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Ngày 1 tháng 7 năm 2019 

Theo Reg. Sec. 1.504(r)-4(b)(1)(iii)(F) và Thông Báo 2015-46, danh sách này cho biết các nhà cung cấp dịch vụ 

chăm sóc cấp cứu và cần thiết về mặt y tế nào được cung cấp tại cơ sở bệnh viện thuộc diện điều chỉnh của 

Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính (FAP). Thủ tục tự chọn và chăm sóc khác mà không phải là chăm sóc khẩn cấp 

hoặc không cần thiết y tế không được bao phủ bởi các FAP cho bất kỳ nhà cung cấp. Chỉ có các cơ sở, bác sĩ và 

nhà cung cấp dịch vụ y tế khác được liệt kê trong cột có tên là "các nhà cung cấp thuộc diện điều chỉnh của 

FAP" mới thuộc diện điều chỉnh của chính sách hỗ trợ tài chính. Tất cả các bác sĩ khác và các nhà cung cấp 

khác cung cấp dịch vụ tại các cơ sở thuộc sở hữu toàn phần của St. John hoặc trong các cơ sở khác không phải 

của St.Hohn đều thuộc diện điều chỉnh của Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính. Danh sách các Nhà Cung Cấp không 

thuộc diện điều chỉnh của FAP nhằm mang tính tiêu biểu, không nhất thiết bao gồm tất cả các nhà cung cấp 

thuộc diện điều chỉnh của Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính. 

 

Các nhà cung cấp thuộc diện điều chỉnh của FAP Các nhà cung cấp không thuộc diện điều 

chỉnh của FAP 

St. John Medical Center - các khoản phí của cơ sở 

St. John Owasso - các khoản phí của cơ sở 

St. John Sapulpa - các khoản phí của cơ sở 

St. John Broken Arrow - các khoản phí của cơ sở 

Jane Phillips Medical Center -các khoản phí của cơ 

sở 

Jane Phillips Nowata - các khoản phí của cơ sở 

Tất cả các bác sĩ và nhà cung cấp hoạt động theo 

thương hiệu “St. John Clinic”, bao gồm: 

OMNI Medical Group  

Family Medical Care Associates 

Các Bác Sĩ St. John - Chăm Sóc Cấp Cứu và Bác Sĩ 

Chuyên Khoa 

St. John Anesthesia 

St. John Urgent Care Tulsa 

St. John Urgent Care Sand Springs 

St. John Urgent Care Broken Arrow 

St. John Urgent Care Claremore 

St. John Clinic Bartlesville After Hours 

Bluestem Cardiology 

Bluestem Emergency Management 

Regional Medical Lab 

EMSA và tất cả dịch vụ cứu thương đường 

bộ/đường không và vận chuyển y tế 

Tulsa Radiology Associates 

Oklahoma Cancer Specialists and Research 

Institute 

Surgery Inc. 

Tulsa Bone and Joint, bao gồm Union Pines 

Surgery Center và TBJ Ortho Urgent Care 

Urology Associates 

All Saints Durable Medical Equipment 

Memorial Surgery Center 

Healthsouth Rehab Hospital of Tulsa 

Fresenius Medical Care of Tulsa 

Prairie House Assisted Living Center 

Corner Stone Long Term Acute Care 

Hospital 

Tất cả nhân viên đang hoạt động và nhân 

viên danh dự của St. John – các bệnh viện và 

cơ sở y tế thuộc sở hữu toàn phần, không 

phải là nhân viên của các tổ chức hoạt động 

dưới thương hiệu “St. John Clinic” 



 


