BSMH ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਮਨਜ਼ੂ ਰਸ਼ੁਦਾ ਪਾਿਲਸੀ
ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:

ਿਬਿਲੰ ਗ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਿਲਸੀ

ਪਾਿਲਸੀ ਨੰਬਰ:

503

ਿਵਭਾਗ:

ਿਵੱਤੀ

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ:

ਿਵੱਤੀ

ਵੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ:

Bon Secours Mercy Health, Inc. Board of Directors

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ:

3/1/2022

ਸੰਸਕਰਣ:

3.0

ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ:

ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ

I.

ਪਾਿਲਸੀ (ਹਾਈ ਕਨਸੈਪਟ)

IRS ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 501(r) ਮੁਤਾਬਕ, BSMH ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ
ਿਕਉਿਂ ਕ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਬਿਲੰ ਗ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। BSMH ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤ
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਤਰੀਿਕਆਂ (ਿਜਵ ਿਕ ਇੱਥੇ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ) ਦੀ ਵਰਤ ਨਹੀ ਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕੀ ਿਵਅਕਤੀ
HFA ਪਾਿਲਸੀ ਅਧੀਨ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ
II.

ਉਦੇਸ਼ (ਿਤੰਨ ਮੁਖ
ੱ ਸੰਦੇਸ਼)

ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਮਸ਼ਨ ਲਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਪਛੜੇ ਲੋ ਕਾਂ 'ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਂ ਿਮਿਨਸਟਰੀ ਆਫ ਜੀਸਸ (healing ministry of Jesus) ਮੁਤਾਬਕ, ਬੋਨ ਿਸਕੌਰਸ ਮਰਸੀ
ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਹੀਲੀਗ
ਹੈਲਥ (Bon Secours Mercy Health) ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ
ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਬਿਲੰ ਗ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਨਸਲ, ਉਮਰ, ਿਲੰ ਗ, ਨਸਲੀ
ਿਪਛੋਕੜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਨਾਗਿਰਕਤਾ, ਮੁੱਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ, ਿਸੱਿਖਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਿਥਤੀ, ਸੁਭਾਅ, ਸਬੰਧ,
ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿਥਤੀ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਤਕਰੇ ਭਰੇ ਵਖਰੇਵ ਦੇ ਕਾਰਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਖਾਿਤਆਂ 'ਤੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, BSMH ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਤਰੀਿਕਆਂ (ਿਜਵ ਿਕ ਇੱਥੇ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) ਦੀ ਵਰਤ ਨਹੀ ਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ
ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕੀ ਿਵਅਕਤੀ HFA ਪਾਿਲਸੀ ਅਧੀਨ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ
ਹਰੇਕ ਗਾਰੰਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਵੱਤੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਸਮਾਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਾਰੰਟਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। BSMH ਦੇ ਨੁ ਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਿਡਜ਼ਾਈਨੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ HFA
ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਰੇਕ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਤ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਗਾਰੰਟਰ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਲਾਭ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਦੁਆਰਾ
ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। BSMH, ਗਾਰੰਟਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤ ਯੋਗਤਾ, ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਿਨਰਣੇ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਨ ਲਈ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:
ਸੰਸਕਰਣ:

ਿਬਿਲੰ ਗ ਅਤੇ
ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ
3.0

ਅੰਿਤਮ ਸਮੀਿਖਆ ਿਮਤੀ:

1/27/2022

ਪੰਨਾ:

1

ਅੰਿਤਮ ਸੋਧ ਦੀ ਿਮਤੀ:

1/27/2022

ਮੂਲ ਿਮਤੀ:

12/2/2019
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ਦਾਇਰਾ (ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਿਜਸ 'ਤੇ ਪਾਿਲਸੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)

III.

ਇਹ ਿਬਿਲੰ ਗ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਿਲਸੀ ਇਹਨਾਂ BSMH ਿਸਹਤਦੇਖਭਾਲ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਿਲੰ ਗ ਅਤੇ
ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਿਲਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ("USA") ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀਆਂ BSMH ਿਸਹਤਦੇਖਭਾਲ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ USA ਤ ਬਾਹਰ ਸਿਥਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂ ਹਨ:

ਿਸਨਿਸਨਾਟੀ (Cincinnati)


ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਐਂਡਰਸਨ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy Health – Anderson Hospital)



ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਕਲੇ ਰਮਟ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy Health – Clermont Hospital)



ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਫੇਅਰਫੀਲਡ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy Health – Fairfield Hospital)



ਦ ਜੁਇਸ਼ ਹੋਸਿਪਟਲ - ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ (The Jewish Hospital – Mercy Health)



ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਵੇਸਟ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy Health – West Hospital)



ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ ਿਫਜ਼ੀਿਸ਼ਅਨਜ਼ ਿਸਨਿਸਨਾਟੀ ਐਲਐਲਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ (Mercy Health
Physicians Cincinnati LLC medical practice locations)



ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ ਿਫਜ਼ੀਿਸ਼ਅਨਜ਼ ਿਸਨਿਸਨਾਟੀ ਸਪੈਸ਼ੀਿਲਟੀ ਕੇਅਰ ਐਲਐਲਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ
(Mercy Health Physicians Cincinnati Speaciality Care LLC medical practice locations)

ਕਟਕੀ (Kentucky)


ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਲੌ ਰਡੇ ਸ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy Health - Lourdes Hospital)



ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਮਾਰਕਮ ਐਂਡ ਵੈਲੇਸ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy Health - Marcum and Wallace Hospital)



ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ ਿਫਜ਼ੀਿਸ਼ਅਨਜ਼ ਕਟਕੀ ਐਲਐਲਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ (Mercy Health Physicians
Kentucky LLC medical practice locations)



ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ ਿਫਜ਼ੀਿਸ਼ਅਨਜ਼ ਕਟਕੀ ਸਪੈਸ਼ੀਿਲਟੀ ਕੇਅਰ ਐਲਐਲਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ (Mercy
Health Physicians Kentucky Speaciality Care LLC medical practice locations)

ਲੀਮਾ (Lima)


ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਸਟ ਰੀਟਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ (Mercy Health - St. Rita’s Medical Center)



ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ ਿਫਜ਼ੀਿਸ਼ਅਨਜ਼ ਲੀਮਾ ਐਲਐਲਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ (Mercy Health Physicians
Lima LLC medical practice locations)



ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ ਿਫਜ਼ੀਿਸ਼ਅਨਜ਼ Lima ਸਪੈਸ਼ੀਿਲਟੀ ਕੇਅਰ ਐਲਐਲਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ (Mercy
Health Physicians Lima Speaciality Care LLC medical practice locations)

ਲੋ ਰੇਨ (Lorain)


ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਲੋ ਰੇਨ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy Health – Lorain Hospital)



ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਐਲਨ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy Health - Allen Hospital)

ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:
ਸੰਸਕਰਣ:

ਿਬਿਲੰ ਗ ਅਤੇ
ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ
3.0

ਅੰਿਤਮ ਸਮੀਿਖਆ ਿਮਤੀ:

1/27/2022

ਪੰਨਾ:

2

ਅੰਿਤਮ ਸੋਧ ਦੀ ਿਮਤੀ:

1/27/2022

ਮੂਲ ਿਮਤੀ:

12/2/2019
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ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ ਿਫਜ਼ੀਿਸ਼ਅਨਜ਼ ਲੋ ਰੇਨ ਐਲਐਲਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ (Mercy Health Physicians
Lorain LLC medical practice locations)



ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ ਿਫਜ਼ੀਿਸ਼ਅਨਜ਼ ਲੋ ਰੇਨ ਸਪੈਸ਼ੀਿਲਟੀ ਕੇਅਰ ਐਲਐਲਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ (Mercy
Health Physicians Lorain Speaciality Care LLC medical practice locations)

ਸਪਿਰੰਗਫੀਲਡ (Springfield)


ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਸਪਿਰੰਗਫੀਲਡ ਰੀਜਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ (Mercy Health - Springfield Regional
Medical Center)



ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਉਰਬਾਨਾ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy Health – Urbana Hospital)



ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ ਿਫਜ਼ੀਿਸ਼ਅਨਜ਼ ਿਸਨਿਸਨਾਟੀ ਐਲਐਲਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ (Mercy Health
Physicians Cincinnati LLC medical practice locations)



ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ ਿਫਜ਼ੀਿਸ਼ਅਨਜ਼ ਸਪਿਰੰਗਫੀਲਡ ਪਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਐਲਐਲਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ
(Mercy Health Physicians Springfield Primary Care LLC medical practice locations)



ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ ਿਫਜ਼ੀਿਸ਼ਅਨਜ਼ ਸਪਿਰੰਗਫੀਲਡ ਸਪੈਸ਼ੀਿਲਟੀ ਕੇਅਰ ਐਲਐਲਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ
(Mercy Health Physicians Springfield Speaciality Care LLC medical practice locations)

ਟੋਲੇਡੋ (Toledo)


ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ ਸਟ ਿਵੰਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ (Mercy Health - St. Vincent Medical Center)



ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਪੈਿਰਸਬਰਗ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy Health – Perrysburg Hospital)



ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਸਟ ਚਾਰਲਸ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy Health - St. Charles Hospital)



ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਸਟ ਐਨੀ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy Health - St. Anne Hospital)



ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਡੈ ਿਫਅਨਸ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy Health - Defiance Hospital)



ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਟੀਿਫਨ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy Health - Tiffin Hospital)



ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਿਚਲਡਰਨ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy Health - Children’s Hospital)



ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਿਵਲਾਰਡ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy Health - Willard Hospital)



ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ ਿਫਜ਼ੀਿਸ਼ਅਨਜ਼ - ਨੋਰਥ ਐਲਐਲਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ (Mercy Health Physicians
- North LLC medical practice locations)



ਮਰਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਰਟਨਰਜ਼, ਨੋਰਦਰਨ ਰੀਜਨ, ਐਲਐਲਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ (Mercy Medical
Partners, Northern Region, LLC medical practice locations)



ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ ਿਫਜ਼ੀਿਸ਼ਅਨਜ਼ ਨੋਰਥ ਸਪੈਸ਼ੀਿਲਟੀ ਕੇਅਰ ਐਲਐਲਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ (Mercy
Health Physicians North Specialty Care LLC medical practice locations)



ਮਰਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਰਟਨਰਜ਼, ਨੋਰਦਰਨ ਰੀਜਨ ਸਪੈਸ਼ੀਿਲਟੀ ਕੇਅਰ ਐਲਐਲਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ
(Mercy Medical Partners, Northern Region Specialty Care LLC medical practice
locations)

ਯੰਗਸਟਾਊਨ (Youngstown)


ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਸਟ ਐਿਲਜ਼ਾਬੈਥ ਯੰਗਸਟਾਊਨ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy Health - St. Elizabeth Youngstown
Hospital)

ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:
ਸੰਸਕਰਣ:

ਿਬਿਲੰ ਗ ਅਤੇ
ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ
3.0

ਅੰਿਤਮ ਸਮੀਿਖਆ ਿਮਤੀ:

1/27/2022

ਪੰਨਾ:

3

ਅੰਿਤਮ ਸੋਧ ਦੀ ਿਮਤੀ:

1/27/2022

ਮੂਲ ਿਮਤੀ:

12/2/2019
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ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਸਟ ਐਿਲਜ਼ਾਬੈਥ ਬੋਰਡਮੈਨ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy Health - St. Elizabeth Boardman
Hospital)



ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਸਟ ਜੋਸਫ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy Health - St. Joseph Warren Hospital)



ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ ਿਫਜ਼ੀਿਸ਼ਅਨਜ਼ ਯੰਗਸਟਾਊਨ ਐਲਐਲਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ (Mercy Health
Physicians Youngstown LLC medical practice locations)



ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ ਿਫਜ਼ੀਿਸ਼ਅਨਜ਼ ਯੰਗਸਟਾਊਨ ਸਪੈਸ਼ੀਿਲਟੀ ਕੇਅਰ ਐਲਐਲਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ
(Mercy Health Physicians Youngstown Specialty Care LLC medical practice locations)

ਿਰਚਮੰਡ (Richmond)


ਬੋਨ ਿਸਕੌਰਸ - ਸਟ ਫਾਂਿਸਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ (Bon Secours - St. Francis Medical Center)



ਬੋਨ ਿਸਕੌਰਸ - ਿਰਚਮੰਡ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਹੋਸਿਪਟਲ (Bon Secours – Richmond Community Hospital)



ਬੋਨ ਿਸਕੌਰਸ - ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਰੀਜਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ (Bon Secours - Memorial Regional Medical
Center)



ਬੋਨ ਿਸਕੌਰਸ - ਸਟ ਮੈਰੀ ਹੋਸਿਪਟਲ (Bon Secours - St. Mary’s Hospital)



ਬੋਨ ਿਸਕੌਰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਿਰਚਮੰਡ ਪਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਐਲਐਲਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ (Bon
Secours Medical Group Richmond Primary Care LLC medical practice locations)



ਬੋਨ ਿਸਕੌਰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਿਰਚਮੰਡ ਸਪੈਸ਼ੀਿਲਟੀ ਕੇਅਰ ਐਲਐਲਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ (Bon
Secours Medical Group Richmond Specialty Care LLC medical practice locations)

ਰੱਪਾਹੈੱਨਕ (Rappahannock)


ਰੱਪਾਹੈੱਨਕ ਜਨਰਲ ਹੋਸਿਪਟਲ (Rappahannock General Hospital)



ਬੋਨ ਿਸਕੌਰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਿਰਚਮੰਡ ਪਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਐਲਐਲਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ (Bon
Secours Medical Group Richmond Primary Care LLC medical practice locations)



ਬੋਨ ਿਸਕੌਰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਿਰਚਮੰਡ ਸਪੈਸ਼ੀਿਲਟੀ ਕੇਅਰ ਐਲਐਲਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ (Bon
Secours Medical Group Richmond Specialty Care LLC medical practice locations)

ਹਪਟਨ ਰੋਡ (Hampton Roads)


ਬੋਨ ਿਸਕੌਰਸ ਮੈਰੀ ਇਮੈਿਕਉਲੇ ਟ ਹੋਸਿਪਟਲ (Bon Secours Mary Immaculate Hospital)



ਬੋਨ ਿਸਕੌਰਸ ਮੈਰੀਿਵਉ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ (Bon Secours Maryview Medical Center)



ਹਾਰਬਰ ਿਵਉ ਿਵਖੇ ਬੋਨ ਿਸਕੌਰਸ ਹੈਲਥ ਸਟਰ (Bon Secours Health Center)



ਬੋਨ ਿਸਕੌਰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਹਪਟਨ ਰੋਡ ਪਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਐਲਐਲਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ (Bon
Secours Medical Group Hampton Roads Primary Care LLC medical practice locations)



ਬੋਨ ਿਸਕੌਰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਹਪਟਨ ਰੋਡ ਸਪੈਸ਼ਸ਼ੀਿਲਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ (Bon Secours
Medical Group Hampton Roads Specialty medical practice locations)

ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ (South Carolina)


ਸਟ ਫਾਂਿਸਸ ਡਾਊਨਟਾਊਨ (St. Francis Downtown)

ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:
ਸੰਸਕਰਣ:

ਿਬਿਲੰ ਗ ਅਤੇ
ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ
3.0
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ਸਟ ਫਾਂਿਸਸ ਈਸਟਸਾਈਡ (St. Francis Eastside)



ਸਟ ਫਾਂਿਸਸ ਿਮਲੇ ਨੀਅਮ (St. Francis Millennium)



ਸਟ ਫਾਂਿਸਸ ਿਫਜ਼ੀਿਸ਼ਅਨ ਸਰਿਵਿਸਸ ਇੰਕ. ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ (St. Francis Physician
Services, Inc. medical practice locations)



ਬੋਨ ਿਸਕੌਰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਗੀਨਿਵਲੇ ਪਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਐਲਐਲਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ (Bon
Secours Medical Group Greenville Primary Care LLC medical practice locations)



ਬੋਨ ਿਸਕੌਰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਗੀਨਿਵਲੇ ਸਪੈਸ਼ੀਿਲਟੀ ਕੇਅਰ ਐਲਐਲਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ (Bon
Secours Medical Group Greenville Specialty Care LLC medical practice locations)

ਸਾਉਦਰਨ ਵਰਜੀਨੀਆ (Southern Virginia)

IV.



ਬੌਨ ਿਸਕੌਰਸ - ਸਾਉਦਰਨ ਵਰਜੀਨੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ (Bon Secours - Southern Virginia Medical
Center)



ਬੌਨ ਿਸਕੌਰਸ - ਸਾਊਥਸਾਈਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ (Bon Secours - Southside Medical Center)



ਬੌਨ ਿਸਕੌਰਸ - ਸਾਊਥੈਮਪਟਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ (Bon Secours - Southampton Medical Center)

ਪਾਿਲਸੀ ਵੇਰਵੇ (ਸਹਾਇਕ ਿਬੰਦ)ੂ

ਪਾਿਲਸੀ:

ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮਟ ਮਰੀਜ਼/ਗਾਰੰਟਰ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਿਬਿਲੰ ਗ ਸਾਈਕਲ ਿਵੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ
ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਜਦ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀ ਂ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਸਟੇਟਮਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਜਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਬੀਮਾ
ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੇਟਮਟਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੈਰੀਅਰ
ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੇਸ ਅਿਜਹੇ ਵੀ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,
ਂ ੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਦਾਅਵੇ
ਜਦ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਿਨਰਣੇ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਦ
ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗਾਰੰਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮਟ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
BSMH ਦੇ ਨੁ ਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਟੇਟਮਟ ਿਬਿਲੰ ਗ ਸਾਈਕਲ ਦੌਰਾਨ
ਮਰੀਜ਼/ਗਾਰੰਟਰ ਨੂੰ (ਟੈਲੀਫੋਨ, ਮੇਲ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ)ਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼
ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਟੇਟਮਟ ਸਾਈਕਲ:
ਸਟੇਟਮਟ ਸਾਈਕਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਿਹਲੀ ਸਟੇਟਮਟ (ਭੇਜਣ ਦੀ ਿਮਤੀ) ਤ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:


ਸਟੇਟਮਟ ਪੋਸੈਸ 'ਤੇ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼/ਗਾਰੰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆਂ ਗਈਆਂ
ਅਗਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮਟਾਂ:
o
o
o

ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:
ਸੰਸਕਰਣ:

1 – ਪਿਹਲੇ ਿਬੱਲ ਦੀ ਿਮਤੀ
2 – 30 ਿਦਨ ਬਾਅਦ
3 – 60 ਿਦਨ ਬਾਅਦ
ਿਬਿਲੰ ਗ ਅਤੇ
ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ
3.0

ਅੰਿਤਮ ਸਮੀਿਖਆ ਿਮਤੀ:

1/27/2022

ਪੰਨਾ:
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o
o

4 – 90 ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਮਾ ਦਾ ਨੋਿਟਸ, ਜੇ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ HFA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਪਤ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
5 – 120 ਿਦਨ ਬਾਅਦ – ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ (ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਪੱਤਰ), ਇਸ
ਪਾਿਲਸੀ ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ।
ਇਸ ਪਾਿਲਸੀ ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸਧਾਰਨ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਜ (Extraordinary Collection Actions) (ECAs):





ਇਹ BSMH ਦੀ ਪਾਿਲਸੀ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ
ECA ਦੀ ਵਰਤ ਨਹੀ ਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕੀ
ਿਵਅਕਤੀ HFA ਪਾਿਲਸੀ ਅਧੀਨ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ
ECA ਿਵੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਿਡਟ ਿਬਊਰੋ ਨੂੰ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤੀਕੂਲ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
BSMH ਬਕਾਇਆ ਖਾਿਤਆਂ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ECA ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। BSMH,
ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਖਾਿਤਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਿਕਸੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀ ਂ ਦੇਵੇਗਾ। BSMH, ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲ HFA ਪਾਿਲਸੀ ਅਧੀਨ ਪਿਹਲਾਂ
ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਿਬੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀ ਂ ਟਾਲੇ ਗਾ ਜਾਂ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਤ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਂ ਕਰਵਾਵੇਗਾ।

HFA ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ:


BSMH, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 240-ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਮਆਦ (ਿਜਵ ਿਕ ਇੱਥੇ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) ਦੌਰਾਨ
ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ HFA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।



BSMH, HFA ਪਾਿਲਸੀ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਮਰੀਜ਼
ਜਾਂ ਗਾਰੰਟਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ECA ਦੀ ਵਰਤ ਨਹੀ ਂ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ:
o

BSMH ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ECA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ HFA
ਪਾਿਲਸੀ ਬਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਪੋਸਟ-ਿਡਸਚਾਰਜ ਿਬਿਲੰ ਗ
ਸਟੇਟਮਟ ਤ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ 120 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਅਿਜਹੇ ECA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ ਬਚੇਗਾ।

o

ਜੇ BSMH, ECA ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ECA ਦੀ ਵਰਤ
ਕਰਨ ਤ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ 30 ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ:
 BSMH ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਿਵੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ECA ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੁ ਿਵਧਾ (ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਧਰ)
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰਆ
ੂ ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ
ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤ ਬਾਅਦ ਅਿਜਹੇ ECA ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ
ਅਿਜਹਾ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 30 ਿਦਨਾਂ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;

o

ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:
ਸੰਸਕਰਣ:



ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਿਟਸ ਿਵੱਚ HFA ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ;



BSMH ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ HFA ਪਾਿਲਸੀ ਬਾਰੇ ਮੌਿਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀ ਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ BSMH ਉਹਨਾਂ ਿਬੱਲਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ECA ਦੀ ਵਰਤ
ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਦੇਖਭਾਲਾਂ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਿਬੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਦੇਖਭਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ ਹਾਲੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਪੋਸਟ-ਿਡਸਚਾਰਜ
ਿਬਿਲੰ ਗ ਸਟੇਟਮਟ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਤ 120 ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ECA ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਤ ਬਚੇਗਾ।
ਿਬਿਲੰ ਗ ਅਤੇ
ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ
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ਅੰਿਤਮ ਸੋਧ ਦੀ ਿਮਤੀ:
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BSMH ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਮਨਜ਼ੂ ਰਸ਼ੁਦਾ ਪਾਿਲਸੀ

HFA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸੈਿਸੰਗ:


ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ HFA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ BSMH:
o ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ECA ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ; ਅਤੇ
ਂ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ
o ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਪਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ HFA ਪਾਿਲਸੀ ਬਾਰੇ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ HFA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ, ਜੋ ਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਸ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ BSMH ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।



ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ HFA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
BSMH:
o ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ECA ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ;
o ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ HFA-ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ਂ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਨ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਿਜਸ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ ਯੋਗ ਹੈ) ਅਤੇ
ਇਸ ਿਨਰਧਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ।
o ਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ HFA-ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ BSMH:
 ਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ:
ਇੱਕ ਿਬਿਲੰ ਗ ਸਟੇਟਮਟ, ਜੋ ਇੱਕ HFA-ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ
ਂ ੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦ
• ਇਹ ਰਕਮ ਿਕਵ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ
• ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ, ਜਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ AGB ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਵ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ
• ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ, ਜਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ HFA ਦੇ ਤਿਹਤ ਵਧੇਰੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਕਵ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਦਾ
ਕੀਤੀ ਹੈ (ਭਾਵ BSMH ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਧਰ ਨੂੰ ਿਜਸਨੂੰ BSMH ਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ
ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ) ਜੋ ਉਸ ਰਕਮ ਤ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ HFA-ਯੋਗ
ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣ ਵਜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਿਨੱ ਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਿਜਹੀ
ਵਾਧੂ ਰਕਮ $5 (ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲੀਆ ਬੁਲੇਿਟਨ ਿਵੱਚ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਅਿਜਹੀ ਹੋਰ ਰਕਮ) ਤ ਘੱਟ
ਨਾ ਹੋਵੇ।
•






ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਰੁੱਧ ਵਰਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ECA
(ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ।

ਜਦ ਕੋਈ HFA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮਾਂ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ BSMH ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ
HFA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਪਤ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ, BSMH, ਿਜਵ ਿਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ HFA ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ECA ਦੀ
ਵਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੁਟਕਲ ਿਵਵਸਥਾਵਾਂ (Miscellaneous Provisions):


ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਿਵਰੋਧੀ ਿਨਯਮ (Anti-Abuse Rule) – ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ HFA ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ,ਂ ਇਹ
ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ BSMH ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀ ਂ ਬਣਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਬਾਰੇ BSMH ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ

ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:
ਸੰਸਕਰਣ:

ਿਬਿਲੰ ਗ ਅਤੇ
ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ
3.0

ਅੰਿਤਮ ਸਮੀਿਖਆ ਿਮਤੀ:

1/27/2022

ਪੰਨਾ:

7

ਅੰਿਤਮ ਸੋਧ ਦੀ ਿਮਤੀ:

1/27/2022

ਮੂਲ ਿਮਤੀ:

12/2/2019

BSMH ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਮਨਜ਼ੂ ਰਸ਼ੁਦਾ ਪਾਿਲਸੀ
ਿਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕਉਿਂ ਕ ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀ ਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਅਿਜਹੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਤ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਿਭਆਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤ
ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

V.



Medicaid ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ (Determining Medicaid Eligibility) – ਜੇ BSMH ਦਾ ਮੰਨਣਾ
ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ Medicaid ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ HFA
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ BSMH ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਕੋਈ
ਿਵਅਕਤੀ HFA-ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ,ਂ ਤਾਂ BSMH ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮ ਲਈ ਰੋਕ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ HFA-ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ਂ ਜਦ ਤੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ Medicaid ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ Mediciad ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



HFA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀ ਂ (No Waiver of HFA Application) – ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤ
ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਛੋਟ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਿਜਵ ਿਕ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟਮਟ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ HFA ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ
ਤਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪਾਪਤ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਨ ਨਹੀ ਂ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ HFA-ਯੋਗ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।



HFA ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਮ ਅਥਾਰਟੀ (Final Authority for Determining HFA
Eligibility) – BSMH ਨੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ,ਂ ਕੀ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ
HFA-ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ECA ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਮ ਅਥਾਰਟੀ BSMH ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵਭਾਗ (Patient Financial
Services Department) ਕੋਲ ਹੈ।



ਹੋਰ ਿਧਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ (Agreements with Other Parties) – ਜੇ BSMH ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ
ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ BSMH ਉਸ ਿਧਰ ਨਾਲ
ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਿਡੰ ਗ ਿਲਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ
ਉਦ ਤੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ECA ਦੀ ਵਰਤ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਯਤਨ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ HFA-ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ



ਇਲੈ ਕਟੌਿਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ (Providing Documents Electronically) –
BSMH, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਿਲਸੀ ਿਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਕੋਈ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ
ਇਲੈ ਕਟੌਿਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ) ਪਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ
ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲੈ ਕਟੌਿਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਸਮੱਿਸਆ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਂ ਦੇਖਭਾਲ
 AGB – ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਲਈ ਿਬੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ।
 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਮਆਦ – ਉਹ ਸਮਾਂ ਿਜਸ ਦੌਰਾਨ BSMH ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲ HFA ਅਧੀਨ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ

ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਕਿਰਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ
ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:
ਸੰਸਕਰਣ:

ਿਬਿਲੰ ਗ ਅਤੇ
ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ
3.0

ਅੰਿਤਮ ਸਮੀਿਖਆ ਿਮਤੀ:

1/27/2022

ਪੰਨਾ:

8

ਅੰਿਤਮ ਸੋਧ ਦੀ ਿਮਤੀ:

1/27/2022

ਮੂਲ ਿਮਤੀ:

12/2/2019

BSMH ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਮਨਜ਼ੂ ਰਸ਼ੁਦਾ ਪਾਿਲਸੀ
ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਿਲਸੀ ਅਧੀਨ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਮਆਦ,
ਦੇਖਭਾਲ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਪੋਸਟ-ਿਡਸਚਾਰਜ ਿਬਿਲੰ ਗ ਸਟੇਟਮਟ
ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਬਾਅਦ ਦੇ 240ਵ ਿਦਨ ਜਾਂ BSMH ਦੁਆਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਪਦਾਨ ਕਰਨ
ਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤ ਬਾਅਦ ECA ਦੀ
ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 BSMH – ਬੋਨ ਿਸਕੌਰਸ ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ (Bon Secours Mercy Health) ਅਤੇ ਬੋਨ ਿਸਕੌਰਸ ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ

ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ (Bon Secours Mercy Health Medical Group)
 BSMH ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ – ਬੋਨ ਿਸਕੌਰਸ ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ

(Bon Secours Mercy Health Medical Group medical practice locations) ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਵੱਲ ਪਬੰ੍ ਿਧਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੋਨ ਿਸਕੌਰਸ ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ (Bon Secours Mercy Health)
ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਿਭਆਸ ਸਥਾਨ।
 ECA –BSMH ਵੱਲ HFA ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿਬੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ

ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਤਰੀਕੇ
 HFA - ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (Healthcare Financial Assistance)
 HFA ਪਾਿਲਸੀ– BSMH ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਿਲਸੀ।
 HFA-ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ – HFA ਪਾਿਲਸੀ ਅਧੀਨ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ (ਇਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀ ਂ ਿਦੱਤਾ

ਂ
ਜਾਂਦਾ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ HFA ਪਾਿਲਸੀ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ)।
VI.

ਨੱਥੀ
ਨੱਥੀ 1 - BSMH ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ

VII. ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਪਾਿਲਸੀਆਂ
BSMH ਅਿਜਹੇ ਬੀਮਾ ਰਿਹਤ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਿਵਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ HFA ਪਾਿਲਸੀ ਅਧੀਨ
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ BSMH ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਦੇਖ:ੋ



BSMH ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਿਲਸੀ
BSMH ਬੀਮਾ ਰਿਹਤ/ ਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਛੋਟ ਪਾਿਲਸੀ

VIII. ਸੰਸਕਰਣ ਕੰਟਰੋਲ
ਸੰਸਕਰਣ

ਿਮਤੀ

ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:
ਸੰਸਕਰਣ:

ਵਰਣਨ

ਿਬਿਲੰ ਗ ਅਤੇ
ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ
3.0

ਿਤਆਰਕਰਤਾ

ਅੰਿਤਮ ਸਮੀਿਖਆ ਿਮਤੀ:

1/27/2022

ਪੰਨਾ:

9

ਅੰਿਤਮ ਸੋਧ ਦੀ ਿਮਤੀ:

1/27/2022

ਮੂਲ ਿਮਤੀ:

12/2/2019

BSMH ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਮਨਜ਼ੂ ਰਸ਼ੁਦਾ ਪਾਿਲਸੀ

1.0

11/25/2019

ਿਬਿਲੰ ਗ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਿਲਸੀ

ਿਵੱਤ/Travis Crum

2.0

2/18/2021

ਿਬਿਲੰ ਗ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਿਲਸੀ

ਿਵੱਤ/Travis Crum

3.0

2/17/2022

ਿਬਿਲੰ ਗ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਿਲਸੀ

ਿਵੱਤ/Travis Crum

ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:
ਸੰਸਕਰਣ:

ਿਬਿਲੰ ਗ ਅਤੇ
ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ
3.0

ਅੰਿਤਮ ਸਮੀਿਖਆ ਿਮਤੀ:

1/27/2022

ਪੰਨਾ:

10

ਅੰਿਤਮ ਸੋਧ ਦੀ ਿਮਤੀ:

1/27/2022

ਮੂਲ ਿਮਤੀ:

12/2/2019

BSMH ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਮਨਜ਼ੂ ਰਸ਼ੁਦਾ ਪਾਿਲਸੀ
ਨੱਥੀ 1
ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ:
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ ਹੋਸਿਪਟਲਸ (Mercy Health hospitals) ਲਈ BSMH ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰੋ:

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਟੈਲੀਫੋਨ
ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂ

ਿਵਅਕਤੀਗਤ

www.bsmhealth.org/financial-assistance
www.mercy.com/financial-assistance
1-877-918-5400
11511 Reed Hartmann Highway
Blue Ash, Ohio 45241
ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜਨਤਕ ਲਾਭ
Mercy Health - Anderson Hospital
7500 State Road
Cincinnati, OH 45255
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਕਲੇ ਰਮਟ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy
Health – Clermont Hospital)
3000 Hospital Drive
Batavia, Ohio 45103
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਫੇਅਰਫੀਲਡ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy
Health – Fairfield Hospital)
3000 Mack Road
Fairfield, Ohio 45014
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਦ ਜੁਇਸ਼ ਹੋਸਿਪਟਲ - ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ (The Jewish
Hospital – Mercy Health)
4777 E. Galbraith Road
Cincinnati, Ohio 45236
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਵੇਸਟ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy Health –
West Hospital)
3300 Mercy Health Blvd.,
Cincinnati, Ohio 45211
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਸਪਿਰੰਗਫੀਲਡ ਰੀਜਨਲ ਮੈਡੀਕਲ
ਸਟਰ (Mercy Health - Springfield Regional
Medical Center)

ਸੰਸਕਰਣ:

3404 W. Sylvania Avenue
Toledo, OH 43623
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਡੈ ਿਫਅਨਸ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy
Health - Defiance Hospital)
1404 E. Second Street
Defiance, OH 43512
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਟੀਿਫਨ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy
Health - Tiffin Hospital)
45 St. Lawrence Drive
Tiffin, OH 44883
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਿਚਲਡਰਨ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy
Health - Children’s Hospital)
2213 Cherry Street
Toledo, OH 43608
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਿਵਲਾਰਡ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy
Health - Willard Hospital)
1100 Neal Zick Rd.
Willard, OH 44890
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਪੈਿਰਸਬਰਗ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy
Health – Perrysburg Hospital)

100 Medical Center Drive (at West North St)
Springfield, Ohio, 45504
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ

12623 Eckel Junction Rd.
Perrysburg, OH 43551
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ

ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਉਰਬਾਨਾ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy
Health – Urbana Hospital)

ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਸਟ ਐਿਲਜ਼ਾਬੈਥ ਯੰਗਸਟਾਊਨ
ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy Health - St. Elizabeth
Youngstown Hospital)

904 Scioto St,
Urbana, OH 43078
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:

ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਸਟ ਐਨੀ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy
Health - St. Anne Hospital)

ਿਬਿਲੰ ਗ ਅਤੇ
ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ
3.0

1044 Belmont Ave.
Youngstown, OH 44501
ਅੰਿਤਮ ਸਮੀਿਖਆ ਿਮਤੀ:

1/27/2022

ਪੰਨਾ:

11

ਅੰਿਤਮ ਸੋਧ ਦੀ ਿਮਤੀ:

1/27/2022

ਮੂਲ ਿਮਤੀ:

12/2/2019

BSMH ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਮਨਜ਼ੂ ਰਸ਼ੁਦਾ ਪਾਿਲਸੀ
ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਸਟ ਰੀਟਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ (Mercy
Health - St. Rita’s Medical Center)
730 W. Market St. Lima, OH 45801
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਲੌ ਰਡੇ ਸ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy Health
- Lourdes Hospital)
1530 Lone Oak Rd
Paducah, KY 42003
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਮਾਰਕਮ ਐ ਂਡ ਵੈਲੇਸ ਹੋਸਿਪਟਲ
(Mercy Health - Marcum and Wallace
Hospital)

ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਸਟ ਐਿਲਜ਼ਾਬੈਥ ਬੋਰਡਮੈਨ
ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy Health - St. Elizabeth
Boardman Hospital)
8401 Market St.
Boardman, OH 44512
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਸਟ ਜੋਸਫ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy
Health - St. Joseph Warren Hospital)
667 Eastland Avenue
Warren, Ohio 44484
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ

60 Mercy Court Irvine, KY 40336
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ

ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਲੋ ਰੇਨ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy
Health – Lorain Hospital)

ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ ਸਟ ਿਵੰਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ (Mercy
Health - St. Vincent Medical Center)

3700 Kolbe Rd.
Lorain, OH 44053
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ

2213 Cherry Street
Toledo, OH 43608
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਸਟ ਚਾਰਲਸ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy
Health - St. Charles Hospital)
2600 Navarre Avenue
Oregon, OH 43616
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ

ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ - ਐਲਨ ਹੋਸਿਪਟਲ (Mercy
Health - Allen Hospital)
200 W. Lorain St.
Oberlin, Ohio 44074
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ

ਜਾਣਕਾਰੀ (Information):
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੋਨ ਿਸਕੌਰਸ ਹੋਸਿਪਟਲਸ (Bon Secours hospitals)ਲਈ BSMH ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਟੈਲੀਫੋਨ
ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ

www.bsmhealth.org/financial-assistance
www.fa.bonsecours.com
804-342-1500 (ਸਥਾਨਕ ਿਰਚਮੰਡ (Local Richmond))
877-342-1500
Bon Secours Mercy Health Financial Aid
P.O. Box 631360
Cincinnati, OH 45263-1360
Bon Secours St. Francis Medical Center
13710 St. Francis Boulevard
Midlothian, VA 23114
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਬੋਨ ਿਸਕੌਰਸ - ਿਰਚਮੰਡ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਹੋਸਿਪਟਲ
(Bon Secours – Richmond Community
Hospital)
1500 N. 28th Street
Richmond, VA 23223
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ
Bon Secours Memorial Regional Medical
Center

ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:
ਸੰਸਕਰਣ:

ਿਬਿਲੰ ਗ ਅਤੇ
ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ
3.0

ਬੋਨ ਿਸਕੌਰਸ ਮੈਰੀ ਇਮੈਿਕਉਲੇ ਟ ਹੋਸਿਪਟਲ
(Bon Secours Mary Immaculate
Hospital)
2 Bernadine Dr
Newport News, VA 23602
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਬੋਨ ਿਸਕੌਰਸ ਮੈਰੀਿਵਉ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ (Bon
Secours Maryview Medical Center)
3636 High Street
Portsmouth, VA 23707
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਹਾਰਬਰ ਿਵਉ ਿਵਖੇ ਬੋਨ ਿਸਕੌਰਸ ਹੈਲਥ ਸਟਰ
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8260 Atlee Road
Mechanicsville, VA 23116
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ
Bon Secours St. Mary’s Hospital
5801 Bremo Road
Richmond, VA 23226
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਰੱਪਾਹੈੱਨਕ ਜਨਰਲ ਹੋਸਿਪਟਲ (Rappahannock
General Hospital)
101 Harris Road
Kilmarnock, VA 22482
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ

(Bon Secours Health Center)
5818 Harbour View Boulevard
Suffolk, VA 23435
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਸਟ ਫਾਂਿਸਸ ਡਾਊਨਟਾਊਨ (St. Francis
Downtown)
One St. Francis Drive
Greenville, SC 29601
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਸਟ ਫਾਂਿਸਸ ਈਸਟਸਾਈਡ (St. Francis
Eastside)
125 Commonwealth Drive
Greenville, SC 29615
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਸਟ ਫਾਂਿਸਸ ਿਮਲੇ ਨੀਅਮ (St. Francis
Millennium)
2 Innovation Drive
Greenville, SC 29607
ਿਵਭਾਗ: ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ

ਜਾਣਕਾਰੀ (Information):
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਉਦਰਨ ਵਰਜੀਨੀਆ ਹੋਸਿਪਟਲਸ (Southern Virginia hospitals) ਲਈ BSMH ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਟੈਲੀਫੋਨ
ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ

www.bsmhealth.org/financial-assistance
www.fa.bonsecours.com
804-342-1500 (ਸਥਾਨਕ ਿਰਚਮੰਡ (Local Richmond))
877-342-1500
Bon Secours Mercy Health Financial Aid
P.O. Box 631360
Cincinnati, OH 45263-1360
Bon Secours Mercy Health Petersburg LLC
(ਪਿਹਲਾਂ Southside Regional Medical Center ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ
ਸੀ)
200 Medical Park Blvd
Petersburg, VA 23805
Bon Secours Mercy Health Emporia LLC
(ਪਿਹਲਾਂ Southern Virginia Regional Medical Center ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ
ਜਾਂਦਾ ਸੀ)
727 N Main Street
Emporia, VA 23847
Bon Secours Mercy Health Franklin LLC
(ਪਿਹਲਾਂ Southampton Memorial Hospital ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ
100 Fairview Drive
Franklin, VA 23851

ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:
ਸੰਸਕਰਣ:

ਿਬਿਲੰ ਗ ਅਤੇ
ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ
3.0
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BSMH ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਮਨਜ਼ੂ ਰਸ਼ੁਦਾ ਪਾਿਲਸੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ (Information):
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਸ਼ਲਡ, ਕਟਕੀ; ਿਰਚਮੰਡ, ਵੀਏ; ਰੱਪਾਹੈੱਨਕ, ਵੀਏ; ਹਪਟਨ ਰੋਡ, ਵੀਏ; ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ
ਬੋਨ ਿਸਕੌਰਸ ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ (Bon Secours Mercy Health Medical Group) ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ
ਲਈ BSMH ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਟੈਲੀਫੋਨ

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

ਵਰਜੀਨੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ (Virginia Medical Group): 888-835-9905
ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ (South Carolina Medical Group): 864-603-6080

ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂ

Bon Secours Mercy Health Financial Aid
P.O. Box 631360
Cincinnati, OH 45263-1360

ਜਾਣਕਾਰੀ (Information):
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਸਨਿਸਨਾਟੀ, ਓਹੀਓ; ਪਦੁਕਾਹ, ਕਟਕੀ; ਇਰਿਵਨ, ਕਟਕੀ; ਲੀਮਾ, ਓਹੀਓ; ਲੋ ਰੇਨ, ਓਹੀਓ;
ਸਪਿਰੰਗਫੀਲਡ, ਓਹੀਓ; ਟੋਲੇਡੋ , ਓਹੀਓ; ਜਾਂ ਯੰਗਸਟਾਊਨ, ਓਹੀਓ ਿਵੱਚ ਬੋਨ ਿਸਕੌਰਸ ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ ਮੈਡਕਲ ਗਰੁੱਪ (Bon Secours
Mercy Health Medical Group) ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਿਟਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਬੋਨ ਿਸਕੌਰਸ ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ (Bon Secours Mercy
Health) (BSMH) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਟੈਲੀਫੋਨ
ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂ

ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:
ਸੰਸਕਰਣ:

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

ਿਬਿਲੰ ਗ ਅਤੇ
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