرد .ھيوستون متديست ) (Houston Methodistاظھارنامه صورتحسابھای ماھانه صادر می کند و از شما می
خواھد آن را پرداخت نماييد .اگر قادر به پرداخت مبلغ تخفيفی به صورت يک جا نباشيد ،ھيوستون متديست ) Houston
 (Methodistبرنامه پرداخت قسطی بدون بھره را به شما پيشنھاد خواھد داد .ھرگونه مبلغ تخفيفی پرداخت نشده به نھاد
ثالث وصول وجوه سپرده خواھد شد تا اقدام به وصول آن نمايد .اقدام اين نھاد ثالث حق رھن ملک شخصی ،اقدامات حقوقی
يا اخطاريه اداره اعتبارات را شامل نمی شود.
يک نسخه رايگان از مجموعه سياستھای کمک مالی ھيوستون متديست ) ،(Houston Methodistفرم درخواست کمک
مالی و سياست ھای وصول وجوه در وب سايت ھيوستون متديست ) (Houston Methodistموجود است:
 . www.houstonmethodist.org/billingاين مطالب ھمچنين در بخش پذيرش و ثبت نام بيمارستان نيز موجود
است ،و می توانيد از طريق تماس تلفنی با دفتر مرکزی تجاری به شماره ) 832-667-5900محلی( و 877-493-
) 3228عوارض رايگان( نيز آن را دريافت نماييد .روش ديگر برای دريافت اين موارد ارسال نامه به آدرس زير است:
Houston Methodist
Centralized Business Office
Attn: Financial Assistance Unit
701 S. Fry Road
Katy, TX 77450
اين خالصه به زبان ساده ،مجموعه سياستھای کمک مالی ،فرم درخواست کمک مالی و سياستھای وصول وجوه به زبانھای
متعدد موجود ھستند و می توانيد از طريق روشھای فوق به آنھا دسترسی داشته باشيد.
واحد کمک مالی ھيوستون متديست ) (Houston Methodistآماده پاسخگويی به سواالت و ارائه اطالعات درباره
سياست کمک مالی و نيز کمک به شما در روند درخواست است .شما می توانيد روزھای دوشنبه تا جمعه بين ساعات
 7:00صبح تا  7:00شب و روزھای شنبه بين ساعات  8:00صبح تا  12:00ظھر از طريق شماره 832-667-5900
يا  877-493-3228با يکی از پرسنل واحد کمک مالی تماس بگيريد.
بعد از اينکه فرم درخواست کمک مالی را پر کرديد ،تمام مدارک الزم را ضميمه کرده و به واحد کمک مالی که آدرس آن
در باال ذکر شده است بفرستيد ،يا برای واحد کمک مالی به شماره  832-667-5995فکس نمائيد.
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ضميمه B

نمونه جدول محاسبه
رقم مطالبه شده معمول )(AGB
محاسبه ساالنه رقم مطالبه شده معمول
بيمارستان ھيوستون متديست )(Houston Methodist
دوره محاسبه مربوطه 1 :ژانويه  31 – 2015دسامبر 2015
A
B
C
D
E
F

$
مقادير مجاز ھزينه خدمات  Medicareبرای ادعاھای پرداخت شده طی دوره مربوطه
$
مقادير مجاز بيمه خصوصی برای ادعاھای پرداخت شده طی دوره مربوطه
پرداختھای مشترک ،بيمه مشترک و کسورات پرداختی توسط بيماران برای ادعاھای ليست شده در $
بخش  Aو  Bدر دوره مربوطه
$
مجموع مقادير مجاز بيمه و پرداخت ھای بيمار ) A+B+Cباال(
$
مخارج ناخالص بيمارستان برای خدمات ارائه شده در بخش  Dباال
%
درصد رقم مطالبه شده معمول ) (AGBخاص بيمارستان )(D/E

برای مشاھده ليستی از درصدھای کنونی  AGBبرای ھر بيمارستان ھيوستون متديست ) ،(Houston Methodistلطفا ً
يکی از مراحل ذکر شده در بخش  A. a – d ،A. ،IIIرا دنبال کنيد .اين اطالعات بطور رايگان به شما ارائه می گردد.
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ضميمه C
ارائه دھندگان خدمات که تحت پوشش اين مجموعه سياست نيستند /ھستند

سازمان /گروه /مطب
بيمارستان ھيوستون متديست )(Houston Methodist
بيمارستان ھيوستون متديست )Sugar Land (Houston Methodist
بيمارستان ھيوستون متديست )Willowbrook (Houston Methodist
بيمارستان ھيوستون متديست )West (Houston Methodist
بيمارستان ھيوستون متديست )San Jacinto (Houston Methodist
بيمارستان ھيوستون متديست )St. John (Houston Methodist
بيمارستان ھيوستون متديست )St. Catherine(Houston Methodist
مرکز تصويربرداری ھيوستون متديست )Katy Freeway :(Houston Methodist
مرکز تصويربرداری ھيوستون متديست )Kirby :(Houston Methodist
مرکز اورژانس ھيوستون متديست )Cinco Ranch :(Houston Methodist
مرکز اورژانس ھيوستون متديست )Cypress :(Houston Methodist
مرکز اورژانس ھيوستون متديست )Kirby :(Houston Methodist
مرکز اورژانس ھيوستون متديست )Pearland :(Houston Methodist
مرکز اورژانس ھيوستون متديست )Sienna Plantation :(Houston Methodist
مرکز اورژانس ھيوستون متديست )Voss :(Houston Methodist
گروه مراقبت ھای اصلی ھيوستون متديست )(Houston Methodist
گروه پزشکان متخصص ھيوستون متديست )(Houston Methodist
گروه ھای پزشکان خارج از ھيوستون متديست )) (Houston Methodistپزشکان خصوصی(
بيھوشیUS Anesthesia Partners :
بيھوشیBaylor :
بيھوشیSpace City Anesthesia :
پزشکان اورژانس :انجمن پزشکان EmergiGroup
پزشکان اورژانس :خدمات اورژانس Neptune
پزشکان اورژانس :گروه Schumacher
پزشکان اورژانس :پزشکان اورژانس Kirby
خدمات بيمارستانی IPC – :شرکت PA Hospitalist
خدمات بيمارستانی :خدمات بيمارستانی  :dba ،Neptuneخدمات بيمارستانی Triton
خدمات بيمارستانی :گروه خدمات بيمارستانی OB
خدمات بيمارستانی :گروه خدمات بسمارستانی  Soundتگزاس
تصويربرداری :انجمن تصويربرداری MASTOS
نوزادان :خدمات پزشکان اطفال تگزاس
پاتولوژی :پاتولوژی Coastal
انجمن پاتولوژی  ،Methodistگروه تخصصی با مسئوليت محدود
راديولوژی :راديولوژی Baytown
راديولوژی :انجمن راديولوژی ھيوستون
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تحت پوشش
بله/خير
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
خير
خير
خير
خير
خير
خير
خير
خير
خير
خير
خير
خير
خير
خير
خير
خير
خير
خير
خير
خير

ضميمه D
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