OU Medicine, Inc.
Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính

1.0

MỤC ĐÍCH

OU Medicine, Inc. (OU Medicine) cung cấp hỗ trợ tài chính cho các bệnh nhân đủ điều kiện, những người nhận dịch vụ
chăm sóc khẩn cấp hay cần thiết về mặt y tế từ OU Medicine. Dịch vụ chăm sóc khẩn cấp cần thiết về mặt y tế sẽ
không bị trì hoãn hoặc từ chối do khả năng thanh toán của bệnh nhân. OU Medicine cam kết cung cấp các dịch vụ y tế
và hiểu rằng trong một số trường hợp, bệnh nhân không đủ khả năng thanh toán cho các dịch vụ mà họ nhận được.
2.0

PHẠM VI

Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính này (Chính Sách hoặc FAP) áp dụng cho tất cả các tổ chức và nhân viên trong
phạm vi OU Medicine.
3.0

ĐỊNH NGHĨA
3.1

“Điểm Khả Năng Thanh Toán” là điểm số được tính thông qua một sản phẩm được thiết kế để
xác định những bệnh nhân không có khả năng hoặc có khả năng thanh toán hạn chế cho các dịch
vụ được thực hiện.

3.2

“Số Tiền Thường Được Lập Hóa Đơn” (AGB, Amounts Generally Billed) là số tiền thường được lập
hóa đơn cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khẩn cấp hoặc cần thiết về mặt y tế khác cho những
cá nhân có bảo hiểm bao trả cho các dịch vụ đó. Tỷ lệ phần trăm AGB là tỷ lệ phần trăm của tổng
chi phí mà bệnh viện sử dụng để xác định AGB cho bất kỳ dịch vụ chăm sóc khẩn cấp hoặc cần
thiết về mặt y tế nào mà bệnh viện cung cấp cho một cá nhân hội đủ điều kiện cho FAP.

3.3

“Giai Đoạn Nộp Đơn” là giai đoạn mà một cá nhân có thể nộp đơn xin hỗ trợ tài chính. Giai Đoạn
Nộp Đơn kết thúc vào ngày thứ 240 sau khi OU Medicine gửi thư hoặc gửi bằng phương pháp
điện tử cho cá nhân bản kê khai hóa đơn đầu tiên cho dịch vụ chăm sóc, nhưng OU Medicine có
thể gia hạn thời gian nộp đơn trong các trường hợp đặc biệt.

3.4

“Các Dịch Vụ Tự Chọn” là các dịch vụ và thủ thuật không khẩn cấp và không cần thiết về mặt y tế.

3.5

“Hành Động Thu Nợ Đặc Biệt (ECA, Extraordinary Collection Action)” được định nghĩa trong
Chính Sách Thu Nợ và Lập Hóa Đơn của OU Medicine.

3.6

“Hướng Dẫn Chuẩn Nghèo Liên Bang” do Bộ Y tế và Dịch Vụ Nhân Sinh (Department of Health
and Human Services) quy định và đăng trên Sổ Sách Liên Bang.

3.7

“Chăm Sóc Cần Thiết Về Mặt Y Tế” là các dịch vụ và tiếp liệu chăm sóc sức khỏe đáp ứng tất cả
các yêu cầu sau đây: (i) do bác sĩ yêu cầu, phù hợp và cần thiết cho các triệu chứng, chẩn đoán,
hoặc điều trị cho tình trạng sức khỏe y tế hoặc tâm thần; (ii) được cung cấp cho triệu chứng hoặc
chăm sóc và điều trị trực tiếp cho tình trạng sức khỏe y tế hoặc tâm thần; (Iii) đáp ứng các tiêu
chuẩn thực hành y tế hợp lý trong phạm vi cộng đồng sức khỏe y tế và tâm thần trong khu vực
dịch vụ; (iv) không có mục đích chủ yếu vì sự tiện lợi cho bệnh nhân hoặc nhà cung cấp; và (v)
mức độ hoặc cung cấp dịch vụ thích hợp nhất có thể được cung cấp một cách an toàn.

3.8

“Bảo Hiểm Dưới Mức” nghĩa là bệnh nhân có bảo hiểm nhưng các chi phí y tế tiền xuất túi sẽ gây
gánh nặng tài chính cho bệnh nhân do các khoản khấu trừ, các yêu cầu tối đa về chi phí xuất túi,
các chương trình trợ cấp giới hạn, hoặc các chương trình bảo hiểm không có hợp đồng.
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4.0

CHÍNH SÁCH

Là một phần trong sứ mệnh của mình, OU Medicine đã phát triển một quy trình công bằng và nhất quán để xem xét
và hoàn tất các yêu cầu hỗ trợ tài chính cho những bệnh nhân cần được hỗ trợ tài chính của OU Medicine. Thông
thường, điều kiện hội đủ để nhận hỗ trợ tài chính được quyết định bằng cách so sánh thu nhập của toàn bộ hộ gia
đình bệnh nhân với Hướng Dẫn Chuẩn Nghèo Liên Bang (Federal Poverty Guidelines) do Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh
(Department of Health and Human Services) lập hàng năm. Chính Sách này cũng được sử dụng để đáp ứng các yêu
cầu được đặt ra trong luật tiểu bang và liên bang, bao gồm Bộ Luật Doanh Thu Nội Bộ (Internal Revenue Code) phần
501(r). Chính sách này sẽ thay thế cho tất cả Các Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính khác.
OU Medicine sẽ xác định điều kiện hội đủ để nhận hỗ trợ tài chính dựa trên việc xác định nhu cầu tài chính của cá
nhân theo Chính Sách này và không tính đến yếu tố tuổi tác, giới tính, chủng tộc, tình trạng nhập cư, khuynh hướng
tính dục, tôn giáo của bệnh nhân, hay liệu bệnh nhân có bảo hiểm y tế hay không.
Tuân thủ theo các quy định của Đạo Luật Lao Động và Điều Trị Y Tế Khẩn Cấp của Liên Bang (EMTALA, Federal
Emergency Medical Treatment and Labor Act), OU Medicine không được tham gia vào bất kỳ hành động nào ngăn cản
cá nhân tìm kiếm chăm sóc y tế khẩn cấp, như yêu cầu bệnh nhân phòng cấp cứu phải trả tiền trước khi điều trị các
tình trạng y tế khẩn cấp hoặc cho phép các hoạt động thu nợ can thiệp vào việc cung cấp, chăm sóc y tế khẩn cấp mà
không bị phân biệt đối xử.
5.0

TIÊU CHÍ HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Tất cả các bệnh nhân sẽ hội đủ điều kiện nộp đơn đăng ký xin hỗ trợ tài chính trong Giai Đoạn Nộp Đơn. Hỗ trợ tài
chính chỉ có sẵn cho các dịch vụ khẩn cấp hoặc cần thiết về mặt y tế và không bao trả cho Các Dịch Vụ Tự Chọn. Chính
Sách này bao trả cho các dịch vụ được lập hóa đơn thông qua OU Medicine tại các cơ sở của OU Medicine. Không phải
tất cả các dịch vụ được cung cấp trong phạm vi OU Medinice là do các nhân viên vủa OU Medicine thực hiện và do đó,
có thể không được bao trả bởi Chính Sách này. Các dịch vụ chuyên khoa do các bác sĩ không phải là nhân viên của OU
Medicine thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn với các bác sĩ trong phòng cấp cứu, bệnh lý, chụp X quang, và gây
tê/gây mê không được bao trả bởi chính sách này. Các bác sĩ chuyên khoa này sẽ lập hóa đơn riêng cho các dịch vụ
chuyên khoa đó. Các bác sĩ là nhân viên của OU Medicine được bao trả theo Chính Sách này. Quý vị có thể tìm thấy
danh sách đầy đủ các chuyên viên cung cấp dịch vụ chăm sóc được bao trả và không được bao trả trong Phụ Lục “A”
của Chính Sách này. Danh sách này có sẵn trực tuyến tại www.oumedicine.com.
OU Medicine sẽ xem xét mức thu nhập, quy mô hộ gia đình, tài sản của bệnh nhân, và các nguồn hỗ trợ khác có sẵn
cho bệnh nhân hoặc gia đình bệnh nhân và khoản phí của bệnh viên khi xác định điều kiện hội đủ cho hỗ trợ tài chính.
Phương pháp này cho phép trợ giúp các bệnh nhân cần được hỗ trợ tài chính một cách công bằng và chính xác. Hỗ trợ
tài chính toàn bộ sẽ được cấp dựa trên khả năng thanh toán của cá nhân. Các cá nhân hội đủ điều kiện bao gồm
những bệnh nhân không có bảo hiểm và những bệnh nhân có bảo hiểm nhưng bảo hiểm dưới mức.
OU Medicine sử dụng hướng dẫn điều kiện hội đủ hỗ trợ tài chính dựa trên Số Tiền Thường Được Lập Hóa Đơn
(Amounts Generally Billed) và Hướng Dẫn Chuẩn Nghèo Liên Bang (Federal Poverty Guidelines) được phát hành cho
năm đó. Hướng dẫn điều kiện hội đủ điều kiện hỗ trợ tài chính sẽ được lưu giữ tại OU Medical Center, 1200 Everett
Drive, Oklahoma City, OK 73104. Hướng dẫn hỗ trợ tài chính sẽ được cập nhật hàng năm tuân thủ Hướng Dẫn Chuẩn
Nghèo Liên Bang (Federal Poverty Guidelines) được đăng trên Sổ Sách Liên Bang bởi Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh
Hoa Kỳ (U.S. Department of Health and Human Services).
6.0

CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ CÔNG KHAI QUY TRÌNH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

Bản sao của Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, Bản Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Dễ Hiểu, và Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính sẽ được
công khai rộng rãi và quý vị có thể nhận được các bản sao đó theo những cách sau:
6.1

Trực tuyến tại trang web của OU Medicine, www.oumedicine.com.

Trang 2 / 8

OU Medicine, Inc.
Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính

7.0

6.2

Qua điện thoại theo số của Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng của OU Medicine (OU Medicine
Customer Service), 1-866-656-8715.

6.3

Qua thư theo địa chỉ của Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng của OU Medicine (OU Medicine Customer
Service), 711 Stanton L. Young Blvd., Suite 100, Oklahoma City, OK 73104.

6.4

Trên các biển hiệu, bản sao bằng giấy, và tờ rơi tại bộ phận cấp cứu, khu vực nhập viện, và văn
phòng kinh doanh tại tất cả các cơ sở của OU Medicine, bằng các ngôn ngữ phù hợp với khu vực
dịch vụ của bệnh viện.

6.5

Trực tiếp thông qua các cuộc gặp với cố vấn tài chính, khi cần thiết, với bệnh nhân tại các cơ sở
của OU Medicine, tại bàn đăng ký, và các cuộc thảo luận với nhân viên được phân công, khi thích
hợp.

6.6

Trong bản kê khai hóa đơn, có số điện thoại để liên hệ khi quý vị có thắc mắc về hỗ trợ tài chính.

PHƯƠNG PHÁP NỘP ĐƠN XIN HỖ TRỢ HOẶC CÁCH NHẬN ĐƯỢC HỐ TRỢ TÀI CHÍNH
7.1

Việc xác định một bệnh nhân có đủ tiêu chuẩn nhận hỗ trợ tài chính hay không có thể được bắt
đầu bởi bệnh nhân, một đại diện của OU Medicine, một cơ quan bên ngoài, hay một bên có liên
quan đại diện cho bệnh nhân. Bệnh nhân sẽ được coi là bệnh nhân cần được hỗ trợ tài chính vào
thời điểm mà chúng tôi nhận được các thông tin đầy đủ để xác minh rằng bệnh nhân không có khả
năng thanh toán cho các dịch vụ y tế cần thiết. Các bệnh nhân được xác định là có khả năng được
nhận hỗ trợ tài chính sẽ được nhận gói thông tin về hỗ trợ tài chính. Gói thông tin này bao gồm
bản sao Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính và Bản Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Dễ Hiểu kèm theo, Chính
Sách Lập Hóa Đơn và Thu Nợ, và Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính. Gói thông tin này cũng sẽ có thông tin
về cách điền giấy tờ, các tài liệu bổ sung cần thiết, và quy trình nộp đơn bắt buộc.

7.2

Bệnh nhân muốn được xem xét để nhận hỗ trợ tài chính phải hoàn toàn hợp tác và tuân thủ các
yêu cầu về điều kiện hội đủ cho bất kỳ chương trình tiểu bang và/hoặc liên bang nào mà họ có thể
đủ tiêu chuẩn.

7.3

Số dư nợ tồn đọng của bệnh nhân do khoản khấu trừ, khoản đồng bảo hiểm, hoặc khi hết quyền
lợi bảo hiểm, có thể đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ tài chính nếu bệnh nhân đáp ứng được các yêu cầu
về điều kiện hội đủ. Các bệnh nhân có bảo hiểm phải hợp tác với việc nộp yêu cầu thanh toán bảo
hiểm và phải hết quyền lợi bảo hiểm hoặc bao trả bảo hiểm tiềm năng trước khi hội đủ điều kiện
nhận hỗ trợ tài chính.

7.4

Để được đánh giá cho hỗ trợ tài chính, bệnh nhân có trách nhiệm hoàn thành Đơn Xin Hỗ Trợ Tài
Chính của OU Medicine và cung cấp các tài liệu hỗ trợ. Đơn xin hỗ trợ hoàn chỉnh phải được nộp
cho Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của OU Medicine (OU Medicine Customer Service Center),
Dịch Vụ Tài Khoản Bệnh Nhân (Patient Account Service), ATTN: Phòng Nghiên Cứu và Phản Hồi
(Research and Correspondence Dept.) 10030 MacArthur Blvd. Irving, TX 75063.
Tài liệu có thể bao gồm:
7.4.1

Tờ khai thuế liên bang/tiểu bang năm gần đây nhất, bao gồm thu nhập gộp được điều
chỉnh và/hoặc hỗ trợ W-2s hoặc 1099s.

7.4.2

Phiếu lương từ đơn vị sử dụng lao động.
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7.4.3

Tài liệu bằng văn bản từ các nguồn thu nhập.

7.4.4

Bản sao của tất cả các bản kê khai ngân hàng ba tháng gần đây nhất.

Việc không cung cấp các tài liệu trên có thể dẫn đến việc bị từ chối hỗ trợ tài chính. Nếu bệnh
nhân không thể cung cấp các tài liệu được yêu cầu, bệnh nhân sẽ phải cung cấp bản giải trình lý
do tại sao.
7.5

Bệnh nhân cũng có thể được đánh giá thông qua một bên thứ ba để xem xét điều kiện hội đủ hỗ
trợ tài chính. Ngoài ra, bệnh nhân có thể hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính dựa trên Điểm
Khả Năng Thanh Toán khi bệnh nhân không thể hoàn tất đơn đăng ký hoặc cung cấp một số hay
tất cả các tài liệu hỗ trợ cần thiết.

7.6

Tất cả bệnh nhân phải được phê duyệt để được hỗ trợ tài chính cá nhân ngay cả khi một thành
viên trong gia đình khác đã được phê duyệt trước đó.

7.7

Quy trình xem xét đơn, phê duyệt hoặc từ chối, và thông báo quyết định cho bệnh nhân sẽ không
quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được đơn xin hỗ trợ hoàn chỉnh cùng với tất cả
các tài liệu hỗ trợ, hoặc ngày lập hóa đơn cuối cùng, tùy thuộc ngày nào diễn ra sau. Một cố vấn
tài chính của OU Medicine, đại diện văn phòng kinh doanh được chỉ định, hoặc giám đốc điều
hành có thẩm quyền cung cấp hỗ trợ tài chính sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể và xác định
khoản hỗ trợ tài chính có thể được cung cấp. Tất cả các bệnh nhân yêu cầu được hỗ trợ tài chính
sẽ nhận được thư cho biết bệnh nhân được phê duyệt hay từ chối hỗ trợ tài chính. Thư sẽ được
gửi qua đường bưu điện bằng cách sử dụng thông tin liên lạc có sẵn tốt nhất do bệnh nhân cung
cấp. Phê duyệt hỗ trợ tài chính có giá trị trong 12 tháng. Tuy nhiên, bệnh nhân phải thông báo
cho OU Medicine về bất kỳ thay đổi nào về thu nhập hoặc (Mức Chuẩn Nghèo Liên Bang) Federal
Poverty Level trong khoảng thời gian đó.
OU Medicine có quyền yêu cầu bệnh nhân nộp đơn lại nếu có thông tin mới liên quan đến mức
thu nhập của họ có thể thay đổi điều kiện hội đủ để nhận hỗ trợ tài chính của bệnh nhân.

8.0

7.8

Trong trường hợp OU Medicine nhận được Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính hoàn chỉnh trong Giai Đoạn
Nộp Đơn, OU Medicine sẽ tạm dừng bất kỳ Hành Động Thu Nợ Đặc Biệt (ECAs, Extraordinary
Collection Actions) nào cũng như nỗ lực một cách hợp lý để xác định xem bệnh nhân có hội đủ
điều kiện để nhận hỗ trợ tài chính theo Chính Sách này hay không. Trong trường hợp OU
Medicine nhận được Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính chưa hoàn chỉnh trong Giai Đoạn Nộp Đơn, ECAs
sẽ được tạm dừng dưới ba mươi (30) ngày trong khi OU Medicine gửi thông báo bằng văn bản
cho các bệnh nhân biết rằng ECAs có thể được bắt đầu hoặc tiếp tục nếu Đơn Xin Hỗ Trợ Tài
Chính không được hoàn tất. Hoạt động thu nợ sẽ tiếp tục trong các trường hợp sau: (i) diễn ra
điều chỉnh một phần, (ii) bệnh nhân không hợp tác với quy trình hỗ trợ tài chính hoặc (iii) bệnh
nhân không hội đủ điều kiện để được hỗ trợ tài chính.

7.9

Nhân viên của OU Medicine sẽ duy trì tính bảo mật và phẩm giá cá nhân của mỗi bệnh nhân. Tất
cả các thông tin trong đơn xin hỗ trợ và tài liệu hỗ trợ sẽ được lưu giữ tuân thủ với Đạo Luật về
Trách Nhiệm Giải Trình và Khả Năng Chuyển Đổi Bảo Hiểm Sức Khỏe (Health Information
Portability and Accountability Act) và Chính Sách Lưu Trữ Hồ Sơ của OU Medicine.

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ TÍNH TOÁN VIỆC HỖ TRỢ TÀI CHÍNH
8.1

Bệnh nhân hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính của OU Medicine sẽ trả phí thấp hơn so với
tổng chi phí (chi phí tổng). Nếu đáp ứng được các yêu cầu của Chính Sách này, những bệnh nhân
có thu nhập từ tất cả các nguồn lên tới 200% Hướng Dẫn Chuẩn Nghèo Liên Bang (Federal
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Poverty Guidelines) sẽ đủ tiêu chuẩn được giảm giá 100% cho dịch vụ tại Bệnh viện của họ.

9.0

10.0

8.2

Hỗ trợ nghèo đói có thể có sẵn cho các bệnh nhân không đủ tiêu chuẩn theo Chính Sách Hỗ Trợ
Tài Chính này nếu số dư nợ OU Medicine của bệnh nhân vượt quá khả năng thanh toán của họ.

8.3

Những bệnh nhân đủ tiêu chuẩn sẽ không bị tính phí cao hơn Số Tiền Thường Được Lập Hóa Đơn
(AGB, Amounts Generally Billed) cho dịch vụ chăm sóc khẩn cấp hoặc cần thiết về mặt y tế.
Phương Pháp Tương Lai dựa trên tỷ lệ của Medicare sẽ được sử dụng để xác định AGB.

TỪ CHỐI HỖ TRỢ TÀI CHÍNH
9.1

Hỗ trợ tài chính sẽ bị từ chối cung cấp cho bệnh nhân nếu bệnh nhân hoặc bên có trách nhiệm
không hợp tác, hoặc không đáp ứng những hành động hợp lý, để làm việc với đại diện của OU
Medicine, hoặc nếu bệnh nhân hoặc bên có trách nhiệm cung cấp thông tin sai lệch bao gồm
thông tin về thu nhập, quy mô hộ gia đình, tài sản, hoặc các nguồn hỗ trợ sẵn có khác có thể cho
thấy những phương tiện tài chính để thanh toán cho dịch vụ chăm sóc. Các khoản phí cho các
dịch vụ được thực hiện trước đây sẽ được lập hóa đơn cho bên có trách nhiệm.

9.2

Nếu bệnh nhân nhận được khoản thanh toán tài chính của bên thứ ba liên quan đến dịch vụ
chăm sóc do OU Medicine thực hiện, bệnh nhân cần sử dụng toàn bộ khoản thanh toán đó cho
dịch vụ chăm sóc hiện tại và trong tương lai cho đến khi hết.

9.3

Hỗ trợ tài chính không có sẵn cho bệnh nhân là người được bảo trợ/bảo hộ của một cơ quan
chính phủ địa phương, tiểu bang hoặc liên bang vì hành vi này là vi phạm luật địa phương, tiểu
bang hoặc liên bang.

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CUNG CẤP CHO BỆNH NHÂN HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN KÉP

Từ thiện của Medicare sẽ được loại bỏ bằng cách sử dụng Thủ Tục và Chính Sách về Nợ Xấu của Medicare
(Medicare Bad Debt Policy and Procedures) hiện được áp dụng tại OU Medicine.
11.0

GIÁM SÁT

Ban Giám Đốc của OU Medicine, hoặc người được chỉ định, chịu trách nhiệm giám sát chính sách này. Bất kỳ thay
đổi đáng kể nào đối với các tiêu chuẩn được đưa ra trong chính sách này phải được Ban Giám Đốc phê duyệt trước
khi OU Medicine thi hành.
12.0

THAM KHẢO CHÉO CHÍNH SÁCH
Chính Sách Lập Hóa Đơn và Thu Nợ của OU Medicine
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Phụ Lục A
Danh Sách Chuyên Viên Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe
Các bác sĩ/đội ngũ y tế sau đây có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp và cần thiết về mặt y tế cho các
bệnh nhân của Hệ Thống Y Tế OU (OUMS, OU Medical System).
Các bác sĩ/đội ngũ y tế có dịch vụ ĐƯỢC bao trả theo Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính của OUMS:
Bao gồm
Larry Balzer, Bác Sĩ Y Khoa
Alan Hawksby, Bác Sĩ Y Khoa
Michael Hull, Bác Sĩ Phẫu Thuật
Shi-Feng Li, Bác Sĩ Y Khoa
Anthony Sebastian, Bác Sĩ Y Khoa
Raymond Smith, Bác Sĩ Chuyên Khoa Bàn Chân
Harlan Wright, Bác Sĩ Y Khoa
Mazen Zouwayhed, Bác Sĩ Y Khoa

Y Kkhoa Gia đình
Cấy ghép
Phổi Học
Cấy ghép
Cấy ghép
Điều trị Bệnh Về Chân
Cấy ghép
Phổi học

Tất cả các dịch vụ khác của bác sĩ khác KHÔNG ĐƯỢC bao trả theo Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính của OUMS.
Các Bác Sĩ/Đội Ngũ Y Tế có dịch vụ KHÔNG ĐƯỢC bao trả theo Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính của OUMS:
Không bao gồm
Questcare
Questcare
HealthFirst
Các Bác Sĩ Của OU
Khác

Cấp cứu
Nằm viện
Nằm viện
Tất cả các dịch vụ chuyên khoa
Bất kỳ bác sĩ/đội ngũ y tế nào không được xác định rõ ràng ở trên trong
mục bao gồm sẽ không được Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính này bao trả.
Xem danh sách dưới đây.

Các bác sĩ/đội ngũ y tế này có thể có các chính sách hỗ trợ tài chính của riêng họ. Bệnh nhân cần liên hệ
trực tiếp với văn phòng phụ trách lập hóa đơn của bác sĩ/đội ngũ y tế đó để xác định sự sẵn có của chương
trình hỗ trợ tài chính.
Danh sách hiện tại này được áp dụng đến ngày 01/01/2018 và sẽ được cập nhật khi danh sách các nhà
cung cấp dịch vụ được bao trả thay đổi.
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Donald Adams
Saud Ahmed
Eric Anderson
Cristina Arriens
Jon Axton
Sarah Ayres
Roy Bankhead
Mark Banks
Gordon Bean
Ernest Beckham
Michael Bernell
Ahmad Bilal
Deborah Blalock
Melisa Boersma
George Bohle
Larry Bookman
Christopher Bozarth
Murlin Braly
Toby Broussard
Michelle Brunnabend
Ahmed Buksh
Courtney Caplin
Nancy Carlson
Armando Carro
Craig Carson
Zahid Cheema
Jeremy Cole
Michael Confer
Rickie Conrady
Nicole Cornish
Robert Couch
Joseph Crepps
Sami Dahr
Shantharam Darbe
Victor Davis
Adam De la Garza
Tarek Dernaika
Paula Deupree
Glen Diaz
German Digoy

Matthew Draelos
Robert Dyer
William Edmonds
Steven Eisenberg
Timothy Eldridge
Brian Ellis
Richard Falk
James Fields
Winston Fong
Blake Forcina
Martha Garzon
Timothy Geib
Robert Glade
Michael Glass
Robert Gordon
Robert Gourley
Ina Green
Brady Hagood
Darin Haivala
Rita Hancock
Sanjaykumar Hapani
Thomas Hennebry
Richard Herlihy
William High
Gary Hill
Carey Hill
Kristen Hodges
Michael Hogue
Svein Holsaeter
Elizabeth Hooper
Jared Jackson
Judith Ann James
Dominique Jean
Vinodh Jeevanantham
Michael Johnson
Elizabeth Joseph
William Kakish
Paul Kammerlocher
Karen Kindley
Rebecca King-Rackley

Richard Kirkpatrick
DeNae Kirkpatrick
Wayne Kishimoto
Glenn Koester
Ana Kumar
Carla Kurkjian
Pablo Lam
Gary Larson
Sallie Lau
Hillary Lawrence
Hamilton Le
Jason Lee
Robert Leonard
Amanda Levine
Brian Levy
Bruce Mackey
Ahmed Mahmoud
Bradley Margo
John Martin
Charity Mayhew
Donald McGinnis
Tami McMichael
Charles McWilliams
Itay Melamed
Steven Meltzner
Sikandar Mesiya
Stephen Mihalsky
Philip Miner
Charles Mirabile
Pradeep Mohan
Robert Molloy
Jewel Montgomery
Angela Kristina Morgan
Susan Moruri
Cody Motley
Dona Murphey
Stanley Musick
Abdul Azim Mustapha
Ryan Nelson
John Nesiba

Cuong Nguyen
Courtney Nixon
Elizabeth Nolan
Barry Northcutt
Erik Nuveen
Gregory Parker
Joseph Parkhurst
Deanna Parsons
Jonathan Pillow
Corey Ponder
Vijay Prabhu
Goya Raikar
Venkataraman Rajaram
Morgan Ramey
Paula Rawls
Tania Reyna
Robert Reynolds
Tirzah Rice
Michael Roberts
David Roberts
Sara Rogers
Johnny Roy
J. Rutledge
Suneet Sahgal
Claudia Santosa
Kamal Sawan
Eva Sawheny
Brock Schnebel
Joshy Shabu
Rakesh Shrivastava
Matthew Shtrahman
Bushra Siddique
John Siegle
Scott Sigler
Mellissa Simko
Stephen Smedlund
Jennifer Smith
William Smith
Kimberly Smith
Lou Smith
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Crystal Sparling
Frederick Stafford
John Stanley
Robert Steele
Anna Stone
Lenny Stubbs
John Taylor
Stephanie Taylor
Aikaterini Thanou
Blair Thomas
Roger Thompson
Errington Thompson
Nagib Toubia
Lucas Trigler
Virginia Vaughan
Timothy Vavricka
Shreekumar Vinekar
Gregory Walton
Tonya Washburn
Walter Waugh
Ivan Wayne
Timothy Weaver
Theresa White
Benjamin Whittam
Kristen Williams
Elena Woodson
Jian Xing
Ashley Yates
Glenna Young
Linda Zacharias
Ali Zaza
Gregory Zeiders
Joe Zuerker
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