
  بيان أ

Saint Thomas Health  

  قائمة موفري الرعاية الذين تغطيھم سياسة المساعدات المالية

26 سبتمبر 2019

، توضح ھذه القائمة موفري الخدمات الطبية في حاالت 46-2015واإلشعار  4(b)(1)(iii)(F)-(r)1.501وفًقا لقسم القوانين 
). FAPالضرورية من الناحية الطبية في مرفق المستشفى الذي تغطيه سياسة المساعدات المالية (الطوارئ وخدمات الرعاية 

اإلجراءات االختيارية وحاالت الرعاية األخرى التي ال ُتعد ضمن الرعاية في حاالت الطوارئ أو حاالت  FAPال تغطي 
  الرعاية األخرى التي تكون ضرورية من الناحية الطبية ألي موفر خدمة.

عدات  موفرو الرعاية الذين تشملھم  موفرو الرعاية الذين تشملھم سياسة المساعدات المالية مسا ل ا سة  ا سي
ة: ي ل ا م ل   ا

Aero Anesthesia, PLLC 
  ھايالندز) - (التخدير 

Advanced Diagnostic Imaging, P.C.  
)Medical Imaging Services  - (ميدتاون وويست  

Community Pathology Laboratory
) Pathology - (ھايالندز وستون ريفر  

 & Women Obstetricsأماندا باريت، طبيبة في 
Gynecology, PLC  

  ميدتاون) - أمراض النساء والتوليد (

Cornerstone Anesthesia, PLLC  
  ريفر بارك) - التخدير (

Anatomic and Clinical Laboratory Associates  
 ھيكمان وميدتاون وريفر بارك وويست) - خدمات علم األمراض (

 ,Namaste OB/GYNداون ماري ريلي، طبيب في 
PLLC  

  ريفر بارك) -  أمراض النساء والتوليد(
Anesthesia Medical Group, P.C. 

)Anesthesia Services - Midtown(  
James Spurlock, D.O. - 

)Hospitalist - Stones River(  
  أنجيلو كانونيكو، طبيب

  ويست) - أمراض الرئة (
Neonatal Group of McMinnville

)Pediatric Coverage  - (ريفر بارك  
 آنا سكيلو، طبيبة في

 ويست)-طب العيون(
  أوسكار سبيفي، طبيب 

  ريفر بارك) - مسالك بولية (
  .Heritage Medical Associates, P.Cآن روزيل، طبيبة في 

  ميدتاون) - أمراض النساء والتوليد (
Pediatrix Medical Group of Tennessee, P.C.   

  ميدتاون ورزرفورد) - طب حديثي الوالدة (
 & Women Obstetricsآنيت كيزر، طبيبة في 

Gynecology, PLC  
  ميدتاون) - أمراض النساء والتوليد (

Webb Anesthesia Services, PLLC  
  ديكالب) -التخدير (

   .Nephrology Associates, P.Cأشيش سوني، طبيب، 
  ميدتاون وويست) -طب الكلى (

 Middle Tennesseeويندل ماكابي، طبيب، 
Radiology, P.C.  ،  

  ريفر بارك) - اإلشعاع (
  أوستن لوتز، طبيبة

  ميدتاون وويست) - مسالك بولية (
 Medical - رزرفورد  - واين ويستمورالند، طبيب 

Director Agreement - Bariatric Surgery 
Program  

 أوثور أولم، طبيب
  ميدتاون) - جراحة األعصاب (

 MTMC - Medical Director - ماثيو أو. باريت، طبيب 
Agreement - Total Joint Replacement Program 

    .Nephrology Associates, P.Cب. رينتز دان، طبيب، 
  ويست) ميدتاون و - طب الكلى (

 Medical Director - رزرفورد  - ديفيد بيرد، طبيب 
Agreement - Wound Care Program  

 Associated Urologists ofبنجامين ديھنر، طبيب، 
Nashville, LLP  

  ميدتاون وويست) - بولية مسالك (

 ,MTMC Hospitalist Services - براد تشيزني، طبيب 
LLC - PRN Laborist Agreement  

(St. Thomas Medical Partners) نت توماس الشركاء 
الطبیین



 Heritage Medicalبيرناديت جيه ميدورس، طبيبة في 
Associates, P.C.   

  ميدتاون) - أمراض النساء والتوليد (

 MTMC Hospitalist - ج. برينت بولز، طبيب 
Services, LLC - PRN Laborist Agreement  

 Mid-State Pulmonaryبيجوي جون، طبيب، 
Associates, LLC  

  ميدتاون) -أمراض الرئة (

 ,MTMC Hospitalist Services - كولين براتش، طبيب 
LLC - PRN Laborist Agreement  

  برادفورد بروك، طبيب
  ريفر بارك) - جراحة عامة (

 ,MTMC Hospitalist Services - جونز، طبيبة  دانا
LLC - PRN Laborist Agreement  

  براندون داونز، طبيب
  ميدتاون) - طب عظام عام (

 ,MTMC Hospitalist Services -جيمس بورنر، طبيب 
LLC - PRN Laborist Agreement  

 بريان تيرني، طبيب
  ميدتاون) - جراحة التجميل (

 MTMC Hospitalist -طبيب كيلي ج. ويليامز، 
Services, LLC - PRN Laborist Agreement  

  كالفن روبنسون ديار، طبيب
  ميدتاون) - طب عظام عام (

 MTMC Hospitalist - كيمبرلي ماكجوان، طبيب 
Services, LLC - PRN Laborist Agreement  

Cardiovascular Anesthesiologists, P.C  
 - حدات الرعاية المركزة الطبية وحدات الرعاية الحرجة وو(

  ويست)

 MTMC Hospitalist - ماركو جاريت، طبيب 
Services, LLC - PRN Laborist Agreement  

 تشاد جاكسون، طبيب
  رزرفورد) - مسالك بولية (

 ,MTMC Hospitalist Services - سوفانا مور، طبيبة 
LLC - PRN Laborist Agreement  

  تشاد روبينز، طبيب
 ميدتاون)-التجميل جراحة(

Middle Tennessee Radiology  

 Mid-State Pulmonaryتشانس كاربنتر، طبيب، 
Associates, LLC  

  ميدتاون) - أمراض الرئة (

Hospital Resource Management
)HRM(  

  Urology Associates, P.Cتشارلز إيكستين، طبيب، 
  ميدتاون) - مسالك بولية (

Middle Tennessee Surgical Associates  

 تشيريل فاسلر، طبيبة في 
Heritage Medical Associates, P.C.    

  ميدتاون) - غدد صماء وسكري وھضم (

DSI Dialysis  

 تشاين لوجان، طبيب
 ميدتاون)-أعصاب(

Anesthesia Resources, LLC  

  Urology Associates, P.Cكريستوفر ھيل، طبيب، 
  ميدتاون) - مسالك بولية (

Associated Pathologists  

  كريستوفر ترابو، طبيب
  ميدتاون) - األمراض المعدية (

Mid South Diagnostic  

    .Nephrology Associates, P.Cكالرا وماك، طبيبة، 
  ميدتاون وويست) - طب الكلى (

EMCARE  

  .Urology Associates, P.Cكلود وركمان، طبيب، 
  ميدتاون) - مسالك بولية (

   .Heritage Medical Associates, P.Cكريج مارتن، طبيب في 
  ميدتاون) - (أمراض النساء والتوليد 

  ديفيد تشاتمان، طبيب
  رزرفورد) - جراحة أوعية دموية (

 ديفيد تشوما، طبيب،
 Nephrology Associates, P.C.    

  ميدتاون وويست) - طب الكلى (
 ديفيد ماكميالن، طبيب في

 Heritage Medical Associates, P.C.    
  ميدتاون وويست) - أمراض الجھاز الھضمي (

Oral Surgical Institute, P.C.   آدام بيتس، طبيب في
(Oral and Maxillofacial Surgery -  ميدتاون وويست)  

  (St. Thomas Medical Partner) انت توماس الشركاء الطبیین



 ديفيد شول، طبيب،
 Associated Urologists of Nashville, LLP  

  ميدتاون وويست) - مسالك بولية (
 ديبورا شيرمان، طبيب

 ويست)-طب الكلى(
Dialysis Clinic, Inc.  

  رد، ويست)ميدتاون، رزرفو - غسيل الكلى (
  Women's Medical Associatesديان جورج، طبيب، 

  ميدتاون) - أمراض النساء والتوليد (
 دونالد ليي،

  ميدتاون) - جراحة اليد (
 & Women Obstetricsدونا كرو، طبيبة في 

Gynecology, PLC  
  ميدتاون) -أمراض النساء والتوليد (

  دوجالس ماثيوز، طبيب
  ميدتاون) - جراحة األعصاب (

  دوجالس ويكيرت،
  ميدتاون) - جراحة اليد (

  Women's Medical Associatesطبيبة،  إلين كاسيدي،
  ميدتاون) -  أمراض النساء والتوليد(

 إليزابيث ويلرز، طبيب
  ويست) - أمراض الرئة (

 إليزابيث ليونز، طبيب،
 Heritage Medical Associates, P.C.    

  ويست) - روماتيزم (
Emergency Medicine  

Consultants of Nashville, Inc.  
  ويست) - خدمة غرفة الطواريء (

 Endocrinolog Diabetes Associatesإيميلي نيلي، طبيبة 
  ويست) -غدد صماء (

 إرين ريبل، طبيبة في
 Heritage Medical Associates, P.C.    

  ميدتاون) - أمراض النساء والتوليد (
  Women's Medical Associatesإرين يو، طبيب، 

  ميدتاون) - أمراض النساء والتوليد (
 فرانك سكوت، طبيب

  ويست) - طب العيون (
 جاري ج. ستالمان، طبيب

  ميدتاون) - طب العظام العام(
 جوتام جيروم، طبيب،

 Urology Associates, P.C.  
  ميدتاون) - مسالك بولية (

 فيجورج تشيجي، طبيب
 ويست)-طب العيون(

 جورج رايت، طبيب في
 Heritage Medical Associates, P.C.    
  ميدتاون وويست) - أمراض الجھاز الھضمي (

  جريسون وودز، طبيب
  ميدتاون) - أمراض النساء والتوليد (



 جريج روباتھام، طبيب،
 Nephrology Associates, P.C.     

  ميدتاون وويست) - طب الكلى (
 جريج ستيوارت، طبيب

 رزرفورد)-مسالك بولية(
 ھانسون كوان، طبيب،

 Mid-State Pulmonary Associates, LLC  
  ميدتاون) - أمراض الرئة (

 ھاريت سكاربيرو، طبيب،
 Associated Urologists of Nashville, LLP  

  ميدتاون وويست) - مسالك بولية (
Hesse Creek Emergency Physicians, PLLC  

 ھايالندز، ريفر بارك، ستونز ريفر ديكالب، - خدمات الطواريء (
  ھاورد أوبيرت، طبيب

 ميدتاون)-مسالك بولية(
 ھاورد ميرتز، طبيب

 ويست)-أمراض الجھاز الھضمي(
  ھاورد روزينبلم، طبيب

  ويست) - طب العيون (
  Maxwell Aesthetics, PLLCجاكوب أنجر، طبيب، 

  ميدتاون) -التجميل جراحات (
 جيمس كونراد، طبيب

 ويست)-طب العيون(
 جيمس جومي، طبيب

 Endocrinolog Diabetes Associates  
  ويست) -غدد صماء (

  جيمس روبرايت، طبيب،
  ميدتاون) - جراحة اليد (

  جيمس فان رينكل، طبيب
  ريفر بارك) - جراحة عامة (

 جيمس ويلباك، طبيب،
 Nephrology Associates, P.C.    

  ميدتاون وويست) -طب الكلى (
 جين سيجل، طبيبة،

 ميدتاون)-جراحة اليد(
  جاسون جونز، طبيب

  ميدتاون) -طب عظام عام (
 جيسون بريتشيت، طبيب،

 Mid-State Pulmonary Associates, LLC  
  ميدتاون) -أمراض الرئة (

 جيفري كارتر، طبيب،
 Oral Surgical Institute, P.C.    
  ميدتاون وويست) - جراحة الفم والفكين (

 جينيفر تاتلوفيتش، طبيبة في 
Heritage Medical Associates, P.C.    

  ميدتاون) - أمراض النساء والتوليد (
 Endocrinolog Diabetes Associatesجون تشانج، طبيب 

  ويست) -غدد صماء (
 جون كيسر، طبيب

 ميدتاون)-أوعية دموية(



  جون بيرسون، طبيب
 ويست)-طب الكلى(

 جون أر. ماكراي، طبيب
 Endocrinolog Diabetes Associates  

  ويست) -غدد صماء (
 جون تومين، طبيب

  ويست) -طب الكلى (
 جون وانر، طبيب،

 Associated Urologists of Nashville, LLP  
  وويست)ميدتاون  - مسالك بولية (

 جون ريثر، طبيب
 ويست)-طب الكلى(

 جوزيف باركر، طبيبة في
 Heritage Medical Associates, P.C.    

  ويست) -أمراض الجھاز الھضمي (
 جوي كوكس، طبيبة في

 Heritage Medical Associates, P.C.    
  ميدتاون) -أمراض النساء والتوليد (

 كيث دوجالس، طبيبة،
 ميدتاون)-جراحة اليد(

 كريستين دانيال، طبيبة في
 Women Obstetrics & Gynecology, PLC  

  ميدتاون) - أمراض النساء والتوليد (
  كريستينا أوشوجنيسي، طبيبة

  ميدتاون) - جراحة التجميل (
 كريستينا ستورك، طبيبة في

 Heritage Medical Associates, P.C.    
  ميدتاون) - أمراض النساء والتوليد (

  Urology Associates, P.Cل. دين نول، طبيب، 
  ميدتاون) - مسالك بولية (

  ليكشمانان جاناباثي، طبيب
 ريفر بارك)-أمراض النساء والتوليد(

 DPMلورنس ھـ. بيرنز،
 ويست)-أمراض القدم(
.Nephrology Associates,P.Cلنج يو، طبيب، 

 ميدتاون وويست) -طب الكلى (
  لوكاس بيرتون، طبيب

  ميدتاون) - طب عظام عام (
  ماركوس سولومان، طبيب

  ميدتاون وويست) - طب العيون (
.Urology Associates,P.C مارسي أبيل، طبيبة،

 ميدتاون)-مسالك بولية(
  Nashville Familty Foot ماردون داي، طبيب،

  ميدتاون) - أمراض القدم (
  مارك كار، طبيب

 ميدتاون)-األمراض المعدية(
.Urology Associates,P.C مارك فلورا، طبيب،

 ميدتاون)-مسالك بولية(
 مارك ميلسون، طبيب

 ويست)-طب العيون(



 مارك بيكوك، طبيب،
 Mid-State Pulmonary Associates, LLC  

  ميدتاون) - أمراض الرئة (
 ماثيو نينان، طبيب،

 Advanced Diagnostic Imaging, P.C  
  ويست) - جراحة القلب (

  ماثيو ويلز، طبيب
  ميدتاون) - طب عظام عام (

 ماثيو ليفيت، طبيب،
 Nephrology Associates, P.C.    

  ميدتاون) - طب الكلى (
 ماثيو سبير، طبيب

)ENT-(ويست 
  Gastroentrology Associatesموريس بارنز، طبيب، 

  ميدتاون - الجھاز الھضمي  أمراض(
  ميالني دون، طبيب

  ميدتاون) - أمراض النساء والتوليد (
&Nashville Plasticميشيل كاش، طبيب، 

Reconstructive Surgery  
  ميدتاون وويست) -جراحات التجميل (

  ميشيل ديكوس، طبيب
  ويست) - طب العيون (

 Mid-State Pulmonaryميشيل ھـ. نيدرمير، طبيب، 
Associates, LLC  

  ميدتاون) - أمراض الرئة (
    .Swan Urogynecology, P.Cميشيل سوان، طبيب، 

  ميدتاون) - أمراض المسالك البولية وأمراض النساء (
 ,Nashville Family Foot Careميشيل وايتتيكر، طبيب، 
LLC 0 ميدتاون) - أمراض القدم  

Middle Tennessee Center for Lung Disease
)Intensivist – Rutherford(  

Middle Tennessee Emergency Physicians  
  ميدتاون ورزرفورد) -خدمات غرفة الطواريء (

Middle Tennessee Imaging, LLC
)Diagnostic Imaging -  ميدتاون وويست، مقدمة منADI( 

  Urology Associates, P.Cميتشل وياتراك، طبيب، 
  ميدتاون) - مسالك بولية (

Murfreesboro Radiology and Nuclear Medicine 
Consultants, Inc. 

)Medical Imaging Services - Rutherford(  
 نانسي ليبستيز، طبيبة في

 Heritage Medical Associates, P.C.    
  ميدتاون) -أمراض النساء والتوليد (

 Women's Medical Associatesطبيبة،  نانسي لين درايفر،
  ميدتاون) - أمراض النساء والتوليد(

Nashville Inpatient Management Services, PLC  
خدمات العناية المركزة، والرعاية الطبية المركزة والرعاية (

  ميدتاون) - الجراحية المركزة 

Nimal Patel, DO, St. Thomas Medical Partners 
Depaul



 ,Nashville Family Foot Careنيكوالس فوسيل، طبيب، 
LLC 0 ميدتاون) - أمراض القدم  

  

 & Women Obstetricsنيكول شيلشتر، طبيبة في 
Gynecology, PLC  

  ميدتاون) - أمراض النساء والتوليد (

  

Ortho Surgicalists, LLC 
PathLab of Middle Tennessee  

  رزرفورد) –(خدمات علم األمراض 

  

  باتريك شوالتر، طبيب
  رزرفورد) - جراحة أوعية دموية (

  

Peterson Bone & Joint Institute, P.C.    جراحة العظام - 
  ريفر بارك)

  

   .Nephrology Associates, P.Cرالف أتيكنسون، طبيب، 
  ميدتاون وويست) - طب الكلى (

  

  راميش جودا، طبيب
  رزرفورد) - جراحة أوعية دموية (

  

    .Nephrology Associates, P.Cرانجين تشاندا، طبيب، 
  ميدتاون وويست) - طب الكلى (

  

 ريبيكا تايلور، طبيبة
  ويست) - طب العيون (

  

 Mid-State Pulmonaryريتشارد تيسون، طبيب، 
Associates, LLC  

  ميدتاون) - أمراض الرئة (

  

 Nashville Family Foot Care, LLCريتشيل داي، طبيبة، 
  ميدتاون) - أمراض القدم 0

  

  روبي فرانكلين، طبيبة
  ميدتاون) - جراحة األعصاب (

  

 روبرت كليفالند، طبيب
 رزرفورد)-مسالك بولية(

  

  روبرت جارزا، طبيب
  ميدتاون وويست) - جراحات التجميل (

  

  روبرت إينجل، طبيب
  رزرفورد) - أمراض الجھاز الھضمي (

  

  روبرت نوكس، طبيب
  رزرفورد) - الجھاز الھضمي أمراض (

  

  روبرت لوي، طبيب
  ميدتاون) - طب عظام عام (

  

  روبرت ميركل، طبيبة
  ميدتاون) - جراحة األعصاب (

  

  Shofner Vision Centerروبرت شوفنر، طبيب، 
  ميدتاون) - (جراحة تصحيح الكتراكت 

  

  Nephrology Associates, P.Cروبرت تايلور، طبيب، 
  ميدتاون وويست) - طب الكلى (

  

 -رونالد بروت، طبيب
 ويست)-أمراض الجھاز الھضمي(

  

  روي ھود، طبيب
  رزرفورد) -أمراض الجھاز الھضمي (

  

 ريان روبرتس، طبيب في
 Heritage Medical Associates, P.C.    
  ميدتاون وويست) - أمراض الجھاز الھضمي (

  



 س. أليسون ج. ستراند، طبيب،
 Heritage Medical Associates, P.C.    

  ميدتاون) -التوليد  أمراض النساء و(
    .Nephrology Associates, P.Cساديا خان، طبيب، 

  ميدتاون وويست) - طب الكلى (
 Nashville Family Foot Care, LLCسامنتا ھال، طبيبة، 
  ميدتاون) - أمراض القدم (

  سامويل كروسبي، طبيبة،
  ميدتاون) - اليد جراحة (

 سارة ھابيبيان، طبيب،
 Skyline Women's Health Associates  

  ميدتاون) - أمراض النساء والتوليد (
 شارون نورمان، طبيبة في

 Women Obstetrics & Gynecology, PLC  
  ميدتاون) - أمراض النساء والتوليد (

 شون سامبلز، طبيب في
 Women Obstetrics & Gynecology, PLC  

  ميدتاون) - أمراض النساء والتوليد (
  Colorectal Center, PLCسري سورياديفارا، طبيب، 

  ميدتاون) - جراحة القولون والمستقيم (
 سريرام داساري، طبيب،

 Urology Associates, P.C.  
  ميدتاون) - مسالك بولية (

 ستاسي فاليجو، طبيبة
 ويست)-أمراض الرئة(

 طبيب،ستانلي لي، 
 Nephrology Associates, P.C.    

  ميدتاون وويست) -طب الكلى (
 ستيفن كابيزي، طبيب،

 Mid-State Pulmonary Associates, LLC  
  ميدتاون) - أمراض الرئة (

 ستيفن إنريتش، طبيب
)ENT  - (ويست  

 ستيوارت ماككنزي، طبيب،
 Oral Surgical Institute, P.C.    
  ميدتاون وويست) - والفكين جراحة الفم (

  ستيوارت سميث، طبيب
  ميدتاون) - طب عظام عام (

 سانداراجان فينكاتيش، طبيب،
 Nephrology Associates, P.C.    

  ميدتاون وويست) - طب الكلى (
  سانيل سارفاريا، طبيب،

  رزرفورد) -أمراض الجھاز الھضمي (
Surgical Hospitalists Group, LLC  

  رزرفورد) –عامة جراحة (
 سوزان بريلي، طبيبة،

 Advanced Diagnostic Imaging, P.C  
  ميدتاون) -جراحة القولون والمستقيم (

  Women's Medical Associatesطبيبة،  سوزان ماكاي،
  ميدتاون) - أمراض النساء والتوليد(



.Urology Associates,P.C تارا آلين، طبيب،
 ميدتاون)-مسالك بولية(

Tennessee Oncology  
  ويست) - خدمات األورام اإلشعاعية (

  - تيودور شيبارد، طبيب 
  رزرفورد) - مسالك بولية (

  تروي سوفينويسكي، طبيب
  رزرفورد) - مسالك بولية (

Trustpoint 
  رزرفورد) - تغطية أمراض نفسية (

 تايلر ستالين، طبيبة،
  ميدتاون) - جراحة اليد (

 أناند، طبيبة، فينيتا
 Nephrology Associates, P.C.    

  ميدتاون) -طب الكلى (
 فيتو روكو، طبيبة،

 Nephrology Associates, P.C.    
  ميدتاون وويست) -طب الكلى (

 و. بليك جارسيد، طبيب
  ميدتاون) - طب عظام عام(

 ويستون لوي، طبيب،
 Urology Associates, P.C.  

  ميدتاون) - مسالك بولية (
 ويليام ألكساندر، طبيب،

 Nashville Gastro Consulting, PLLC  
  ميدتاون) -أمراض الجھاز الھضمي (

  Colorectal Center, PLCويليام جوزيف ھارب، طبيب، 
  ميدتاون) -جراحة القولون والمستقيم (

  ويليام كرتز، طبيب
  ميدتاون) -طب عظام عام (

    .Nephrology Associates, P.Cويليام بيتوس، طبيب، 
  ميدتاون وويست) -طب الكلى (




