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  سینتاره ہسپتال میں سہولیات کے فراہم کنندگان کے حوالے سے معلومات

Sentara  ہسپتال کی سہولت فراہم کننده کے اس پرچے ("ہسپتال کی سہولت") کے اندر درج ہے جو کہ اس کے اپنے ڈاکڻروں
پر الگو نہیں ہوتی۔ ہر ڈاکڻر اپنی خدمات کے لیے الگ سے بل دیتا ہے اور بل دینے اور جمع کرنے کے اپنے خود کے طریقہ 

امی صورتحال یا دوسری طبّی طور پر الزمی دیکھ بھال جو ڈاکڻر اور کاروں پر عمل کرتا ہے۔ ہسپتالی کی سہولت میں ہنگ
") معاشی معاون پالیسی کے تحت FAPتیسرے فریق درج ذیل خدمات کے ساتھ مل کر کرتے ہیں، وه ہسپتال کی سہولت کی ("

 پوری نہیں ہوتیں۔

 فارمیسی طبی اونکولوجی الرجی / امیونولوجی
 جسمانی عالج/ریہیبیلیڻیشن طبی ویش سائنس تخدیریات(بےہوشی)
 جسمانی تھراپی عرصہ نوخیز(نیونولوجی) جلے کی دیکھ بھال

 پالسڻک سرجری نیفرولوجی دل کا آپریشن
 پوڈیڻری نیرولوجی قلبیات (کارڈیالوجی)

 نفسیاتی نیورو مسکولر عالج چھاتی –قلب و عروقی 
 نفسیات نیورو آپریشن بڑی آنت و مقعد کا آپریشن

 پلمونری عالج ایڻمی عالج دیکھ بھالانتہائی طّبی 
 ریڈیشن انکولوجی ماہر زچہ و بچہ دندان سازی
 ریڈیولوجی پیشہ ورانہ عالج جلدی ماہر

 ریہیومیڻولوجی اوپتھیلمولوجی ہنگامی عالج/صدمہ
 نینند آور عالج اوورل/ میکسیلو فیشل آپریشن ماہر درافرازیات

 فالحی کام آرتھو پیڈکس معده و چھوڻی آنت
 کھیلوں کا عالج اوڻولیرینولوجی م آپریشنعا

 سرجیکل انوکولوجی اوڻولوجی دمویات
 چھاتی کا آپرہیشن مسکن عالج ڈاکڻر / ہسپتال کی دوا

 ڻرانسپالنٹ آپریشن درد کا عالج ہائپر بیرک
 یورولوجی پیتھولوجی متعدی امراض
 وسکولر پیڈیڻرکس اندرونی عالج

 پیریناڻولوجی لیبارڻری

سہولت کے اندرصرف ہنگامی یا دوسری طّبی طور پر الزمی دیکھ بھال جو کہ خود ہسپتال کی سہولت میں فراہم کی ہسپتال کی 
 ن پالیسی) کے تحت پوری ہوتی ہیں۔جاتی ہے، اس کی ایف اے پی (معاشی معاو

 *Sentara  ہسپتالوں کی درج ذیل ہسپتال کی سہولیات، پرنس ولیم کےSentara Princess Anne Hospital  اورPotomac 
Hospital Corporation of Prince William  Halifax Regional Hospital, Inc. تمام فالحی ہسپتالوں کے ادارے انڻرنل ریوینیو ،

 ) کے تحت فراہم کننده کے اس معلوماتی پرچے میں پورے اترتے ہیں:3(سی)( 501کوڈ کی دفع 

 
Sentara Albemarle Medical Center Sentara Obici Hospital 

(Port Warwick ASC شمول�) Sentara CarePlex Hospital Sentara Princess Anne Hospital 
Sentara Leigh Hospital Sentara Virginia Beach General Hospital 

Sentara Norfolk General Hospital Sentara Williamsburg Regional Medical Center 
Sentara Northern Virginia Medical Center  

 


