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מדינוית חיובים וגבייה
503
מימון
מימון
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3.1.2020
1.0
מאושר

פוליסה )קונספט גבוה(

כפי שנקבע על ידי קוד מס הכנסה סעיף ) r)501, Bon Secours Mercy Healthמחויבת לספק את כל המידע החיוני
למטופלים ולערבים בכל הנוגע לחיוב וגביית תשלום עבור שירותים שניתנו Bon Secours Mercy Health .לא תנקוט
בשום פעולת גבייה יוצאת דופן )כהגדרתה כאן( נגד אדם לקבלת תשלום עבור טיפול לפני שנעשו מאמצים סבירים לקבוע אם
הוא זכאי לסיוע בטיפול במסגרת הסיוע הכספי לטיפול רפואי )פוליסת ".(”HFA

.II

מטרה )שלושה מסרים עיקריים(

במסגרת משימתה לשפר את בריאות קהילותיה ,בדגש מיוחד על מעוטי יכולת ואלה שהשירותים אינם מוצעים
להם ,וברוח תורת הריפוי של ישו  ,Bon Secours Mercy Healthמחויבת למסור את כל המידע החיוני
למטופלים ולערבים ככל שהדבר נוגע לחיובים וגביית תשלום עבור שירותים שניתנו .תשלום על חשבונות ייעשה
באופן עקבי ,ללא קשר לגזע ,גיל ,מין ,רקע אתני ,מוצא לאומי ,אזרחות ,שפה ,דת ,חינוך ,תעסוקה או מעמד
סטודנט ,נטייה ,קירבה ,כיסוי ביטוחי ,מעמד קהילתי או כל גורם מבדיל מפלה אחר .לשם כךBon Secours ,
 Mercy Healthלא תפעל בשום פעולת גבייה יוצאת דופן )כהגדרתה כאן( כנגד אדם לקבלת תשלום עבור טיפול,
לפני שנעשו מאמצים סבירים לקבוע אם הוא זכאי לסיוע בטיפול במסגרת פוליסת הסיוע הכספי שלה )".("HFA
כל ערב יקבל זמן והודעה זמן סביר מראש כדי שיהיה מודע ויבין את אחריותו הכספית .הערב יישא באחריות
כספית לשירותים שסופקו בפועל ותועדו כראוי .נציגי  Bon Secours Mercy Healthו/או מי שהוסמך לכך יפרסמו
באופן נרחב את פוליסת הHFA -על ידי ,בין השאר ,הצעת עותק של סיכום בשפה בפשוטה של הפוליסה לפני
שהמטופל ישוחרר .הבנת הכיסוי הביטוחי של כל ערב היא באחריות הערב .כל התחייבות לתשלום עצמי המשנית
לכיסוי הביטוחי מוגדרת על ידי הכיסוי הביטוחי ותכנית ההטבות של הערבBon Secours Mercy Health .
מסתמכת על ההסבר על הטבות ומידע אחר מהערב ומספק הביטוח בענייני זכאות ,שיפוט התביעה וקביעות
אחריות מטופל.

.III

טווח )אוכלוסיות עליהן חלה המדיניות(

מדיניות חיוב וגביה זו חלה על בתי החולים הבאים של  Bon Secours Mercy Healthבארה"ב ואינה כוללת בתי
חולים שנמצאים מחוץ לארה"ב:
סינסינטי
•
•
•
•
•

 – Mercy Healthביה״ח אנדרסון )(Anderson Hospital
 – Mercy Healthביה״ח קלרמונט )(Clermont Hospital
 – Mercy Healthביה״ח פאירפילד )(Fairfield Hospital
 – Mercy Healthביה״ח היהודי )(Mercy Health
 – Mercy Healthביה״ח ווסט )(West Hospital
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(Lourdes Hospital)  – ביה״ח לורדMercy Health
(Marcum and Wallace Hospital)  – ביה״ח מרקום אנד וואלאסMercy Health
(Our Lady of Bellefonte Hospital)  – ביה״ח גבירתנו מבלפונטהBon Secours

(St. Rita’s Medical Center)  – מרכז רפואי סנט ריטהMercy Health

(Lorain Hospital)  – ביה״ח לורייןMercy Health
(Allen Hospital)  – ביה״ח אלןMercy Health

קנטקי
•
•
•

לימה
•

לוריין
•
•

ספרינגפילד
(Springfield Regional Medical Center)  – מרכז רפואי אזורי ספרינגפילדMercy Health •
(Urbana Hospital)  – ביה״ח אורבנהMercy Health •

(St. Vincent Medical Center)  – מרכז רפואי סנט וינסנטMercy Health
(St. Charles Hospital)  – ביה״ח סנט צ׳רלסMercy Health
(St. Anne Hospital)  – ביה״ח סנט אןMercy Health
(Defiance Hospital)  – ביה״ח דיפייאנסMercy Health
(Tiffin Hospital)  – ביה״ח טיפיןMercy Health
(Children’s Hospital)  – ביה״ח לילדיםMercy Health
(Willard Hospital)  – ביה״ח ווילארדMercy Health

(St. Elizabeth Youngstown Hospital)  – ביה״ח סנט אליזבת ינגסטאוןMercy Health
(St. Elizabeth Boardman Hospital)  – ביה״ח סנט אליזבת בורדמאןMercy Health
(St. Joseph Warren Hospital)  – ביה״ח סנט ג׳וזף וורןMercy Health

(St. Francis Medical Center)  מרכז רפואי סנט פרנסיס- Bon Secours
(Richmond Community Hospital)  בי״ח קהילתי ריצ׳מונד- Bon Secours
(Memorial Regional Medical Center)  מרכז רפואי אזורי- Bon Secours
(St. Mary’s Hospital)  ביה״ח סנט מרי- Bon Secours

טולדו
•
•
•
•
•
•
•

ינגסטאון
•
•
•

ריצ׳מונד
•
•
•
•

(Rappahannock) רפאהנוק
(Rappahannock General Hospital) • בי״ח כללי רפאהנוק
(Hampton Roads) המפטון רואדז
(Bon Secours DePaul Medical Center) פול- דהBon Secours • מרכז רפואי
(Bon Secours Mary Immaculate Hospital) Bon Secours Mary Immaculate • ביה״ח
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פוליסה
מרכז רפואי  Bon Secoursמריוויו )(Bon Secours Maryview Medical Center
מרכז רפואי  Bon Secoursבהארבור וויו )(Bon Secours Health Center at Harbour View

•
•

דרום קרוליינה
• סנט פרנסיס דאונטאון )(St. Francis Downtown
• סנט פרנסיס איסטסייד )(St. Francis Eastside
• סנט פרנסיס מילניום )(St. Francis Millennium
וירג׳יניה הדרומית
• *Bon Secours Mercy Health Petersburg LLC
• *Bon Secours Mercy Health Emporia LLC
• **Bon Secours Mercy Health Franklin LLC
*פוליסת חיוב וגבייה זו היא בתוקף מה 1-בינואר  2020עבור בתי חולים אלה עד להשלמת עסקת רכישת
הנכסים.
פרטי פוליסה )נקודות תמיכה(

.IV
פוליסה

דוח חיובים עבור שירותי בית חולים נשלח למטופל/לערב במחזורי חיוב מצטברים .במקרים בהם למטופל אין
כיסוי ביטוחי ,כלומר מטופל בתשלום עצמי ,הדוח נשלח לאחר מתן השירותים .ברוב המקרים בהם למטופלים יש
כיסוי באמצעות חברת ביטוח ,הדוחות נשלחים לאחר שהשירותים סופקו ,הוגשה תביעה והתביעה נדונה על ידי
חברת הביטוח .ישנם מקרים ,למשל ,כאשר יש עצירה בבדיקת תביעה עקב כך שעל המטופל למסור מידע נוסף,
אז יישלח הדוח למטופל ו/או לערב לפני הטיפול בתביעה.
נציגי  Bon Secours Mercy Healthו/או מוסמכים מטעמם עשויים לנסות ליצור קשר עם המטופל/הערב )בטל',
בדואר רגיל או בדוא"ל( במהלך מחזור החיוב של הדוח על מנת לגבות חוב .מאמצי הגבייה מתועדים על חשבון
המטופל.
מחזור דוח
מחזור הדוח יימדד מהדוח הראשון שנשלח למטופל )התאריך שנשלח( ויכלול את הדברים הבאים:
•

דוחות עוקבים שנשלחו למטופל/לערב בפרקי זמן של  30יום ל____ בתהליך הדוח:
 oדוח  - 1בתאריך החיוב הראשון
 oדוח  - 2לאחר  30יום
 oדוח  - 3לאחר  60יום
 oדוח  - 4לאחר  90יום והודעת הגשה לסוכנות הגבייה אם נותרו סכומים לא משולמים או אם
לא התקבלה בקשת .HFA
 oדוח  120 - 5יום  -הגשה לסוכנות גבייה )מכתב שנשלח ממחלקת גבייה( בכפוף להוראות
פוליסה זו.
 oניתן להשתמש בסוכנות גבייה משנית או שלישית בכפוף להוראות פוליסה זו.

פעולות גבייה חריגות ):(ECAs
•

המדיניות של  Bon Secours Mercy Healthהיא לא לעסוק בפעולות גבייה חריגות נגד אדם כדי לקבל
תשלום עבור טיפול לפני שהיא עושה מאמצים סבירים כדי לקבוע אם אדם זכאי לסיוע במסגרת פוליסת
 HFAשלה.
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•
•

 ECAכוללות דיווח מידע שלילי על האדם לסוכנויות דיווחי אשראי צרכני או לשכות אשראי.
 Bon Secours Mercy Healthעשויה לנקוט בפעולות  ECAהמפורטות לעיל בגביית חשבונות שזמן
פירעונם עבר Bon Secours Mercy Health .לא תאשר כל פעולה משפטית הננקטת בגביית חשבונות
שזמן פירעונם עבר על ידי ספקים כלשהם העובדים מטעם Bon .Bon Secours Mercy Health
 Secours Mercy Healthלא תעכב ולא תסרב ,או תדרוש תשלום לפני מתן טיפול רפואי הכרחי בגלל
אי תשלום חשבון אחד או יותר עבור טיפול שסופק בעבר שכוסה במסגרת ה HFA-של בתי החולים.

מאמצים לקביעת זכאות ל:HFA-
•  Bon Secours Mercy Healthתאפשר למטופלים להגיש בקשות ל HFA-במהלך תקופת הגשת
בקשה של  240יום )כהגדרתה להלן(.
•  Bon Secours Mercy Healthלא תעסוק בפעולות יוצאות דופן לגביית תשלום ) (ECAנגד המטופל
או הערב מבלי לעשות מאמץ סביר לקבוע את זכאותו של המטופל במסגרת פוליסת ה .HFA-באופן
ספציפי:
 Bon Secours Mercy Health oתודיע לאנשים על פוליסת ה HFA -כמתואר כאן לפני שתתחיל
כל פעולה יוצאת דופן לגביית תשלום ) (ECAעבור הטיפול ותימנע מליזום פעולות כאלה לפחות
 120יום מדוח החיוב הראשון עבור הטיפול ,לאחר השחרור מביה״ח.
 oאם  Bon Secours Mercy Healthמתכוונת לנקוט ב ,ECAs -יינקטו הצעדים הבאים לפחות
 30יום לפני שתחל בECAs -אחת או יותר:
 Bon Secours Mercy Health תודיע למטופל בכתב כי סיוע כספי זמין עבור אנשים
זכאים ,תפרט את הECAs -אשר בכוונתו של המוסד הרפואי )או גורם מורשה אחר(
ליזום ע״מ לקבל תשלום עבור הטיפול ,ותקבע תאריך יעד שלאחריו יתכן שיינקטו
פעולות כאלה ,אך אינו פחות מ 30-יום ממועד מסירת ההודעה בכתב;
 ההודעה לעיל תכלול סיכום בשפה פשוטה של פוליסת ה;HFA-
 Bon Secours Mercy Health תעשה מאמץ סביר להודיע למטופל בעל-פה על
פוליסת ה HFA-וכיצד האדם יכול לקבל סיוע בהליך הבקשה.
 oאם  Bon Secours Mercy Healthצוברת את החשבונות העומדים לחובתו של אדם לכמה
פרקי טיפול לפני נקיטת פעולה אחת אחת או יותר לקבלת תשלום עבור אותם חשבונות ,היא
תימנע מלבצע את הפעולה עד  120יום לאחר שהגישה את דוח החיובים הראשון לאחר
השחרור מביה״ח ,עבור פרק הטיפול האחרון שנכלל במצטבר.
עיבוד בקשות :HFA
• אם אדם מגיש בקשה לא שלמה ל HFA-במהלך תקופת הבקשהBon Secours Mercy Health ,
תנקוט בצעד הבא:
 oתשעה כל פעולת גבייה ) (ECAלקבלת תשלום עבור הטיפול;
 oותספק לאדם הודעה בכתב המתארת את המידע ו/או התיעוד הנוספים הנדרשים תחת פוליסת
 HFAאו טופס בקשת  HFAאשר יש להגיש לצורך השלמת הבקשה ,ותכלול את פרטי
ההתקשרות של  Bon Secours Mercy Healthהמוצגים בסוף פוליסה זו.
• אם אדם מגיש בקשה מלאה ל HFA-במהלך תקופת הבקשה:Bon Secours Mercy Health ,
 oתשעה כל פעולת  ECAלקבלת תשלום עבור הטיפול;
 oתקבע אם האדם זכאי לטיפול תחת  HFAותיידע את האדם בכתב על קביעת הזכאות )כולל,
אם רלוונטי ,הסיוע לו זכאי האדם( ואת הבסיס לקביעה זו.
 oאם נקבע כי האדם זכאי ל HFA-עבור הטיפול:Bon Secours Mercy Health,
 תספק לאדם את הפרטים הבאים ,אם נקבע שהאדם זכאי לסיוע שאינו טיפול רפואי
בחינם:
• דוח חיובים המציין את הסכום שהאדם חייב עבור הטיפול כזכאי לHFA-
• תפרט כיצד נקבע הסכום הזה
• תציין או תתאר כיצד האדם יכול לקבל מידע לגבי ה AGB -לטיפול; או
• תציין או תתאר כיצד האדם יכול לבקש סיוע רחב יותר תחת ה.HFA-
 תחזיר לאדם כל סכום ששילם עבור הטיפול )בין אם לBon Secours Mercy Health-
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•

או לכל גורם אחר לו Bon Secours Mercy Healthמכרה את החוב בגין הטיפול(
העולה על הסכום שנקבע כי באחריותו לשלם באופן אישי כאדם זכאי  ,HFAאלא אם
כן סכום עודף כזה הוא פחות מ) $5-או סכום אחר כזה שפורסם בעלון מס הכנסה(.
 תנקוט בכל האמצעים הסבירים העומדים לרשותה כדי לבטל כל ) ECAלמעט
מכירת חוב( שננקטו כלפי האדם כדי לקבל תשלום עבור הטיפול.
כאשר לא מוגשת בקשת  HFAאלא עד אשר Bon Secours Mercy Healthתקבל בקשת  HFAבמהלך
תקופת הבקשה Bon Secours Mercy Health ,רשאית לנקוט פעולה  ECAלקבלת תשלום עבור
הטיפול לאחר שתודיע לאדם על פוליסת ה HFA -כמתואר כאן.

הוראות שונות:
•

כלל נגד שימוש לרעה Bon Secours Mercy Health -לא תבסס את קביעתה כי אדם אינו זכאי ל-
 HFAעל מידע של Bon Secours Mercy Health-יש סיבה להאמין שהוא לא אמין או לא נכון ,או על
מידע שהושג מהאדם תחת לחץ או בכפייה.

•

קביעת זכאות ל Medicaid –-חברת  Bon Secours Mercy Healthלא תימנע מלעשות מאמצים
סבירים כדי לקבוע אם אדם זכאי לטיפול ב HFA-אם ,לאחר קבלת בקשת  HFAמלאה מאדם שBon -
Secours Mercy Healthמאמינה שעשוי להיות זכאי לMedicaid -אז Bon Secours Mercy Health
דוחה את הקביעה אם האדם זכאי ל HFA-עד לאחר שבקשתו ל Medicaid -הוגשה ,וקביעה באשר
לזכאותו ל Medicaid -התקבלה.

•

אי-ויתור על בקשת  - HFAקבלת ויתור חתום מאדם ,כגון הצהרה חתומה לפיה האדם אינו מעוניין
לבקש סיוע במסגרת פוליסת  HFAאו לקבל את ההודעות המתוארות כאן ,לא תהווה בעצמה קביעה כי
האדם אינו זכאי ל.HFA-

•

רשות סופית לקביעת זכאות  - HFAרשות סופית לקבוע כי  Bon Secours Mercy Healthעשתה
מאמצים סבירים לקבוע אם אדם זכאי ל HFA-ולכן רשאית לנקוט בפעולות  ECAכנגד האדם מוטלת על
המחלקה לשירותים פיננסיים למטופלים של .Bon Secours Mercy Health

•

הסכמים עם גורמים אחרים  -אם  Bon Secours Mercy Healthמוכרת או מפנה לצד אחר חוב של
אדם הקשור לטיפול Bon Secours Mercy Health ,תתקשר בהסכם כתוב ומחייב כחוק עם אותו צד,
אשר נועד באופן סביר להבטיח כי לא יינקטו פעולות יוצאות דופן לגביית תשלום עבור הטיפול עד שנעשו
מאמצים סבירים לקבוע אם האדם זכאי ל.HFA-

•

הגשת מסמכים באופן אלקטרוני  Bon Secours Mercy Health -רשאית למסור כל הודעה או
תקשורת בכתב המתוארים במדיניות זו באופן אלקטרוני )למשל באמצעות דואר אלקטרוני( לכל אדם
שציין שהוא מעדיף לקבל את ההודעה או התקשורת בכתב באופן אלקטרוני.

.V
•

•

הגדרות:
 - AGBסכומים שחויבו בדרך כלל לצורך טיפול חירום או טיפול רפואי הכרחי אחר לאנשים שיש להם
כיסוי ביטוחי.
תקופת הגשת בקשה  -התקופה במהלכה  Bon Secours Mercy Healthחייבת לקבל ולעבד בקשה
לסיוע כספי במסגרת פוליסת  HFAשהוגשה על ידי אדם על מנת לעשות מאמץ סביר לקבוע אם הוא
זכאי לסיוע כספי במסגרת הפוליסה .תקופת הגשת הבקשה מתחילה במועד הטיפול בה ,ומסתיימת
ביום ה 240-לאחר המועד בו נמסר דוח החיובים הראשון לטיפול לאחר השחרור מאשפוז או לפחות 30
יום לאחר ש Bon Secours Mercy Health-מספקת לאדם הודעה בכתב הקובעת תאריך יעד
שלאחריו יתכן שיינקטו פעולות לגביית החוב.

שם הפוליסה:
גרסה:

חיובים וגבייה
1.0

תאריך סקירה אחרונה:
תאריך שינוי אחרון:

12/2/2019
12/2/2019

עמוד:
תאריך מקורי:

5
12/2/2019

פוליסה
•

 ECAsהן פעולות גבייה יוצאת דופן שתנקוט Bon Secours Mercy Healthכנגד אדם ,הקשורות
לגביית תשלום חשבון עבור טיפול המכוסה במסגרת פוליסת  HFAשל.Bon Secours Mercy Health

•

 - HFAפוליסת הסיוע הכספי של  Bon Secours Mercy Healthלטיפול רפואי.

•

אדם זכאי ל HFA-אדם הזכאי לסיוע כספי במסגרת פוליסת  HFAשל Bon Secours Mercy Health
)ללא קשר לשאלה אם האדם הגיש בקשה לסיוע במסגרת פוליסת .(HFA

.VI

מצורפים

קטע מידע ליצירת קשר עם Bon Secours Mercy Health
.VII

פוליסות קשורות

 Bon Secours Mercy Healthמציעה אפשרויות אחרות למטופלים שאינם מבוטחים או מבוטחים שאינם זכאים
לסיוע כספי במסגרת פוליסת  HFAזו .למידע נוסף ,עיין בפוליסות הבאות של Bon Secours Mercy Health
:policies
•
•

.VIII

פולסת הסיוע הכספי לטיפול רפואי של.Bon Secours Mercy Health
פוליסת הנחה ללא מבוטחים  /תשלום עצמי Bon Secours Mercy Health
בקרת גרסאות
גרסה

תאריך

תיאור

הוכן ע״י

1.0

11/25/2019

מדינוית חיובים וגבייה

מימון  /טראוויס קרום

שם הפוליסה:
גרסה:

חיובים וגבייה
1.0

תאריך סקירה אחרונה:
תאריך שינוי אחרון:

12/2/2019
12/2/2019

עמוד:
תאריך מקורי:

6
12/2/2019

פוליסה
:פרטי קשר
:Mercy Health  להלן בתי חוליםBon Secours Mercy Health  אנא צור קשר עם,לקבלת מידע נוסף

Mercy Health - St. Anne Hospital
3404 W. Sylvania Avenue
Toledo, OH 43623
Financial Counseling :מחלקה
Mercy Health - Defiance Hospital
1404 E. Second Street
Defiance, OH 43512
Financial Counseling :מחלקה
Mercy Health - Tiffin Hospital
45 St. Lawrence Drive
Tiffin, OH 44883
Financial Counseling :מחלקה
Mercy Health - Children’s Hospital
2213 Cherry Street
Toledo, OH 43608
Financial Counseling :מחלקה
Mercy Health - Willard Hospital
.1100 Neal Zick Rd
Willard, OH 44890
Financial Counseling :מחלקה
Mercy Health - St. Elizabeth
Youngstown Hospital
.1044 Belmont Ave
Youngstown, OH 44501
Financial Counseling :מחלקה
Mercy Health - St. Elizabeth Boardman
Hospital
.8401 Market St
Boardman, OH 44512
Financial Counseling :מחלקה
Mercy Health - St. Joseph Warren
Hospital
667 Eastland Avenue
Warren, Ohio 44484
Financial Counseling :מחלקה
Mercy Health – Lorain Hospital
.3700 Kolbe Rd
Lorain, OH 44053
Financial Counseling :מחלקה

7
12/2/2019

:עמוד
:תאריך מקורי

12/2/2019
12/2/2019

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

אתר
אינטרנט

1-877-918-5400
11511 Reed Hartmann Highway
Blue Ash, Ohio 45241
Public Benefits :Attention

טלפון
בדואר

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

באופן אישי

:תאריך סקירה אחרונה
:תאריך שינוי אחרון

חיובים וגבייה
1.0

:שם הפוליסה
:גרסה

פוליסה
Mercy Health - Allen Hospital
.200 W. Lorain St
Oberlin, Ohio 44074
Financial Counseling :מחלקה

Mercy Health - St. Vincent Medical Center
2213 Cherry Street
Toledo, OH 43608
Financial Counseling :מחלקה
Mercy Health - St. Charles Hospital
2600 Navarre Avenue
Oregon, OH 43616
Financial Counseling :מחלקה

:מידע
:Mercy Health  להלן בתי חוליםBon Secours Mercy Health אנא צור קשר עם,למידע נוסף

Bon Secours Hospital Baltimore
2000 W Baltimore Street
Baltimore, MD 21223
Financial Counseling :מחלקה
Bon Secours Mary Immaculate Hospital
2 Bernadine Dr
Newport News, VA 23602
Financial Counseling :מחלקה
Bon Secours Maryview Medical Center
3636 High Street
Portsmouth, VA 23707
Financial Counseling :מחלקה
Bon Secours Health Center at Harbour
View
5818 Harbour View Boulevard
Suffolk, VA 23435
Financial Counseling :מחלקה
St. Francis Downtown
One St. Francis Drive
Greenville, SC 29601
Financial Counseling :מחלקה
St. Francis Eastside
125 Commonwealth Drive
Greenville, SC 29615
Financial Counseling :מחלקה

St. Francis Millennium
2 Innovation Drive
Greenville, SC 29607
Financial Counseling :מחלקה

8
12/2/2019

:עמוד
:תאריך מקורי

12/2/2019
12/2/2019

www.bsmhealth.org/financial-assistance
www.fa.bonsecours.com
( )מס' מקומי ריצ׳מונד804-342-1500
877-342-1500
Bon Secours Financial Assistance Program
P.O. Box 742431
Atlanta GA 30374-2431
Bon Secours St. Francis Medical Center
13710 St. Francis Boulevard
Midlothian, VA 23114
Financial Counseling :מחלקה
Bon Secours – Richmond Community
Hospital
1500 N. 28th Street
Richmond, VA 23223
Financial Counseling :מחלקה
Bon Secours Memorial Regional Medical
Center
8260 Atlee Road
Mechanicsville, VA 23116
Financial Counseling :מחלקה
Bon Secours St. Mary’s Hospital
5801 Bremo Road
Richmond, VA 23226
Financial Counseling :מחלקה
Rappahannock General Hospital
101 Harris Road
Kilmarnock, VA 22482
Financial Counseling :מחלקה
Bon Secours DePaul Medical Center
150 Kingsley Lane
Norfolk, VA 23505
Financial Counseling :מחלקה

אתר
אינטרנט
טלפון
בדואר
באופן אישי

Bon Secours Our Lady of Bellefonte
Hospital
1000 St. Christopher Drive
Ashland, KY 41101
Financial Counseling :מחלקה

:תאריך סקירה אחרונה
:תאריך שינוי אחרון

חיובים וגבייה
1.0

:שם הפוליסה
:גרסה

פוליסה
:מידע
: להלן בתי חולים דרום וירג׳יניהBon Secours Mercy Health  אנא צור קשר עם,למידע נוסף
www.bsmhealth.org/financial-assistance
www.fa.bonsecours.com
800-430-3762
Bon Secours Financial Assistance Program
1605 Valley Center Parkway, Suite 180
Bethlehem, PA 18017
Bon Secours Mercy Health Petersburg
LLC
)ידוע בשמו הקודם כמרכז הרפואי האזורי של
(סאות׳סייד
200 Medical Park Blvd
Petersburg, VA 23805
Bon Secours Mercy Health Emporia LLC
)ידוע בשמו הקודם כמרכז הרפואי האזורי של
(וירג׳יניה הדרומית
727 N Main Street
Emporia, VA 23847
Bon Secours Mercy Health Franklin LLC
)ידוע בשמו הקודם כביה״ח ממוריאל
(סאות׳המפטון
100 Fairview Drive
Franklin, VA 23851

9
12/2/2019

:עמוד
:תאריך מקורי

12/2/2019
12/2/2019

:תאריך סקירה אחרונה
:תאריך שינוי אחרון

חיובים וגבייה
1.0

אתר
אינטרנט
טלפון
בדואר
באופן אישי

:שם הפוליסה
:גרסה

