ु तानी गनर् नसक्ने �बरामीहरूका ला�ग �वत्तीय सहायता प्रदान गछर् ।
CMC ले �च�कत्सासम्बन्धी �बलहरूको भक्
ू ी �नम्न छ।
CMC को �वत्तीय नी�तअन्तर्गत पैसा �त�रने र न�त�रने सेवाहरूको सच
CMC को �वत्तीय सहायतासम्बन्धी नी�त वा उपयोगका बारे मा प्रश्न छन ् वा सहायता चा�हएमा कृपया (603)
ुर् ोस ्।
663-8772 वा (603) 663-6780 मा �ब�लङ �वभागमा सम्पकर् गनह
ू ी �नम्न छन ्: (4/19)
CMC को �वत्तीय सहायतासम्बन्धी नी�तअन्तर्गत पैसा �त�रने सेवाहरूको सच
CMC अस्पतालका �वभागहरू
क्याथो�लक मे�डकल सेन्टर
सिजर्कल एकाइ D100
�च�कत्सा सजर्र�को स्तर E100
हृदय भास्कुलर हस्त�ेप एकाइ
�च�कत्सा सजर्र�को स्तर E400
इङ्गल्याण्डको हृदयसम्बन्धी नयाँ संस्थान
व्यवहार स्वास्थ्य सेवा
ु वार्स एकाइ
पन
गहन हे रचाह
आमाको घर
ु
प�रवार हे र�वचारको सट
�वशेष हे र�वचार नसर्र�
प�रचालन क�हरू
ुर् �नस्ट
पफ्यज
एनेस्थे�सया अ�घ हे रचाह गन� इकाई
बाँझ प्रशोधन
नसासम्बन्धी थेरापी
इन्डोस्कोपी
आपतकाल�न क�
ू र् हे र�वचारसम्बन्धी �नणर्य �दने इकाई)
�स. �ड. य.ु (महत्वपण
(अमे�रक� तीव्र हे र�वचारसम्बन्धी समाधानको
आपतकाल�न क�का �च�कत्सकहरू (अमे�रक� तीव्र
ल्याब
रे नाल डाय�ल�सस
हे माटोलोजी
माइक्रोबायोलोजी
प्रमाणू औष�ध
ु ाईसम्बन्धी व्यवस्थापनको िक्ल�नक
दख
अप्रसारक का�डर्योलोजी
का�डर्यक क्याथ ल्याब
इलोक्ट्रो�फिजयोलोजी (EP) ल्याब
इलेक्ट्रोने�ससोलोग्राफ�
ु ाइ / उठाइसम्बन्धी केन्द्र
सत
घाउको उपचार केन्द्र
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�स�टस्क्यान
रे �डयोलोजी नैदा�नक
रे �डयोलोजी स्तन केन्द्र
इङ्गल्याण्डको नयाँ वजन व्यवस्थापन (NEWMI)
भास्कुलर इन्टरभेन्सनल रे �डयोलोजी
अल्टार्साउन्ड
ु ायी इमेिजंग (MRI)
चुम्बक�य अनय
ु
मधमेहसम्बन्धी सल्लाह
फाम�सी ओन्कोलजी
रोगीको पोषण
गभार्वस्थाको उपचार केन्द्र
एनेस्थे�सया
ु मनर�
श्वसन/ पल्
ु
पल्मनर� ल्याब
व्यावसा�यक �च�कत्सा
भौ�तक �च�कत्सा
वाक् �च�कत्सा
ु वार्स
का�डर्यक पन
ू
इन्फ्यजन सेवाहरू
मोटापा उपचार केन्द्र
बाह्य �वरामीको पोषण
व्यावसा�यक �च�कत्सा व्यावसा�यक �च�कत्सा O/P
ु न्ते सामद
ु ा�यक स्वास्थ्य / घर नभएकालाई �दइने
घम
स्वास्थ्य हे र�वचार
अस्पतालमा उपचार �दने �च�कत्सक

अस्पतालमा उपचार �दने �च�कत्सकहरू

�सकारू �च�कत्सकहरू

आमोसकेग पा�रवा�रक �च�कत्सा
पा�रवा�रक स्वास्थ्य र कल्याण केन्द्र
म्यानचेस्टरको प�रवा�रक �च�कत्सक
गोफस्टाउनको पा�रवा�रक �च�कत्सा
ग्रेनाइट राज्यको आन्त�रक �च�कत्सा
हाइल्यान्डर वे
हुकसेटको प्राथ�मक हे रचाह
ु ो आन्त�रक �च�कत्सा
हे कभ्यक
इङ्गल्याण्डको नयाँ हृदय संस्थान
िक्वन �सट�को मे�डकल एसो�सएट
वेबस्टार िस्ट्रटको आन्त�रक �च�कत्सा
�वलोबेन्डको पा�रवा�रक �च�कत्सा
का�डर्योथोरे �सक सिजर्कल एसो�सएट
ू
शल्य �च�कत्सा हे र�वचार समह
नसा र भास्कुलर �वशेष� (4/2018)
न्यू हे म्पसायर गोस्ट्रोनेटरोलोजी
व्यापक सिन्धवातीयशास्त्रसम्बन्धी हे र�वचार
व्यापक न्यरू ोलोजी हे र�वचार
पोइस्सन दन्त �च�कत्सा स�ु वधा

ग्यस्ट्रो NHG
रोमेटोलोजी सीआरसी
न्यरू ोलोजी सीएनसी
दन्त �च�कत्सक
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WWSC

म�हला कल्याण र बाँझोपन �नवारण केन्द्र

ु ार शल्
ु क न�त�रने तेस्रो प�ीय सेवा प्रदायकहरू यस प्रकार छन ्:
सीएमसीको �वत्तीय सहायता नी�तअनस
Dartmouth Hitchcock Ob/GYN
द��णी एन.एच. रे �डयो�डयालजी
ू
एनेस्थे�सया �च�कत्साको हे र�वचार समह
न्यू हे म्पसायर ओनकोलोजी
डा. जजर् नील - स्नायु �व�ान
प्याथोलोजी
हे र�वचार केन्द्र
�स�भल सजर्न
एनएच आथ�पे�डक
म्यान्चेस्टर योरोलोजी
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