د  BSMHبورډ تصويب شوې پاليسي
د پاليسي نوم:

د صورت حساب او وصولي پاليسي
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ان ه:
د فعاليت ساحه:
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3.0
تصويب شوې

.1

پاليسي )لوړ مفهوم(

لکه ن ه چې د  IRSکوډ برخه  (501(rله مخې جوت شوي BSMH ،ژمن دی ناروغانو او تضمين کونکو ته د وړاندې شوي
خدمتونو لپاره د تادياتو د صورت حساب او وصولي په اړه پوهاوی ورکړي BSMH.به د پاملرنې لپاره د تادياتو ترﻻسه کولو لپاره
د کوم شخص پروړاندې په هي ډول فوق العاده وصولي اقداماتو )لکه ن ه چې دلته تعريف شوي دي( ﻻس پورې نکړي مخکې لدې
چې د دې تشخيص لپاره يې مناسب ه ې وکړي چې آيا نوموړی فرد د  HFAپاليسي ﻻندې د پاملرنې لپاره د مرستې مستحق دی که
نه.

.2

موخه )درې مهم پيغامونه(

د خپلو ولنو روغتيا ه کولو لپاره د خپل ماموريت په ر ا کې ،د بې وزلو او هغوی چې لږ خدمت ورته شوی باندې د ان ړي تاکيد
سره ،او د عيسی عليه سﻼم د شفا بخ نې خدمت نه په الهام اخيستنې سره Bon Secours Mercy Health ،ژمن دی د وړاندې
کړي خدمتونو لپاره د بيل او د وصولي اړوند ناروغانو او تضمين کونکو ته معلومات او پوهه ورکړي .په حسابونو کې تاديه به په
نامتناقص ډول د نژاد ،عمر ،جنډر ،قومي شاليد ،ملي اصل ،تابعيت ،لومړۍ ژبې ،مذهب ،تعليم ،اړيکې ،د بيمې پو ښ ،ولنه کې
موقف ،يا کوم بل تبعيضي او توپيري فاکتور په پام کې نيولو پرته تعقيب کٻږي .د دې لپاره BSMH ،به د پاملرنې لپاره د تادياتو
ترﻻسه کولو لپاره د کوم شخص پروړاندې په هي ډول فوق العاده وصولي اقداماتو )لکه ن ه چې دلته تعريف شوي دي( ﻻس پورې
نکړي مخکې لدې چې د دې تشخيص لپاره يې مناسب ه ې وکړي چې آيا نوموړی فرد د  HFAپاليسي ﻻندې د پاملرنې لپاره د مرستې
مستحق دی که نه.
هر تضمين کونکي ته به مناسب وخت او ارتباط ورکول کيږي چې د خپل مالي مسؤليت نه خبر اوسي او وې پيژني .تضمين کونکی
به د هغه خدمتونو لپاره له مالي پلوه مسؤل وي کوم چې په واقعيت کې وړاندې شوي وي او په کافي تو ه مستند شوي وي .د
 BSMHاستازي او/يا د دې منصوب به په پراخه کچه د نورو شيانو تر ن د ناروغ د ترخيص کيدو نه مخکې هغوی ته په ساده
ژبه د پاليسي د کاپي ورکولو په واسطه د  HFAپاليسي تبليغ کوي .د هر تضمين کوونکي بيمې پو ښ باندې پوهيدل د تضمين
کونکي مسؤليت دی .د بيمې پو ښ پسې پخپله د تاديه کولو هرډول دوهم مکلفيت د تضمين کونکي د بيمې پو ښ او د مرستو د
طرحې له مخې اکل کٻږي BSMH.د په شرايطو برابرۍ ،د ادعا قضاوت کولو او د ناروغ د مسؤليت مشخص کولو لپاره د مرستو
توضيحاتو او د تضمين کونکي او د بيمې وړاندې کوونکي لخوا نورو معلوماتو باندې تکيه کوي.

.3

سکوپ )هغه خلک په چا چې دا پاليسي پلي کيږي(

د صورت حساب او وصولي دا پاليسي د  BSMHروغتيا پاملرنې ﻻندې تاسيساتو باندې پلي کيږي .دا د صورت حساب او وصولي
پاليسي د امريکا متحده آياﻻتو )" ("USAکې د  BSMHروغتيا پاملرنې تاسيساتو باندې پلي کيږي او د امريکا متحده آياﻻتو نه بهر
موقعيت لرونکي روغتونونه يا طبي موقعيتونه پکې شامل ندي:
Cincinnati
 - Mercy Health انډرسن روغتون
 - Mercy Health کليرمانټ روغتون
 - Mercy Health فيرفيلډ روغتون
 يهودي روغتون Mercy Health -
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 - Mercy Healthد لويديز روغتون
د  Mercy Healthد ډاک رانو د سينسنا ي  LLCروغتيايی موقعيتونه
د  Mercy Healthد ډاک رانو د سينسنا ي تخصصي پاملرنې  LLCروغتيايی موقعيتونه

Kentucky
 - Mercy Health لورډز روغتون
 - Mercy Health مارکيوم او وﻻس روغتون
 د  Mercy Healthد ډاک رانو د کين وکي  LLCروغتيايی موقعيتونه
 د  Mercy Healthد ډاک رانو د کين وکي تخصصي پاملرنې  LLCروغتيايی موقعيتونه
Lima




 - Mercy Healthد سانټ ري ا طبي مرکز
د  Mercy Healthد ډاک رانو د ليما  LLCروغتيايی موقعيتونه
د  Mercy Healthد ډاک رانو د ليما تخصصي پاملرنې  LLCروغتيايی موقعيتونه

Lorain





 - Mercy Healthلورين روغتون
 - Mercy Healthآلن روغتون
د  Mercy Healthد ډاک رانو د لورين  LLCروغتيايی موقعيتونه
د  Mercy Healthد ډاک رانو د لورين تخصصي پاملرنې  LLCروغتيايی موقعيتونه

Springfield
 - Mercy Health د سپرين فيلډ سيمه ييز طبي مرکز
 - Mercy Health اوربانا روغتون
 د  Mercy Healthد ډاک رانو د سينسنا ي  LLCروغتيايی موقعيتونه
 د  Mercy Healthد ډاک رانو د سپرين فيلډ لومړن پاملرنې  LLCروغتيايی موقعيتونه
 د  Mercy Healthد ډاک رانو د سپرين فيلډ تخصصي پاملرنې  LLCروغتيايی موقعيتونه
Toledo













 - Mercy Healthسانټ وينسټ طبي مرکز
 - Mercy Healthپيريسبرګ روغتون
 - Mercy Healthسانټ چارلس روغتون
 - Mercy Healthسانټ ان روغتون
 - Mercy Healthډيفيانس روغتون
 - Mercy Healthيفين روغتون
 - Mercy Healthد ماشومانو روغتون
 - Mercy Healthويﻼرډ روغتون
د  Mercy Healthډاک ران – د شمال  LLCروغتيايی موقعيتونه
د  Mercy Healthشريکان ،شمالي سيمه ،د  LLCروغتيايی موقعيتونه
د  Mercy Healthډاک رانو د شمال تخصصي پاملرنې  LLCروغتيايی موقعيتونه
د  Mercy Healthشريکان ،د شمالي سيمې تخصصي پاملرنې  LLCروغتيايی موقعيتونه

Youngstown
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 - Mercy Healthد سانټ ايليزابت يان ز اون روغتون
 - Mercy Healthد سانټ ايليزابت بورډمن روغتون
 - Mercy Healthد سانټ جوزف وارين روغتون
د  Mercy Healthد ډاک رانو د يان ز اون  LLCروغتيايی موقعيتونه
د  Mercy Healthد ډاک رانو د يان ز اون تخصصي پاملرنې  LLCروغتيايی موقعيتونه

Richmond
 - Bon Secours د سانټ فرانسيس طبي مرکز
 - Bon Secours د ريچمانډ ولنې روغتون
 - Bon Secours ميموريل سيمه ييز طبي مرکز
 - Bon Secours د سانټ ميري روغتون
 د  Bon Secoursطبي روپ ريچمانډ لومړن پاملرنې  LLCروغتيايی موقعيتونه
 د  Bon Secoursطبي روپ ريچمانډ تخصصي پاملرنې  LLCروغتيايی موقعيتونه
Rappahannock
 د راپاهانوک عمومي روغتون
 د  Bon Secoursطبي روپ ريچمانډ لومړن پاملرنې  LLCروغتيايی موقعيتونه
 د  Bon Secoursطبي روپ ريچمانډ تخصصي پاملرنې  LLCروغتيايی موقعيتونه
Hampton Roads
 د  Bon Secoursميري ايماکيوليټ روغتون
 د  Bon Secoursميري ويو طبي مرکز
 د  Bon Secoursروغتيا مرکز په هاربر ويو کې
 د  Bon Secoursطبي روپ همپتن روډ لومړن پاملرنې  LLCروغتيايي موقعيتونه
 د  Bon Secoursطبي روپ همپتن روډ تخصصي پاملرنې  LLCروغتيايي موقعيتونه
سهيلي کارولينا
 د سانټ فرانسيس مرکزي ار
 د سانټ فرانسيس ختي اړه
 د سانټ فرانسيس ميلينيم
 د سانټ فرانسيس طبي خدمتونو انکارپوريشن روغتيايي موقعيتونه
 د  Bon Secoursطبي روپ رينويل لومړن پاملرنې  LLCروغتيايي موقعيتونه
 د  Bon Secoursطبي روپ رينويل تخصصي پاملرنې  LLCروغتيايي موقعيتونه

سهيلي ويرجينيا
 - Bon Secours د سهيلي ويرجينيا طبي مرکز
 - Bon Secours د سهيل اړخ طبي مرکز
 - Bon Secours د ساوتمپ ن طبي مرکز
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د پاليسي تفصيﻼت )مﻼتړي کي(
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پاليسي:
د روغتون د خدمتونو يو اظهارليک د صورت حساب ډيريدونکي دورو کې ناروغ/تضمين کونکي ته ليږل کيږي .په هغه صورت
کې چې ناروغ د بيمې هي پو ښ ونلري ،پخپله تاديه کونکی ناروغ وي ،نو اظهارليک د خدمتونو عرضه کيدو نه وروسته ليږل
کيږي .په ډيری مواردو کې کله چې ناروغان د بيمې پو ښ ولري ،اظهار ليکونه وروسته له هغې ليږل کيږي چې خدمتونه عرضه
شي ،غو تنه وسپارل شي ،او غو تنې ته د بيمې شرکت لخوا رسيدنه وشي .ينې داسې موارد هم شته د مثال په تو ه چې د ناروغ
د اضافي معلوماتو وړاندې کولو اړتيا له امله غو تنې ته رسيدنه يا پريکړه کول درول شوي وي ،چې پدې صورت کې د غو تنې
پروسس کيدو نه مخکې ناروغ او/يا تضمين کونکي ته اظهار ليک ليږل کيږي.
د  BSMHاستازي او/يا د هغوی ای ناستي د وصوليو تعقيب کولو موخې لپاره د اظهارليک صورت حساب دورې پرمهال
ناروغ/تضمين کونکي سره د اړيکه نيولو )د تليفون ،پوست يا بري ناليک له ﻻرې( ه ه کوي .د وصوليو ه ې د ناروغ حساب کې
مستند کيږي.
د اظهار ليک دوره:
د اظهار ليک دوره ناروغ ته د لومړي ليږل شوي اظهار ليک خه سنجول کيږي )د ليږلو ني ه( او ﻻندې موارد پکې شامل وي:


د اظهار ليک پروسه کې د ډيروالي  30ور و کې ناروغ/تضمين کوونکي ته تعقيبي اظهار ليکونه ليږل کيږي:
 oلومړی – د لومړي صورت حساب ني ه
2 oام –  30ور ې وروسته
3 oام –  60ور ې وروسته
4 oام –  90ور ې وروسته او د وصلي ادارې ته د سپارلو خبرتيا که چيرې ناتاديه شوی مقدار پاتې وي يا د
 HFAغو تنليک ترﻻسه نشي
5 oام –  120ور ې وروسته – د وصولي ادارې ته سپارل )د وصوليو ادارې لخوا مکتوب ليږل کيږي( ،د
دې پاليسي د مقرراتو او شرايطو سره مخ کيدل.
 oد وصولي دوهمه يا دريمه اداره ممکن وکارول شي ،د دې پاليسي د مقرراتو او شرايطو له مخې.

د وصوليو فوق العاده اقدامات ):(ECAs




دا د  BSMHپاليسي ده چې د پاملرنې لپاره د تاديه ترﻻسه کولو لپاره د کوم فرد پروړاندې  ECAsکې کيل نشي مخکې
لدې چې د دې تشخيص لپاره مناسب ه ې وشي چې آيا فرد د  HFAپاليسي ﻻندې د مرستې لپاره په شرايطو برابر دی
که نه.
په  ECAsکې د مصرف کونکي کريډيټ راپور ورکولو ادارو يا د کريډيټ دفترونو ته د فرد په اړه د معکوس معلوماتو
راپور ورکول شامل دي.
 BSMHممکن د متخلف حسابونو وصوليو کې پورته په وته شوي  ECAsتعقيب کړي BSMH.به د  BSMHپه
استازيتوب کارکوونکي پلورونکو په واسطه د متخلف حسابونو وصولي کې هي ډول قانوني اقدام کول تاييد نکړي.
 BSMHبه د  HFAپاليسي ﻻندې پو ل شوي مخکې وړاندې کړي پاملرنې لپاره د يو يا ډيرو صورت حسابونو د کوم
فرد لخوا نه تاديه کولو له امله د طبي ﻻزمي پاملرنې وړاندې کولو سره مخالفت يا مخنيوی ونکړي يا د وړاندې کولو نه
مخکې يې تاديه ونه غواړي.

د  HFAپه شرايطو برابرۍ مشخص کولو لپاره ه ې:
 BSMH به ناروغانو ته اجازه ورکړي چې د  HFAډک کړي غو تنليکونه د غو تنليک  240ور و موده کې
وسپاري )لکه ن ه چې دلته مشخص شوي دي(.
 BSMH به د ناروغ يا تضمين کوونکي پروړاندې د  HFAپاليسي ﻻندې د ناروغ د په شرايطو برابرۍ مشخص کولو
لپاره د مناسب ه و کولو پرته  ECAsونه کاروي .په ان ړې تو ه:
 BSMH oبه افراد د  HFAپاليسي په اړه خبر کړي لکه ن ه چې دلته شرح شوي دي مخکې لدې چې د پاملرنې
لپاره د تاديه ترﻻسه کولو په موخه  ECAsپه کار واچوي او د پاملرنې لپاره د ترخيص نه وروسته د وصولي
لومړي اظهار ليک خه لږترلږه  120ور و لپاره د دا ډول  ECAsپه کار اچولونه ډډه کوي.
 oکه چيرې  BSMHد  ECAsپه کار اچولو اراده ولري ،نو د يو يا ډيرو  ECAsلومړی پيل کولو نه لږترلږه
 30ور ې مخکې به ﻻندې موارد پي يږي:
 BSMH به ناروغ به تحريري تو ه خبروي چې د په شرايطو برابر افرادو لپاره مالي مرسته شتون
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o

لري ECAs ،په وته کوي چې تاسيسات )يا بله مجاز ډله( يې غواړي د پاملرنې لپاره د تاديه ترﻻسه
کولو لپاره يې پيل کړي ،او اکلې ني ه په وته کوي چې له هغې وروسته به دغه  ECAsپيل کړی
شي چې دا بايد د هغه ني ې وروسته خه  30ور ې مخکې موده کې نه وي په کومې کې چې ليکلې
خبرتيا ورکړل شوې وي؛
 په پورتن خبرتيا کې به په ساده ژبه د  HFAپاليسي لنډيز هم شامل وي؛
 BSMH به مناسب ه ه وکړي چې ناروغ د  HFAپاليسي په اړه په شفاهي ډول خبر کړي او دا
چې فرد ن ه کولی شي د غو تنليک پروسې اړوند مرسته ترﻻسه کړي.
که چيرې  BSMHد پاملرنې و قسطونو لپاره د يوه فرد پاتې يا ناتاديه شوی صورت حساب متراکم کړي د
دغه صورت حسابونو لپاره د تاديه ترﻻسه کولو لپاره د يو يا ډيرو  ECAsد پيل کولو نه مخکې ،نو دا به په
مجموعه يا تراکم کې شامل د پاملرنې تر ولو وروستي قسط لپاره د ترخيص نه وروسته د لومړي صورت
حساب اظهار ليک ورکولو نه وروسته تر  120ور و پورې د  ECAsپيل کولو خه ډډه وکړي.

د  HFAغو تنليکونو پروسس کول:
 که چيرې کوم فرد د غو تنليک دورې په جريان کې د  HFAنامکمل غو تنليک وسپاري BSMH ،به:
 oد پاملرنې لپاره د تاديه ترﻻسه کولو هرډول  ECAsتعليق کړي؛ او
 oفرد ته به ليکلې خبرتيا ورکړي چې په هغې کې د  HFAپاليسي يا د  HFAغو تنليک فورمې ﻻندې د اضافي
معلوماتو او/يا اړين اسنادو يادونه شوې وي چې بايد د غو تنليک بشپړولو لپاره وسپارل شي او پدې کې به د
 BSMHد اړيکې معلومات شامل وي چې د دې پاليسي په پای کې دلته ورکړل شوي دي.
 که چيرې کوم فرد د غو تنليک دورې په جريان کې د  HFAمکمل غو تنليک وسپاري BSMH ،به:
 oد پاملرنې لپاره د تاديه ترﻻسه کولو هرډول  ECAsتعليق کړي؛
 oد په شرايطو برابري به تشخيص کړي چې آيا فرد د پاملرنې لپاره د  HFAپه شرايطو برابر دی او فرد د په
شرايطو برابرۍ تشخيص )که اړوند وي ،پشمول د هغه مرستې د کومې لپاره چې فرد په شرايطو برابر وي(
او د دې تشخيص لپاره اساساتو په تړاو په ليکلي تو ه خبروي.
 oکه چيرې فرد د پاملرنې لپاره د  HFAپه شرايطو برابر وپيژندل شي BSMH ،به:
 که چيرې فرد د وړيا پاملرنې پرته مرستې لپاره په شرايطو برابر پيژندل شوی وي ،فرد ته ﻻندې
موارد وړاندې کوي:
• د صورت حساب اظهار ليک چې پدې کې د  HFAپه شرايطو برابر فرد په حيث د
پاملرنې لپاره په فرد پاتې مقدار ودل شوی وي
• دغه مقدار ن ه مشخص شوی دی او
• د دې ويل يا شرح کول چې فرد ن ه کولی شي د پاملرنې لپاره د  AGBپه تړاو
معلومات ﻻسته راوړي؛ يا
• د دې ويل يا شرح کول چې فرد ن ه کولی شي د  HFAﻻندې د ﻻډيرې سخاوتمندې
مرستې لپاره غو تنه وکړي.
 فرد ته هغه مقدار پيسې بيرته ورکوي چې هغه يا هغې د پاملرنې لپاره تاديه کړي وي )هغه که
 BSMHته تاديه شوي وي يا کومې بلې ډلې ته چا ته چې  BSMHد پاملرنې لپاره د فرد د پور
ترﻻسه کيدو رجعت کړی وي( کومې چې د هغه مقدار خه ډيرې وي چې هغه يې شخصآ د HFA
په شرايطو برابر فرد په حيث د تاديه کولو لپاره مسؤل پيژندل شوی وي ،غيرلدې که دغه اضافي
مقدار د  5$ډالرو خه کم وي )يا د داخلي عايد بولي ن کې خپور شوی دا ډول بل مقدار(.
 د پاملرنې لپاره د تاديه ترﻻسه کولو په موخه د فرد پروړاندې ترسره کړي هرډول ) ECAد پور د
پلورلو په استثنا سره( د بيرته ستنولو لپاره موجود ول مناسب اقدامات کوي.
 کله چې د  HFAهي غو تنليک نه وي سپارل شوی ،غيرلدې او ترهغه پورې چې  BSMHد غو تنليک موده کې د
 HFAغو تنليک ترﻻسه کړي ،لکه ن ه چې اړوند وي ،BSMH ،کولی شي د پاملرنې لپاره د تاديه ترﻻسه کولو په
موخه  ECAsپيل کړي کله چې د  HFAپه اړه يې فرد خبر کړی اوسي لکه ن ه چې دلته شرح شوي دي.
متفرقه مقررات:


د پاليسي نوم:
نسخه:

د ناوړه چلند ضد مقررات –  BSMHبه د خپل تشخيص اساس دا نه ر وي چې فرد د دې معلوماتو له مخې د HFA
په شرايطو برابر ندی چې  BSMHد دې باور لپاره دليل لري چې معتبر ندي يا غلط دي يا هغه معلومات چې د فرد خه
په زور يا د فشار په کارولو سره ترﻻسه شوي وي.
صورت حساب او وصولي
3.0

د وروستی ل بياکتنې ني ه:
د وروستی ل سمون ني ه:

2022/01/27
2022/01/27

پا ه:
اصل ني ه:

2019/12/12

د  BSMHبورډ تصويب شوې پاليسي
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د ميډيکيډ په شرايطو برابرۍ تشخيص –  BSMHبه پدې تړاو مناسب ه ې کوي چې مشخص کړي آيا فرد د پاملرنې
لپاره د  HFAپه شرايطو برابر دی کله چې د فرد لخوا د  HFAمکمل غو تنليک ترﻻسه کړي چې  BSMHفکر کوي
هغه د ميډيکيډ لپاره ممکن په شرايطو برابر اوسي BSMH ،تشخيص کول و نډوي چې آيا فرد د پاملرنې لپاره د HFA
په شرايطو برابر دی تر هغه وخت پورې چې د فرد ميډيکيډ غو تنليک مکمل شي او وسپارل شي او د فرد د ميډيکيډ په
شرايطو برابرۍ تشخيص وشي.



د  HFAغو تنليک نه لغو کول – د فرد لخوا د ﻻسليک کړي لغو ترﻻسه کول ،لکه د يوه ﻻسليک کړي اظهارليک
ترﻻسه کول چې فرد نه غواړي د  HFAپاليسي ﻻندې د مرستې لپاره غو تنه وکړي يا دلته شرح شوي خبرتياوې ترﻻسه
کړي ،دا د دې ﻻمل کيږي نه چې پريکړه وشي چې نوموړی فرد د  HFAپه شرايطو برابر ندی.



د  HFAپه شرايطو برابرۍ تشخيص لپاره نهايی واک – د دې تشخص لپاره نهايی واک چې  BSMHمناسب ه ې
کړي تر و مشخص کړي آيا فرد د  HFAپه شرايطو برابر دی او د همدې لپاره د فرد پروړاندې د  ECAsکارول پيل
کړي د  BSMHد ناروغانو مالي خدمتونو ان ې سره دی.



د نورو ډلو سره تړونونه – که چيرې  BSMHد پاملرنې اړوند کوم فرد پور پلوري يا بلې ډلې ته يې راجع کوي،
 BSMHد قانوني مکلفيت لرونکی ليکلی تړون د نوموړې ډلې سره کوي چې په مناسب ډول د دې ډاډ ترﻻسه کولو لپاره
طرحه شوی اوسي چې تر هغه وخت پورې به د پاملرنې لپاره د تاديه ترﻻسه کولو په موخه هي د  ECAsاقدام نه کيږي
چې د دې تشخيص لپاره مناسب ه ې شوي اوسي چې آيا فرد د پاملرنې لپاره د  HFAپه شرايطو برابر دی که نه.



په بري نايی ډول د اسنادو ورکول –  BSMHکولی شي ليکلي خبرتياوې يا پدې پاليسي کې شرح شوي ارتباطات هغه
افرادو ته په بري نايی ډول )د مثال په تو ه د برٻ ناليک له ﻻرې( ورکړي وک چې ووايی چې هغه د ليکلي خبرتيا يا
ارتباط په بري نايی ډول ترﻻسه کولو ته ترجيح ورکوي.

تعريفونه

AGB – هغه مقدار چې عمومآ د بيمې پو ښ لرونکي افرادو ته د بيړن يا نورې ﻻزمي طبي پاملرنې لپاره يې بيل ورکول
کيږي.
 د غو تنليک موده – هغه موده چې پدې کې  BSMHبايد د  HFAﻻندې سپارل شوي د مالي مرستې لپاره غو تنليک قبول او
پروسس کړي تر و د دې تشخيص لپاره يې مناسب ه ې کړي اوسي چې آيا فرد د دې پاليسي ﻻندې د مالي مرستې لپاره په
شرايطو برابر دی که نه .د غو تنليک موده په هغه ني ه پيليږي په کومه چې پاملرنه عرضه شوې وي او د 240مې ور ې په
اخر کې پای ته رسيږي د هغه ني ې نه وروسته چې د پاملرنې لپاره د ترخيص نه وروسته د صورت حساب لومړی اظهار ليک
پکې ورکړل شوی وي يا لږترلږه  30ور ې له هغه ه وروسته چې  BSMHفرد ته ليکلې خبرتيا ورکړي چې پدغه خبرتيا کې
هغه نهايی ني ه مشخص شوې وي د کومې نه وروسته چې  ECAsپيل کيږي.
BSMH د  Bon Secours Mercy Healthاو د  Bon Secours Mercy Health Medicalروپ
 د  - BSMHروغتيا پاملرنې تاسيسات – د  Bon Secours Mercy Healthروغتونونه او د Bon Secours Mercy
 Health Medical Groupروپ روغتيايی موقعيتونو د فرعي مرکزونو لخوا مديريت کيدونکي او/يا چلول کيدونکي
مرکزونه.
 - ECAs فوق العاده وصولي اقدامات چې د  BSMHلخوا د  HFAﻻندې پو ل شوې پاملرنې لپاره د صورت حساب د تاديه
ترﻻسه کولو پورې اړوند د يوه فرد پروړاندې اخيستل کيږي
 -HFA د روغتيا پاملرنې مالي مرسته
 د  HFAپاليسي – د  BSMHد روغتيا پاملرنې د مالي مرستې پاليسي.
د پاليسي نوم:
نسخه:

صورت حساب او وصولي
3.0

د وروستی ل بياکتنې ني ه:
د وروستی ل سمون ني ه:

2022/01/27
2022/01/27

پا ه:
اصل ني ه:

2019/12/12

د  BSMHبورډ تصويب شوې پاليسي

 د  HFAپه شرايطو برابر فرد – د  HFAپاليسي ﻻندې د مالي مرستې لپاره په شرايطو برابر فرد )د دې په پام کې نيولو پرته
چې آيا فرد د  HFAپاليسي ﻻندې د مرستې لپاره غو تنه کړې(.

ضميمې
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ضميمه  – 1د  BSMHد اړيکې معلوماتو برخه

اړوند پاليس

.7

 BSMHد بيمه نلرونکي يا کمه بيمه لرونکي ناروغانو لپاره نور انتخابونه وړاندې کوي وک چې د  HFAپاليسي ﻻندې د مالي
مرستې لپاره په شرايطو برابر نه وي .د نورو معلوماتو لپاره ،مهرباني وکړئ د  BSMHﻻندې پاليس و ورئ:
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د  BSMHد روغتيا پاملرنې مالي مرستې پاليسي
د  BSMHد بيمه نلرونکي/پخپله تاديه تخفيف پاليسي

د نسخې کن رول

نسخه

ني ه

شرح

چمتو کونکی

1.0

2019/11/25

د صورت حساب او وصولي پاليسي

مالي /راويس کروم

2.0

2021/2/18

د صورت حساب او وصولي پاليسي

مالي /راويس کروم

3.0

2022/2/17

د صورت حساب او وصولي پاليسي

مالي /راويس کروم

د پاليسي نوم:
نسخه:

صورت حساب او وصولي
3.0

د وروستی ل بياکتنې ني ه:
د وروستی ل سمون ني ه:

2022/01/27
2022/01/27

پا ه:
اصل ني ه:

2019/12/12

 بورډ تصويب شوې پاليسيBSMH د
1 ضميمه
:د اړيکې معلومات
: سره په ﻻندې ډول اړيکه ونيسئBSMH  روغتونونو لپاره دMercy Health  مهرباني وکړئ د،د نورو معلوماتو لپاره

 – د سانټ آن روغتونMercy Health
3404 W. Sylvania Avenue
Toledo, OH 43623
 مالي مشوره:ان ه
 – د ډيفيانس روغتونMercy Health
1404 E. Second Street
Defiance, OH 43512
 مالي مشوره:ان ه
 – د يفين روغتونMercy Health
45 St. Lawrence Drive
Tiffin, OH 44883
 مالي مشوره:ان ه
 – د ماشومانو روغتونMercy Health
2213 Cherry Street
Toledo, OH 43608
 مالي مشوره:ان ه
 – د ويﻼرډ روغتونMercy Health
1100 Neal Zick Rd.
Willard, OH 44890
 مالي مشوره:ان ه
 – د پيريسبورګ روغتونMercy Health
12623 Eckel Junction Rd.
Perrysburg, OH 43551
 مالي مشوره:ان ه
 – د سانټ ايليزابت يان ز اونMercy Health
روغتون
1044 Belmont Ave.
Youngstown, OH 44501
 مالي مشوره:ان ه
 – د سانټ ايليزابت بورډمن روغتونMercy Health
8401 Market St.
Boardman, OH 44512
 مالي مشوره:ان ه
 – د سانټ جوزف وارن روغتونMercy Health
667 Eastland Avenue
Warren, Ohio 44484
 مالي مشوره:ان ه
 – د لورين روغتونMercy Health
3700 Kolbe Rd.
Lorain, OH 44053
 مالي مشوره:ان ه
2019/12/12

:پا ه
:اصل ني ه

2022/01/27
2022/01/27

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

ويب سايټ

1-877-918-5400
11511 Reed Hartmann Highway
Blue Ash, Ohio 45241
 عامه مرستې:توجه

تليفون
د ايميل له ﻻرې

 انډرسن روغتون- Mercy Health
7500 State Road
Cincinnati, OH 45255
 مالي مشوره:ان ه
 کليرمانټ روغتون- Mercy Health
3000 Hospital Drive
Batavia, Ohio 45103
 مالي مشوره:ان ه
 – فيرفيلډ روغتونMercy Health
3000 Mack Road
Fairfield, Ohio 45014
 مالي مشوره:ان ه
Mercy Health - يهودي روغتون
4777 E. Galbraith Road
Cincinnati, Ohio 45236
 مالي مشوره:ان ه
 – د لويديز روغتونMercy Health
3300 Mercy Health Blvd.,
Cincinnati, Ohio 45211
 مالي مشوره:ان ه
 – د سپرين فيلډ سيمه ييز روغتيايی مرکزMercy Health
100 Medical Center Drive (at West North St)
Springfield, Ohio, 45504
 مالي مشوره:ان ه
 – اوربانا روغتونMercy Health
904 Scioto St,
Urbana, OH 43078
 مالي مشوره:ان ه
 – د سانټ ري ا روغتيايی مرکزMercy Health
730 W. Market St. Lima, OH 45801
 مالي مشوره:ان ه
 – لورډز روغتونMercy Health
1530 Lone Oak Rd
Paducah, KY 42003
 مالي مشوره:ان ه
 – مارکوم او وﻻس روغتونMercy Health
60 Mercy Court Irvine, KY 40336
 مالي مشوره:ان ه
 – د سانټ ونسنټ روغتيايی مرکزMercy Health
2213 Cherry Street
Toledo, OH 43608

حضوري

:د وروستی ل بياکتنې ني ه
:د وروستی ل سمون ني ه

صورت حساب او وصولي
3.0

:د پاليسي نوم
:نسخه

د  BSMHبورډ تصويب شوې پاليسي
ان ه :مالي مشوره
 – Mercy Healthد سانټ چارلس روغتون
2600 Navarre Avenue
Oregon, OH 43616
ان ه :مالي مشوره

 – Mercy Healthد آلين روغتون
200 W. Lorain St.
Oberlin, Ohio 44074
ان ه :مالي مشوره

معلومات:
د نورو معلوماتو لپاره ،مهرباني وکړئ د  Bon Secoursروغتونونو لپاره د  BSMHسره په ﻻندې ډول اړيکه ونيسئ:

ويب سايټ
تليفون
د ايميل له ﻻرې
حضوري

www.bsmhealth.org/financial-assistance
www.fa.bonsecours.com
 ) 804-342-1500ايی ريچمانډ(
877-342-1500
د  Bon Secours Mercy Healthمالي مرسته
پوست بکس 631360
Cincinnati, OH 45263-1360
د  Bon Secoursسانټ فرانسيس طبي مرکز
13710 St. Francis Boulevard
Midlothian, VA 23114
ان ه :مالي مشوره
 -Bon Secoursد ريچمانډ ولنې روغتون
1500 N. 28th Street
Richmond, VA 23223
ان ه :مالي مشوره
د  Bon Secoursميموريل سيمه ييز طبي مرکز
8260 Atlee Road
Mechanicsville, VA 23116
ان ه :مالي مشوره
د  Bon Secoursسانټ ميري روغتون
5801 Bremo Road
Richmond, VA 23226
ان ه :مالي مشوره
د راپاهانوک عمومي روغتون
101 Harris Road
Kilmarnock, VA 22482
ان ه :مالي مشوره

د  Bon Secoursميري ايماکيوليټ روغتون
2 Bernadine Dr
Newport News, VA 23602
ان ه :مالي مشوره
د  Bon Secoursميري ويو طبي مرکز
3636 High Street
Portsmouth, VA 23707
ان ه :مالي مشوره
د  Bon Secoursروغتيايی مرکز په هاربر ويو کې
5818 Harbour View Boulevard
Suffolk, VA 23435
ان ه :مالي مشوره
د سانټ فرانسيس مرکزي ار
One St. Francis Drive
Greenville, SC 29601
ان ه :مالي مشوره
د سانټ فرانسيس ختي اړه
125 Commonwealth Drive
Greenville, SC 29615
ان ه :مالي مشوره
سانټ فرانسيس ميلنيم
2 Innovation Drive
Greenville, SC 29607
ان ه :مالي مشوره

معلومات:
د نورو معلوماتو لپاره ،د سهيلي ويرجينيا روغتونونو لپاره مهرباني وکړئ د  BSMHسره په ﻻندې ډول اړيکه ونيسئ:

ويب سايټ
تليفون
د ايميل له ﻻرې
د پاليسي نوم:
نسخه:

www.bsmhealth.org/financial-assistance
www.fa.bonsecours.com
 ) 804-342-1500ايی ريچمانډ(
877-342-1500
د  Bon Secours Mercy Healthمالي مرسته

صورت حساب او وصولي
3.0

د وروستی ل بياکتنې ني ه:
د وروستی ل سمون ني ه:

2022/01/27
2022/01/27

پا ه:
اصل ني ه:

2019/12/12

د  BSMHبورډ تصويب شوې پاليسي
پوست بکس 631360
Cincinnati, OH 45263-1360
د  Bon Secours Mercy Healthپي رسبورګ LLC
)مخکې د سهيل اړخ سيمه ييز روغتيايی مرکز په نوم پيژندل کيده(
200 Medical Park Blvd
Petersburg, VA 23805
د  Bon Secours Mercy Healthايمپوريا LLC
)مخکې د سهيلي ويرجينيا سيمه ييز روغتيايی مرکز په نوم پيژندل کيده(
727 N Main Street
Emporia, VA 23847
د  Bon Secours Mercy Healthفرانکلين LLC
)مخکې د ساوتمپ ن ميموريل روغتون په نوم پيژندل کيده(
100 Fairview Drive
Franklin, VA 23851

حضوري

معلومات:
د نورو معلوماتو لپاره ،مهرباني وکړئ په آشلينډ ،کين وکي؛ ريچمانډVA ،؛ راپاهانوکVA ،؛ همپ ن روډVA ،؛ يا سهيلي کارولينا کې د Bon
 Secours Mercy Health Medical Groupروپ د روغتيايی موقعيتونو لپاره په ﻻندې ډول د  BSMHسره اړيکه ونيسئ:

ويب سايټ
تليفون

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

د ويرجينيا طبي روپ888-835-9905:
د سهيلي کارولينا طبي روپ864-603-6080:
د  Bon Secours Mercy Healthمالي مرسته
پوست بکس 631360
Cincinnati, OH 45263-1360

د پوست له
ﻻرې

معلومات:
د نورو معلوماتو لپاره ،مهرباني وکړئ په سينسنا ي ،اوهايو؛ پاډوکاه ،کين وکي؛ ايروين ،کين وکي؛ ليما ،اوهايو؛ لورين ،اوهايو؛ سپرين فيلډ،
اوهايو؛ وليډو ،اوهايو؛ يا يان ز اون ،اوهايو کې د  Bon Secours Mercy Health Medical Groupروپ روغتيايی موقعيتونو
لپاره د  BSMHسره په ﻻندې ډول اړيکه ونيسئ:

ويب سايټ
تليفون
د ايميل له ﻻرې

د پاليسي نوم:
نسخه:

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

1-877-918-5400
يو ای روغتيايی شريکان
11511 Reed Hartmann Highway
Blue Ash, Ohio 45241

صورت حساب او وصولي
3.0

د وروستی ل بياکتنې ني ه:
د وروستی ل سمون ني ه:

2022/01/27
2022/01/27

پا ه:
اصل ني ه:

2019/12/12

