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3.0
تأييد شده

پاليسی )مفهوم اساسی(

قسمی که در قانون  IRSبخش  (r)501آمده است BSMH ،متعهد به ارائه آموزش به مريضان و ضامن ها در مورد صورتحساب و
حصول بدهی های مربوط به خدمات ارائه شده است BSMH .هيچنوع اقدامات حصول فوقالعاده )قسمی که در اينجا تعريف شده
است( را برای دريافت مصارف مراقبت عليه يک شخص انجام نمی دهد ،مگر اينکه قبل از آن اقدامات معقولی را برای تعيين اين
مسئله که آيا اين شخص در مطابقت با پاليسی  HFAواجد شرايط کمک هست يا نخير ،انجام داده باشد.
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هدف )سه پيام کليدی(

 Bon Secours Mercy Healthبا توجه به مأموريت خود در جهت ارتقای صحت جوامع خود ،با تأکيد خاص باﻻی فقرا و
اشخاص مستضعف و با الهام گرفتن از قدرت شفادهی عيسی مسيح ،متعهد به ارائه آموزش به مريضان و ضامن ها در مورد
صورتحساب و حصول بدهی های مربوط به خدمات ارائه شده است .پرداخت حساب ها بدون در نظر داشت نژاد ،سن ،جنسيت ،سابقه
قومی ،مليت ،شهروندی ،لسان اصلی ،مذهب ،تحصيﻼت ،وضعيت اشتغال يا تعليم ،رابطه ،پوشش بيمه ،موقعيت اجتماعی يا هر عامل
تبعيضآميز ديگر تعقيب می شود .برای اين منظور BSMH ،هيچ نوع اقدامات حصول فوق العاده )قسمی که در اينجا تعريف شده
است( را برای دريافت مصارف مراقبت عليه يک شخص انجام نمی دهد ،مگر اينکه قبل از آن اقدامات معقولی را برای تعيين اين
مسئله که آيا اين شخص در مطابقت با پاليسی  HFAواجد شرايط کمک هست يا نخير ،انجام داده باشد.
به هر ضامن يک فرصت زمانی معقول داده شده و ارتباطات معقولی با وی انجام ميشود تا از مسئوليت مالی خود باخبر شود و آن را
درک نمايد .ضامن از نظر مالی در مقابل خدماتی که واقعا ً ارائه شده و به اندازه کافی مستند شده باشد ،مسئول خواهد بود .نمايندگان
 BSMHو/يا اشخاص تعيينشده توسط آن ،پاليسی  HFAرا بطور وسيعی تبليغ میکنند ،از جمله اينکه يک کاپی از خﻼصه اين
پاليسی به زبان ساده را قبل از رخصت شدن مريض به وی ارائه میکنند .اطﻼع از هريک از پوششهای بيمهای ضامن ،بر عهده
خود ضامن است .هر نوع مسئوليت پرداخت شخصی بعد از پوشش بيمه بر اساس پوشش بيمه ضامن و پﻼن امتيازات تعريف
میشود BSMH.برای تعيين واجد شرايط بودن ،تصميمگيری در مورد ادعا و تعيين مسئوليت مريض ،به توضيحات امتيازات و
ساير معلومات ارائه شده توسط ضامن و کمپنی بيمه استناد خواهد کرد.
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ساحۀ کاری )جمعيتی که اين پاليسی باﻻی شان تطبيق می شود(

اين پاليسی صدور صورتحساب و حصول بدهی ،در مورد مراکز مراقبت های صحی  BSMHذيل تطبيق می شود .پاليسی صدور
صورتحساب و حصول بدهی ،در مورد مراکز مراقبتهای صحی  BSMHدر اياﻻت متحده امريکا )" ("USAتطبيق میشود و
هيچ شفاخانه يا مرکز صحی را که در خارج از اياﻻت متحده موقعيت داشته باشد ،شامل نخواهد شد:
Cincinnati
 – Mercy Health شفاخانه اندرسون )(Anderson Hospital
 – Mercy Health شفاخانه کلرمونت )(Clermont Hospital
 – Mercy Health شفاخانه فرفيلد )(Fairfield Hospital
 شفاخانه يهوديان )The Jewish Hospital) – Mercy Health
 – Mercy Health شفاخانه وست )(West Hospital
 مراکز صحی Mercy Health Physicians Cincinnati LLC
 مراکز صحی Mercy Health Physicians Cincinnati Specialty Care LLC
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Kentucky
(Lourdes Hospital)  شفاخانه لودرز- Mercy Health 
(Marcum and Wallace Hospital)  شفاخانه مارکون و واﻻس- Mercy Health 
Mercy Health Physicians Kentucky LLC  مراکز صحی
Mercy Health Physicians Kentucky Specialty Care  مراکز صحی
Lima
(St. Rita’s Medical Center)  مرکز صحی سنت ريتا- Mercy Health
Mercy Health Physicians Lima LLC مراکز صحی
Mercy Health Physicians Lima Specialty Care LLC مراکز صحی





Lorain
(Lorain Hospital)  – شفاخانه لورينMercy Health
(Allen Hospital)  شفاخانه آلن- Mercy Health
Mercy Health Physicians Lorain LLC مراکز صحی
Mercy Health Physicians Lorain Specialty Care LLC مراکز صحی






Springfield
(Springfield Regional Medical Center)  مرکز صحی منطقه ای اسپرينگ فيلد- Mercy Health 
(Urbana Hospital)  – شفاخانه اورباناMercy Health 
Mercy Health Physicians Cincinnati LLC  مراکز صحی
Mercy Health Physicians Springfield Primary Care LLC  مراکز صحی
Mercy Health Physicians Springfield Specialty Care LLC  مراکز صحی
Toledo
(St. Vincent Medical Center)  مرکز صحی سنت وينسنت- Mercy Health
(Perrysburg Hospital)  – شفاخانه پريسبرگMercy Health
(St. Charles Hospital)  شفاخانه سنت چارلز- Mercy Health
(St. Anne Hospital)  شفاخانه سنت آن- Mercy Health
(Defiance Hospital)  شفاخانه دفيانس- Mercy Health
(Tiffin Hospital)  شفاخانه تيفين- Mercy Health
(Children’s Hospital)  شفاخانه اطفال- Mercy Health
(Willard Hospital)  شفاخانه ويﻼرد- Mercy Health
Mercy Health Physicians – North LLC مراکز صحی
Mercy Medical Partners, Northern Region, LLC مراکز صحی
Mercy Health Physicians North Specialty Care LLC مراکز صحی
Mercy Medical Partners, Northern Region Specialty Care LLC مراکز صحی














Youngstown
(St. Elizabeth Youngstown Hospital)  شفاخانه سنت اليزابت يانگستاون- Mercy Health 
(St. Elizabeth Boardman Hospital)  شفاخانه سنت اليزابت بوردمن- Mercy Health 
(St. Joseph Warren Hospital)  شفاخانه سنت جوزف وارن- Mercy Health 
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Mercy Health Physicians Youngstown LLC مراکز صحی
Mercy Health Physicians Youngstown Specialty Care LLC مراکز صحی




Richmond
(St. Francis Medical Center)  مرکز صحی سنت فرانسيس- Bon Secours 
(Richmond Community Hospital)  – شفاخانه اجتماعی ريچموندBon Secours 
(Memorial Regional Medical Center)  مرکز صحی منطقه ای ممو﷼- Bon Secours 
(St. Mary’s Hospital)  شفاخانه سنت ماری- Bon Secours 
Bon Secours Medical Group Richmond Primary Care LLC  مراکز صحی
Bon Secours Medical Group Richmond Specialty Care LLC  مراکز صحی
Rappahannock
(Rappahannock General Hospital)  شفاخانه عمومی راپاهانوک
Bon Secours Medical Group Richmond Primary Care LLC  مراکز صحی
Bon Secours Medical Group Richmond Specialty Care LLC  مراکز صحی
Hampton Roads
(Mary Immaculate Hospital)  – شفاخانه ماری ايماکيوليتBon Secours 
(Maryview Medical Center)  مرکز صحی ماری ويو- Bon Secours 
(Health Center at Harbour View)  مرکز صحی در هاربر ويو- Bon Secours 
Bon Secours Medical Group Hampton Roads Primary Care LLC  مراکز صحی
Bon Secours Medical Group Hampton Roads Specialty  مراکز صحی
جنوبي کارولينا
St. Francis Downtown 
St. Francis Eastside 
St. Francis Millennium 
.St. Francis Physician Services, Inc  مراکز صحی
Bon Secours Medical Group Greenville Primary Care LLC  مراکز صحی
Bon Secours Medical Group Greenville Specialty Care LLC  مراکز صحی

ويرجينيای جنوبی
(Southern Virginia Medical Center)  مرکز صحی ويرجينيای جنوبی- Bon Secours 
(Southside Medical Center)  مرکز صحی ساوتسايد- Bon Secours 
(Southampton Medical Center)  مرکز صحی ساوتهمپتون- Bon Secours 

(جزئيات پاليسی )نقاط پشتيبانی
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:ساوتهمپتون
 در مواردی که.ضامن ارسال می شود/ برای مريض،صورتحساب خدمات شفاخانه در جريان سايکل های تدريجی صورتحساب
 در. اين صورتحساب بعد از ارائه خدمات ارسال می شود، يعنی مريض پرداخت شخصی،مريض هيچ پوشش بيمه ای نداشته باشد
 صورتحساب بعد از آن زمانی ارسال می شود،بيشتر موارد زمانی که مريضان از طريق کمپنی بيمه تحت پوشش قرار می گيرند
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که خدمات ارائه گرديده و ادعا توسط کمپنی بيمه بررسی شده باشد .مواردی وجود دارد که صورتحساب قبل از رسيدگی به ادعای
مريض يا ضامن ارسال می شود ،به عنوان مثال ،زمانيکه ﻻزم است مريض برای رسيدگی به ادعا به ارائه معلومات اضافی
بپردازد.
نمايندگان  BSMHو/يا اشخاص تعيينشده توسط آن میتوانند در جريان سايکل صورتحساب ،به منظور تعقيب حصول بدهی با
مريض/ضامن )از طريق تليفون ،نامه يا ايميل( به تماس شوند .کوشش های حصول بدهی در سوابق مريض ثبت خواهد شد.
سايکل صورتحساب:
سايکل صورتحساب از اولين اطﻼعيه ارسال شده به مريض )تاريخ ارسال( در نظر گرفته شده و موارد زير را شامل می شود:


صورتحساب بعدی در جريان يک مدت زمان اضافی  30روزه برای مريض/ضامن ارسال می شود تا متوجه اين
پروسه شوند:
 oاولين  -تاريخ اولين صورتحساب
 oدومين  30 -روز بعد
 oسومين  60 -روز بعد
 oچهارمين  90 -روز بعد از اطﻼعيه و انتقال آن به کمپنی حصول بدهی ،در صورتی که مبالغی پرداخت
نشده باقی بماند يا درخواست  HFAدريافت نشده باشد
 oپنجمين  120 -روز بعد انتقال به کمپنی حصول بدهی )نامه ارسال شده از حصول بدهی( ،با رعايت مقررات
اين پاليسی.
 oبا توجه به مفاد اين پاليسی ،ممکن است از يک کمپنی حصول بدهی ثانويه يا ثالث استفاده شود.

اقدامات حصول فوق العاده ):(ECA




پاليسی  BSMHاين نيست که قبل از انجام اقدامات منطقی برای تعيين اينکه آيا يک شخص بر اساس پاليسی  HFAآن
واجد شرايط کمک است يا نخير ،شروع به انجام اقدامات حصول فوق العاده عليه اين شخص در مورد پرداخت هزينه
مراقبت وی نمايد.
اقدامات حصول فوق العاده شامل راپور دادن معلومات منفی درباره اين شخص به سازمان راپور دهنده اعتبار مشتری يا
دفتر اعتباری است.
 BSMHممکن است اقدامات حصول فوق العاده مذکور را برای حصول حسابهای تسويه نشده انجام دهدBSMH.
هيچنوع اقدام قانونی انجام شده برای حصول حسابهای تسويهشده را توسط هر فروشندهای که به نمايندگی از BSMH
کار میکند ،تأييد نخواهد کرد BSMH.قبل از ارائه مراقبتهای دارای ضروريت معالجوی به دليل عدم پرداخت يک يا
چند صورتحساب مربوط به مراقبتهای ارائهشده قبلی توسط يک شخص بر اساس پاليسی  ،HFAاقدام به عدم ارائه يا به
تعويق انداختن مراقبت يا ملزم کردن اين شخص به پرداخت ،نخواهد کرد.

کوشش های برای تعيين واجد شرايط بودن :HFA
 BSMH به مريضان اجازه می دهد درخواست های مکمل  HFAرا در جريان يک دوره درخواست  240روزه ارائه
کنند )قسمی که در اينجا تعريف شده است(.
 BSMH بدون انجام کوشش های معقول برای تعيين واجد شرايط بودن مريض بر اساس پاليسی  ،HFAشروع به انجام
اقدامات حصول فوق العاده عليه مريض يا ضامن نخواهد کرد .به طور مشخص:
 BSMH oقبل از شروع هرنوع اقدامات حصول فوقالعاده جهت پرداخت هزينه مراقبت ،در مورد پاليسی ،HFA
به قسم مشروح در اينجا به اشخاص اطﻼعرسانی میکند؛ همچنين به مدت حداقل  120روز از تاريخ اولين
صورتحساب مراقبتهای مربوطه بعد از رخصت شدن ،از شروع به اين قبيل اقدامات حصول فوقالعاده ،پرهيز
می کند.
 oاگر  BSMHقصد داشته باشد اقدامات حصول فوق العاده را تعقيب کند ،موارد ذيل حداقل  30روز قبل از
شروع يک يا چند مورد از اقدامات حصول فوق العاده ،انجام خواهد شد:
 BSMH کتبا ً به مريض خبر می دهد که کمک های مالی برای اشخاص واجد شرايط قابل دسترس
است ،اقدامات حصول فوق العاده ای را که مرکز )يا شخص مجاز ديگر( در نظر دارد برای دريافت
هزينه مراقبت انجام دهد مشخص می کند و يک مهلت را اعﻼم می نمايد که اين اقدامات حصول فوق
العاده زودتر از آن شروع نمی شود و اين مهلت زودتر از  30روز بعد از تاريخ ارائه اعﻼميه کتبی
نخواهد بود؛
 اطﻼعيه فوق شامل خﻼصه پاليسی  HFAبه زبان ساده است.
 BSMH کوشش معقولی انجام خواهد داد تا به قسم شفاهی به مريض در مورد پاليسی  HFAو نحوه
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o

دستيابی شخص به کمک جهت پروسه درخواست اطﻼع رسانی کند.
اگر  BSMHقبل از شروع يک يا چند مورد از اقدامات حصول فوق العاده ،صورتحساب های باقيمانده يک
شخص را برای دوره های مراقبت تجميع نمايد ،الی مدت  120روز بعد از ارائه اولين اطﻼعيه صورتحساب
بعد از ترخيص مربوط به آخرين دوره مراقبت های ارائه شده از شروع اقدامات حصول فوق العاده ،پرهيز
خواهد کرد.

بررسی درخواست های :HFA
 اگر يک شخص در جريان دوره درخواست ،يک درخواستی  HFAناقصی را ارائه کند BSMH ،کارهای زير را
انجام خواهد داد:
 oهر نوع اقدامات حصول فوق العاده برای حصول مصارف مراقبت را تعليق خواهد کرد؛ و
 oيک اطﻼعيه کتبی به اين شخص ارائه ميکند که در آن معلومات اضافی و/يا مستندات مورد ضرورت بر اساس
پاليسی  HFAيا فورمه درخواست  HFAکه بايد برای تکميل درخواست ارائه شود را شرح می دهد و اين
اطﻼعيه شامل معلومات تماس  BSMHاست که در آخر اين پاليسی ارائه شده است.
 اگر يک شخصی در طول دوره درخواست ،يک درخواستی  HFAمکملی را ارائه کند BSMH ،کارهای زير را انجام
خواهد داد:
 oهر نوع اقدامات حصول فوق العاده برای حصول مصارف مراقبت را تعليق خواهد کرد؛
 oتصميم گيری در مورد اينکه آيا اين شخص واجد شرايط  HFAبرای مراقبت است يا نخير و اطﻼع دادن تصميم
واجد شرايط بودن به اين شخص به شکل کتبی) ،از جمله ،در صورت امکان ،کمکی که اين شخص واجد شرايط
آن است( و مبنای اين تصميم.
 oاگر مشخص شود که اين شخص واجد شرايط  HFAبرای مراقبت است BSMH ،اقدامات ذيل را انجام خواهد
داد:
 اگر مشخص شود که اين شخص واجد شرايط کمکی به غير از مراقبت رايگان است ،موارد زير را
به اين شخص ارائه ميکند:
• صورتحساب نشان دهنده مبلغی که اين شخص به عنوان شخص واجد شرايط HFA
در مقابل مراقبت خود بدهکار است
• اينکه اين مبلغ چی قسم تعيين شده است و
• اعﻼم کرده يا تشريح ميکند که اين شخص چی قسم می تواند معلومات را در مورد
 AGBبرای مراقبت کسب کند؛ يا
• اعﻼم نموده يا تشريح ميکند که اين شخص چی قسم می تواند برای کمک های
سخاوتمندانه تر در مطابقت با  HFAدرخواستی بدهد.
 هر مبلغی را که شخص )يا به  BSMHيا به هر طرف ديگری که  BSMHشخص را به آن ارجاع
داده يا بدهی وی برای مراقبت را به آن فروخته است( در مقابل مراقبت ،پرداخت کرده است و اين
مبلغ بيشتر از مبلغی است که خود فرد شخصا ً مسئول پرداخت آن بهحيث شخص واجد شرايط HFA
است ،به وی بازپرداخت مينمايد؛ بجز در مواردی که مبلغ مازاد کمتر از  5دالر )يا مبلغ ديگر منتشر
شده در بولتن عايدات داخلی( باشد.
 تمام اقدامات منطقی را برای برعکس کردن هر نوع اقدامات حصول فوق العاده )به استثنای فروش
بدهی( که عليه اين شخص برای دريافت هزينه مراقبت صورت گرفته است را انجام می دهد.
 زمانيکه درخواست  HFAارائه نشود BSMH ،می تواند ،بنا به ضرورت و در مطابقت با تشريحات اين سند ،اقدامات
حصول فوق العاده را بعد از اطﻼعرسانی به شخص در مورد  HFAبرای دريافت هزينههای مراقبت آغاز کند ،مگر
اينکه  BSMHدرخواست  HFAرا در طول دوره درخواست دريافت نمايد.
احکام متفرقه:

نام پاليسی:
نسخه:



قاعده مبارزه با سوءاستفاده  BSMH -بر اساس معلوماتی که بنا به دﻻيلی اعتقاد دارد غيرقابل اعتماد يا نادرست هستند
يا معلوماتی که تحت فشار يا به زور از شخص دريافت شده باشند ،تصميم خود را مبنی بر اينکه اين شخص واجد شرايط
 HFAنيست ،اتخاذ نخواهد کرد.



تعيين واجد شرايط بودن  BSMH - Medicaidاز انجام کوشش معقول کوتاهی نخواهد کرد تا تعيين کند که آيا اين
شخص برای مراقبت واجد شرايط  HFAاست يا نخير؛ چنانچه بعد از دريافت درخواست کامل  HFAاز شخصی که
 BSMHمعتقد است ممکن است واجد شرايط  Medicaidباشد BSMH ،تصميم گيری در مورد اينکه آيا اين شخص
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پاليسی مصوب هيئت مديره BSMH
واجد شرايط  HFAبرای مراقبت است را الی زمان تکميل و ارائه درخواست  Medicaidشخص و مشخص شدن واجد
شرايط بودن يا نبودن اين شخص برای  Medicaidبه تعويق می اندازد.
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عدم انصراف از درخواست  - HFAدريافت سند انصراف امضا شده از شخص ،مانند اظهارنامه امضا شده مبنی بر اينکه
اين شخص عﻼقه مند نيست مطابق به پاليسی  HFAدرخواست کمک کند يا اطﻼعيه هايی که در اينجا تشريح شده را
دريافت کند ،به خودی خود باعث واجد شرايط نشدن اين شخص برای  HFAنيست.



مرجع نهايی برای تعيين واجد شرايط بودن  - HFAبخش خدمات مالی مريض  BSMHمرجع نهايی برای تعيين اين
است که  BSMHکوشش معقولی را برای تعيين واجد شرايط بودن اين شخص برای  HFAانجام داده است يا نخير و لذا
می تواند شروع به انجام اقدامات حصول فوق العاده عليه اين شخص نمايد.



موافقت نامه ها با طرف های ديگر  -اگر  BSMHبدهی شخص در حصۀ مراقبت را به يک جانب ديگر بفروشد يا
ارجاع دهد BSMH ،يک موافقت نامه کتبی ﻻزم اﻻجرای قانونی با طرف ديگر منعقد خواهد کرد که منطقا ً به اين منظور
تنظيم شده است که اطمينان حاصل شود تا زمانی که کوشش های منطقی انجام نشود تا مشخص گردد که آيا اين شخص
واجد شرايط  HFAبرای مراقبت است يا نخير ،هيچ نوع اقدامات حصول فوق العاده برای دريافت هزينه مراقبت انجام
نخواهد شد.



ارائه اسناد به شکل الکترونيکی  -ممکن است  BSMHهرنوع اطﻼعيه کتبی يا مکاتباتی که در اين پاليسی تشريح شده
است را به شکل الکترونيکی )بعنوان مثال از طريق ايميل( برای هر شخصی ارسال نمايد که اعﻼم کرده باشد ترجيح می
دهد اطﻼعيه کتبی يا مکاتبه را به شکل الکترونيکی دريافت کند.

تعاريف

 AGB – مبالغ معمول صورت حساب برای مراقبت های ايمرجنسی يا ساير مراقبت های دارای ضروريت معالجوی برای
اشخاصی که پوشش بيمه دارند.
 دوره درخواست  -دوره ای که  BSMHبايد بر اساس  HFAخود درخواست کمک مالی ارائه شده توسط يک شخص را بپذيرد
و بررسی کند تا بتواند کوشش های معقولی را انجام دهد و مشخص نمايد که آيا اين شخص مطابق به اين پاليسی شامل کمک های
مالی هست يا نخير .دورۀ درخواست از تاريخ ارائه مراقبت شروع می شود و در آخرين روز از دورۀ  240روزه بعد از تاريخ
ارائه اولين صورتحساب بعد از ترخيص برای مراقبت ارائه شده ،يا حداقل  30روز بعد از آن به پايان می رسد که BSMH
اطﻼعيه کتبی مربوط به مهلت شروع اقدامات حصول فوق العاده را برای شخص ارسال نمايد.
BSMH – Bon Secours Mercy Health and Bon Secours Mercy Health Medical Group 
 مراکز مراقبت های صحی  – BSMHشفاخانه های  Bon Secours Mercy Healthو مراکز صحی Bon Secours
 Mercy Health Medical Groupتحت مديريت و/يا فعاليت شعبه های مراکز صحی Bon Secours Mercy Health
.Medical Group
 اقدامات حصول فوق العاده -اقدامات حصول فوق العاده عبارت از مجموعه اقداماتی است که توسط  BSMHعليه يک شخص
برای دريافت مبلغ صورتحساب مراقبت های تحت پوشش پاليسی  HFAانجام ميشود.
 - HFA کمک مالی مراقبت های صحی
 پاليسی  - HFAپاليسی کمک مالی مراقبت های صحی .BSMH
 شخص واجد شرايط  - HFAيک شخص واجد شرايط برای کمک مالی بر اساس پاليسی ) HFAبدون در نظر داشت اينکه آيا
اين شخص بر اساس پاليسی  HFAدرخواست کمک نموده است يا نخير( است.
نام پاليسی:
نسخه:

صدور صورتحساب و حصول بدهی
3.0

تاريخ آخرين تجديد نظر:
آخرين تاريخ اصﻼح:

2022/01/27
2022/01/27

صفحه:
تاريخ اصلی:

2019/12/12

پاليسی مصوب هيئت مديره BSMH

ضمايم

.6

ضميمه  - 1بخش معلومات تماس BSMH

پاليسی های مربوط
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 BSMHانتخاب های ديگری را برای مريضان بيمه نشده يا دارای بيمه ناکافی که بر اساس اين پاليسی  HFAواجد شرايط کمک
های مالی نيستند ،ارائه می کند .جهت کسب معلومات بيشتر ،لطفا ً به پاليسی های  BSMHذيل مراجعه کنيد:
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نام پاليسی:
نسخه:

پاليسی کمک مالی مراقبت های صحی BSMH
پاليسی تخفيف شخص بدون بيمه  /پرداختکننده شخصی BSMH

کنترل نسخه

نسخه

تاريخ

شرح

تهيه شده توسط

1.0

2019/11/25

پاليسی صدور صورت حساب و حصول بدهی

امور مالیTravis Crum/

2.0

2021/2/18

پاليسی صدور صورت حساب و حصول بدهی

امور مالیTravis Crum/

3.0

2022/2/17

پاليسی صدور صورت حساب و حصول بدهی

امور مالیTravis Crum/

صدور صورتحساب و حصول بدهی
3.0

تاريخ آخرين تجديد نظر:
آخرين تاريخ اصﻼح:

2022/01/27
2022/01/27

صفحه:
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BSMH پاليسی مصوب هيئت مديره
1 ضميمه
:معلومات تماس
: به طريقه های ذيل به تماس شويدMercy Health  در حصۀ شفاخانه هایBSMH  لطفا ً با،جهت کسب معلومات بيشتر

Mercy Health - St. Anne Hospital
3404 W. Sylvania Avenue
Toledo, OH 43623
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
Mercy Health - Defiance Hospital
1404 E. Second Street
Defiance, OH 43512
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
Mercy Health - Tiffin Hospital
45 St. Lawrence Drive
Tiffin, OH 44883
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
Mercy Health - Children’s Hospital
2213 Cherry Street
Toledo, OH 43608
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
Mercy Health - Willard Hospital
1100 Neal Zick Rd.
Willard, OH 44890
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
Mercy Health – Perrysburg Hospital
12623 Eckel Junction Rd.
Perrysburg, OH 43551
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
Mercy Health - St. Elizabeth
Youngstown Hospital
1044 Belmont Ave.
Youngstown, OH 44501
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
Mercy Health - St. Elizabeth Boardman
Hospital
8401 Market St.
Boardman, OH 44512
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
Mercy Health - St. Joseph Warren
Hospital
667 Eastland Avenue
Warren, Ohio 44484
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
Mercy Health – Lorain Hospital
3700 Kolbe Rd.
2019/12/12

:صفحه
:تاريخ اصلی

2022/01/27
2022/01/27

www.bsmhealth.org/financial-assistance
www.mercy.com/financial-assistance

ويبسايت

1-877-918-5400
11511 Reed Hartmann Highway
Blue Ash, Ohio 45241
امتيازات عمومیAttention:

تليفون
از طريق پست

Mercy Health - Anderson Hospital
7500 State Road
Cincinnati, OH 45255
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
Mercy Health – Clermont Hospital
3000 Hospital Drive
Batavia, Ohio 45103
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
Mercy Health – Fairfield Hospital
3000 Mack Road
Fairfield, Ohio 45014
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
The Jewish Hospital – Mercy Health
4777 E. Galbraith Road
Cincinnati, Ohio 45236
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
Mercy Health – West Hospital
3300 Mercy Health Blvd.,
Cincinnati, Ohio 45211
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
Mercy Health - فيلدمرکز صحی حوزوی اسپرينگ
(Springfield Regional Medical Center)
100 Medical Center Drive (at West North St)
Springfield, Ohio, 45504
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
Mercy Health – Urbana Hospital
904 Scioto St,
Urbana, OH 43078
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
Mercy Health - St. Rita’s Medical Center
730 W. Market St. Lima, OH 45801
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
Mercy Health - Lourdes Hospital
1530 Lone Oak Rd
Paducah, KY 42003
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
Mercy Health - Marcum and Wallace
Hospital
60 Mercy Court Irvine, KY 40336
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
Mercy Health - St. Vincent Medical Center

حضوری

:تاريخ آخرين تجديد نظر
:آخرين تاريخ اصﻼح

صدور صورتحساب و حصول بدهی
3.0

:نام پاليسی
:نسخه

BSMH پاليسی مصوب هيئت مديره
Lorain, OH 44053
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
Mercy Health - Allen Hospital
200 W. Lorain St.
Oberlin, Ohio 44074
 مشاوره مالی:ديپارتمنت

2213 Cherry Street
Toledo, OH 43608
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
Mercy Health - St. Charles Hospital
2600 Navarre Avenue
Oregon, OH 43616
 مشاوره مالی:ديپارتمنت

:معلومات
: به طريقه های ذيل به تماس شويدBon Secours  در حصۀ شفاخانه هایBSMH  لطفا ً با،جهت کسب معلومات بيشتر

Mary )  – شفاخانه ماری ايماکيوليتBon Secours
(Immaculate Hospital
2 Bernadine Dr
Newport News, VA 23602
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
 مرکز صحی ماری ويو- Bon Secours
(Maryview Medical Center)
3636 High Street
Portsmouth, VA 23707
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
 مرکز صحی در هاربر ويو- Bon Secours
(Health Center at Harbour View)
5818 Harbour View Boulevard
Suffolk, VA 23435
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
St. Francis Downtown
One St. Francis Drive
Greenville, SC 29601
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
St. Francis Eastside
125 Commonwealth Drive
Greenville, SC 29615
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
St. Francis Millennium
2 Innovation Drive
Greenville, SC 29607
 مشاوره مالی:ديپارتمنت

www.bsmhealth.org/financial-assistance
www.fa.bonsecours.com
( )اشخاص محلی ريچموند804-342-1500
877-342-1500
Bon Secours Mercy Health کمک مالی
P.O. Box 631360
Cincinnati, OH 45263-1360
Bon Secours St. Francis Medical Center
13710 St. Francis Boulevard
Midlothian, VA 23114
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
Bon Secours – Richmond Community
Hospital
1500 N. 28th Street
Richmond, VA 23223
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
Bon Secours Memorial Regional Medical
Center
8260 Atlee Road
Mechanicsville, VA 23116
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
Bon Secours St. Mary’s Hospital
5801 Bremo Road
Richmond, VA 23226
 مشاوره مالی:ديپارتمنت
Rappahannock General ) شفاخانه عمومی راپاهانوک
(Hospital
101 Harris Road
Kilmarnock, VA 22482
 مشاوره مالی:ديپارتمنت

ويبسايت
تليفون
از طريق پست
حضوری

:معلومات
: در حصۀ شفاخانه های ويرجينيای جنوبی به طريقه های ذيل به تماس شويدBSMH  لطفا ً با،جهت کسب معلومات بيشتر

2019/12/12

:صفحه
:تاريخ اصلی

2022/01/27
2022/01/27

:تاريخ آخرين تجديد نظر
:آخرين تاريخ اصﻼح

صدور صورتحساب و حصول بدهی
3.0

:نام پاليسی
:نسخه

پاليسی مصوب هيئت مديره BSMH
ويبسايت
تليفون
از طريق پست
حضوری

www.bsmhealth.org/financial-assistance
www.fa.bonsecours.com
) 804-342-1500اشخاص محلی ريچموند(
877-342-1500
کمک مالی Bon Secours Mercy Health
P.O. Box 631360
Cincinnati, OH 45263-1360
Bon Secours Mercy Health Petersburg LLC
)سابقا ً با نام مرکز صحی منطقه ای ساوت سايد(
200 Medical Park Blvd
Petersburg, VA 23805
Bon Secours Mercy Health Emporia LLC
)سابقا ً با نام مرکز صحی منطقه ای ويرجينيای جنوبی(
727 N Main Street
Emporia, VA 23847
Bon Secours Mercy Health Franklin LLC
)سابقا ً با نام شفاخانه ممو﷼ ساوت همپتون(
100 Fairview Drive
Franklin, VA 23851

معلومات:
جهت کسب معلومات بيشتر در حصۀ مراکز صحی Bon Secours Mercy Health Medical Groupدر اشلند ،کنتاکی؛ ريچموند،
ويرجينيا؛ راپاهانوک ،ويرجينيا؛ همپتون رودز ،ويرجينيا؛ يا کارولينای جنوبی ،لطفا ً با  BSMHبه طريقه های ذيل به تماس شويد:

ويبسايت
تليفون

http://mercyhealthapps.com/files/BSMH\/All Markets_Practice Field List MASTER FILE.xlsx

از طريق پست

Virginia Medical Group: 888-835-9905
South Carolina Medical Group: 864-603-6080
کمک مالی Bon Secours Mercy Health
P.O. Box 631360
Cincinnati, OH 45263-1360

معلومات:
جهت کسب معلومات بيشتر در حصۀ مراکز صحی Bon Secours Mercy Health Medical Groupدر سينسيناتی ،اوهايو؛ پادوکا،
کنتاکی؛ ايروين ،کنتاکی؛ ليما ،اوهايو؛ لورين ،اوهايو؛ اسپرينگفيلد ،اوهايو؛ تولدو ،اوهايو؛ يا يانگستاون ،اوهايو ،لطفا ً با  BSMHبه طريقه
های ذيل به تماس شويد:

ويبسايت
تليفون
از طريق پست

نام پاليسی:
نسخه:

http://mercyhealthapps.com/files/BSMH\/All Markets_Practice Field List MASTER FILE.xlsx

1-877-918-5400
Ensemble Health Partners
11511 Reed Hartmann Highway
Blue Ash, Ohio 45241
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