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Liên quan đến Chính sách Hỗ trợ Tài chính, Regions Hospital duy trì một danh sách các 
nhà cung cấp, ngoài Regions Hospital, cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp hoặc chăm 
sóc y tế cần thiết khác tại Regions Hospital. Danh sách nhà cung cấp này quy định rõ 
những nhà cung cấp nào được Chính sách Hỗ trợ Tài chính và nhà cung cấp nào thì 
không. Xin lưu ý rằng, nếu có, các nhà cung cấp có thể được liệt kê theo tham chiếu 
chung đến khoa hoặc đường dây dịch vụ của Regions Hospital, có nghĩa là tất cả các 
nhà cung cấp cung cấp dịch vụ chăm sóc trong các khoa hoặc đường dây dịch vụ đó 
đều được hoặc không được Chính sách Hỗ trợ Tài chính bao trả. Các nhà cung cấp 
cũng có thể được liệt kê theo tên cá nhân, nhóm thực hiện, hoặc tên doanh 
nghiệp/công ty. 

NHỮNG NHÀ CUNG CẤP KHÔNG ĐƯỢC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI 
CHÍNH CỦA REGIONS HOSPITAL CHI TRẢ: 

• HealthPartners Medical Group (HPMG có chính sách hỗ trợ tài chính
riêng; vui lòng liên hệ trực tiếp với HPMG để biết sự hội đủ điều kiện và
hỗ trợ đăng ký)

• Midwest Radiology (trước đây là St. Paul Radiology)

CÁC KHOA, DỊCH VỤ VÀ NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC CHI TRẢ BỞI CHÍNH 
SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CỦA REGIONS HOSPITAL: 

• Trung tâm sức khỏe ngực
• Chương trình lạm dụng rượu và ma túy đối với sức khỏe hành vi
• Phòng khám ngoại trú về sức khỏe hành vi
• Phục hồi chức năng bỏng
• Trung tâm chăm sóc ung thư
• Phòng khám thiết bị điện sinh lý/chăm sóc
• Phòng thí nghiệm thông tim/X quang
• Nghiên cứu tim mạch
• Phòng khám tim mạch
• Tim mạch không xâm lấn
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CÁC KHOA, DỊCH VỤ VÀ NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC CHI TRẢ BỞI CHÍNH 
SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CỦA REGIONS HOSPITAL (Tiếp): 

 
• Liệu pháp hóa trị liệu/Dịch vụ truyền dịch 
• Chương trình nhập viện một phần DayBridge 
• Sức khỏe thể chất & tinh thần nhân viên 
• Khoa tiêu hóa 
• Khoa ung thư phụ khoa 
• Phòng khám trị liệu bàn tay 
• Vận chuyển y tế HealthPartners 
• Hospital CCD’s 
• Kỹ thuật xung can thiệp 
• Dịch vụ phòng xét nghiệm 
• Chuyển dạ và sinh đẻ 
• Điện não đồ thần kinh 
• EMG thần kinh 
• Hoạt động trị liệu 

o Tất cả các phòng khám trị liệu nghề nghiệp của Regions Hospital 
• Nhà thuốc 
• Y học thể chất 
• Vật lý trị liệu 

o Tất cả các phòng khám vật lý trị liệu của Regions Hospital 
• Liệu pháp hồ bơi (Địa điểm khoa học thần kinh) 
• Y học hạt nhân tim X quang 
• Xạ trị 
• X-Quang 
• Phẫu thuật trong ngày 
• Trung tâm sức khỏe giấc ngủ 
• Trị liệu bằng lời nói 
• Phòng khám vết thương 
• Khoa cấp cứu Regions Hospital 
• Dịch vụ nội trú Regions Hospital 
• Gây mê Regions Hospital 
• Chỉnh hình Regions Hospital 
• Phòng mổ Regions Hospital 
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CÁC KHOA, DỊCH VỤ VÀ NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC CHI TRẢ BỞI CHÍNH 
SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CỦA REGIONS HOSPITAL (Tiếp): 

 
• Đơn vị chăm sóc ngoại trú Regions Hospital 
• Chăm sóc hô hấp Regions Hospital 
• Hiệp hội gây mê thành Twin City (TCAA) 


