GOV-2 – Політика фінансової допомоги
Ключові положення


University Hospitals (UH) — це благодійна організація, яка надає допомогу
фізичним особам незалежно від їхньої платоспроможності. Усі фізичні особи
заслуговують на повагу, незалежно від їхніх індивідуальних фінансових
обставин.



UH може надавати благодійну допомогу, передбачену цією політикою у формі
фінансової допомоги, безкоштовної медичної допомоги або медичної допомоги
зі знижкою, фізичним особам, які є пацієнтами в лікарняних установах UH
(«Лікарняні установи»)1. Ця Політика застосовується до Лікарняних установ,
перерахованих у Додатку 3, та організацій, визначених у Додатку 4.



Лікарняні установи UH будуть надавати без дискримінації невідкладну медичну
допомогу відповідно до Розділу 1867 Закону про соціальне забезпечення
(EMTALA) та Політики UH щодо невідкладної медичної допомоги фізичним
особам незалежно від їхньої відповідності вимогам за цією Політикою
фінансової допомоги («Політика»).



Лікарняні установи UH будуть надавати фінансову допомогу, в тому числі
безкоштовну медичну допомогу2 або медичну допомогу зі знижкою3 фізичним
особам, які відповідають вказаним нижче критеріям:
не мають медичного страхування, та річний сімейний дохід складає
0—400% визначеного федеральним законом прожиткового мінімуму,
як описано в Додатку 1, Доповнення A; або
o мають медичне страхування та річний сімейний дохід, що складає
0—400% визначеного федеральним законом прожиткового мінімуму, як
описано в Додатку 1, Доповнення A; або
Обов’язковою умовою також є:
o отримання невідкладної або іншої медичної необхідної допомоги
в Лікарняній установі;
o



1

Ця Політика стосується лікарняних установ, які повинні бути зареєстровані як лікарні в Department of Health
(Департаменті охорони здоров’я) штату Огайо.

«Безкоштовна медична допомога» означає послуги, на які надається 100% знижка.
«Медична допомога зі знижкою» означає медичну допомогу зі знижкою від суми, що визначена
як «стандартна сума рахунку» («AGB») та більш детально описана в Додатку 2.
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o

надання інформації, необхідної за цією Політикою, та заяви на фінансову
допомогу.



Фізичні особи можуть подати заяву на фінансову допомогу в будь-який момент
протягом двохсот сорока (240) днів після дати першого платіжного документа
після виписки з лікарні.



Фізичні особи повинні заповнити заяву на кожен випадок госпіталізації.



Для збереження статусу ухваленої заяви щодо амбулаторного обслуговування
фізичні особи повинні заповнювати заяву кожні 90 днів.



Якщо фізична особа не подає заяву на фінансову допомогу, UH може провести
аналіз ймовірної відповідності вимогам, щоб визначити, чи має право фізична
особа на отримання фінансової допомоги.



UH може надати фінансову допомогу в будь-який момент під час надання
медичної допомоги і доки не будуть сплачені всі рахунки для кожної фізичної
особи.



Лікарняні установи повинні вжити заходів для широкого розповсюдження цієї
Політики та її стислого викладу доступною мовою серед громади та на
веб-сайті UH.



Фізичні особи, що не можуть претендувати на отримання фінансової допомоги
за цією Політикою, мають можливість подати свою справу на розгляд
фінансовому консультанту лікарні UH.



Ця Політика застосовується тільки до тих послуг, які надають і за які
виставляють рахунки Лікарняні установи і постачальники, вказані в Додатку 3;
вона не застосовується до професійних послуг лікарів або інших медичних
працівників. Лікарняні установи не мають права звільняти пацієнтів від
необхідності оплачувати послуги лікарів або інших медичних працівників.
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Політика
1. Фізичні особи можуть подати заяву на фінансову допомогу в будь-який момент
протягом двохсот сорока (240) днів після дати першого платіжного документа
після виписки з лікарні.
2. Фінансова допомога буде визначена відповідно до цієї Політики. Рішення
приймається на таких підставах:
2.1

Форма заяви на отримання фінансової допомоги : фізична особа або гарант
фізичної особи повинні співпрацювати і надати особисту, фінансову та іншу
інформацію й документи на підтвердження нестачі фінансів. Інструкції щодо
заповнення форми заяви на отримання фінансової допомоги можна знайти
у формі заяви. Форму заяви щодо надання фінансової допомоги можна
отримати на веб-сайті
http://www.uhhospitals.org/~/media/UH/documents/MyUHCare/hcapapplication.
pdf.

2.2

Матеріальний стан фізичної особи: фізична особа або гарант фізичної особи
повинні надати звіт щодо наявних фінансових ресурсів. Сімейний дохід
можна перевірити за допомогою будь-якого або всіх цих документів: форма
W2, кредитна історія, поточна федеральна податкова декларація або
податкова декларація штату, виписка про стан рахунку, довідки про
нарахування заробітної платні. Грошові активи повинні включати всі активи
фізичної особи за винятком основного житла та сум на пенсійних рахунках.

2.3

Перед розглядом заяви та прийняттям рішення щодо відповідності фізичної
особи без медичного страхування вимогам для отримання фінансової
допомоги, ця особа повинна надати докази звернення для отримання полісу
Medicaid або страхового полісу через Федеральний ринок медичного
страхування Federal Health Insurance Marketplace.
2.3.1

2.3.2

Консультанти з фінансової допомоги UH або інші особи, призначені
UH, допоможуть фізичним особам подати заяву на отримання
полісу Medicaid, а потім — заяву на отримання фінансової
допомоги.
Якщо фізична особа подає заяву на отримання фінансової
допомоги протягом періоду відкритої підписки на Федеральному
ринку медичного страхування Federal Health Insurance Marketplace,
їй або йому потрібно звернутися для отримання медичного
страхування через Федеральний ринок медичного страхування до
розгляду в UH будь-якої заяви на отримання фінансової допомоги.

3. UH не може відмовити в наданні фінансової допомоги за цією Політикою через
неспроможність фізичної особи надати інформацію чи документи, які не описано
чітко в цій Політиці або в заяві на отримання фінансової допомоги.
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4. Лікарняні установи нададуть фінансові консультації фізичним особам, які
потребують допомоги для заповнення заяви на отримання фінансової допомоги.
Фізичні особи, яким потрібна допомога від представника UH Patient Accounting
Customer Service (Служба підтримки пацієнтів відділу обліку пацієнтів UH), можуть
звернутися за номерами 216-844-8299 або 800-859-5906 з понеділка по п’ятницю
з 09:00 до 16:00 (за північноамериканським східним часом) або відвідати особисто
Customer Services Center UH (Центр обслуговування клієнтів UH) за адресою 20800
Harvard Ave, Beachwood, OH 44122 або реєстратуру будь-якої лікарні UH.
5. Фізичні особи, які не мають медичного страхування або потребують медичної
допомоги, можуть претендувати на отримання фінансової допомоги за цією
Політикою, якщо вони відповідають вказаним нижче критеріям та отримали
невідкладну медичну допомогу чи інші медично необхідні4 послуги в лікарняній
установі UH або потребують цього:
5.1.

Лікарняні установи надають безкоштовну медичну допомогу фізичним
особам без медичного страхування, таким, що мають недостатнє
страхування і застрахованим, сукупний сімейний дохід яких не перевищує
250% поточного федерального прожиткового мінімуму.

5.2.

Лікарняні установи надають медичну допомогу зі знижкою фізичним особам
без медичного страхування, таким, що мають недостатнє страхування
і застрахованим, сукупний сімейний дохід яких знаходиться в межах
251—400% поточного федерального прожиткового мінімуму.

5.3.

Лікарняні установи зобов’язані скласти графіки оплати.

5.4.

Лікарняні установи зберігають за собою право надати безкоштовну медичну
допомогу або медичну допомогу зі знижкою будь-якій фізичній особі, яка
може не відповідати критеріям, визначеним у Додатку 2, на розсуд Лікарняної
установи та за схваленням Фінансового директора UH, якщо така фізична
особа має особливі медичні обставини (наприклад, невиліковна хвороба,
надмірна вартість медичних послуг або медикаментів тощо).

5.5.

Фізичні особи повинні проживати в зоні обслуговування Лікарняної установи,
щоб отримати допомогу за цією Політикою фінансової допомоги. До зони
обслуговування входить північно-східний регіон штату Огайо або основна
чи додаткова зона обслуговування.

Із метою виконання цієї Політики лікар UH визначить, чи є необхідною допомога за медичними
показаннями, використовуючи визначення медичної необхідності Medicaid в Огайо, яке міститься
в Адміністративному кодексі штату Огайо під номером 5160-1-01.
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6. Якщо фізична особа не виконує обов’язки (не здійснює платежі за 2 (два)
послідовних місяці) за планом оплати, UH залишає за собою право вдатися до
звичайних заходів щодо стягнення заборгованості з урахуванням наданої знижки.
Звичайні заходи щодо стягнення повинні вважатися не надзвичайними заходами
щодо стягнення , як визначено у пункті 7.1 нижче, а розумними зусиллями
Лікарняної установи щодо інформування пацієнта про можливість подати заяву
на отримання фінансової допомоги за цією Політикою. До таких звичайних заходів
щодо стягнення та розумних зусиль належать:
6.1.

надсилання рахунків-повідомлень з інформацію про те, як отримати заяву на
фінансову допомогу;

6.2.

обробка заяви на фінансову допомогу, отриманої протягом 240 днів від
дати відправлення фізичній особі першого рахунку після виписки з лікарні,
і призупинення звичайних заходів щодо стягнення до визначення фінансової
допомоги;

6.3.

повідомлення про заборгованість телефоном або поштою з порадами щодо
подання заяви на отримання фінансової допомоги;

6.4.

залучення сторонніх колекторських агенцій для вживання додаткових
заходів щодо стягнення боргу, за умови що такі агенції можуть вживати
надзвичайних заходів тільки після відповідного повідомлення згідно
з розділом 7 нижче;

6.5.

надання особі письмового повідомлення, в якому зазначається,
що фінансову допомогу можуть отримати особи, які мають на це право,
і визначаються надзвичайні заходи щодо стягнення боргу, які лікарняна
установа (або інша уповноважена сторона) має намір ініціювати для
отримання оплати медичної допомоги, а також установлюється крайній
термін, після якого такі заходи буде розпочато (не раніше ніж через 30 днів
від дати надання цього письмового повідомлення);

6.6.

якщо заяву на отримання фінансової допомоги заповнено не до кінця,
фізичну особу поінформують про те, як заповнити заяву на отримання
фінансової допомоги, і дадуть можливість (не менше ніж шістдесят (60) днів)
зробити це;

6.7.

надання особі стислого викладу політики фінансової допомоги доступною
мовою з письмовим повідомленням про доступність фінансової допомоги
для осіб, які мають на неї право; і

6.8.

сповіщення осіб в усній формі, докладаючи розумних зусиль, про політику
фінансової допомоги та заяву на отримання такої допомоги принаймні
за тридцять (30) днів до ініціації НЗЗ.
Директор служби обслуговування клієнтів визначає, чи з боку UH було
здійснено розумні зусилля для визначення права на отримання фінансової
допомоги та сповіщення фізичної особи про його/її можливість подання
заяви на отримання фінансової допомоги за цією Політикою.
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7. Якщо фізична особа не оплатить свою частину суми, як зазначено
в рахунку-повідомленні, і UH прикладе розумних зусиль відповідно до розділу 6
(див. вище), щоб визначити, чи має фізична особа право на отримання фінансової
допомоги, UH може вдатися до надзвичайних заходів щодо стягнення боргу (НЗЗ).
UH не вдаватиметься до НЗЗ раніше, ніж через сто двадцять (120) днів після
початкового від дати першого рахунку. UH надішле фізичній особі письмове
повідомлення за тридцять (30) днів до вживання НЗЗ.
7.1.

UH може вдаватися до наступних НЗЗ:
7.1.1.

продаж боргу фізичної особи третій стороні;

7.1.2.

передача негативної інформації щодо фізичної особи до агенцій зі
збору та надання відомостей про кредитоспроможність споживачів
або кредитних бюро;

7.1.3.

відстрочення, скасування необхідних медичних послуг відповідно
до цієї Політики або вимагання оплати до їх надання; і

7.1.4.

дії, які вимагають юридичного або судового процесу:
7.1.4.1.
7.1.4.2.
7.1.4.3.
7.1.4.4.

накладення арешту на майно фізичної особи;
накладення арешту на банківський рахунок фізичної
особи чи будь-яке інше особисте майно або
їх конфіскація;
подання цивільного позову проти фізичної особи;
стягнення заборгованості із заробітної плати фізичної
особи.

8. Ймовірна відповідність вимогам.
8.1

Фізична особа може вважатися такою, що «ймовірно має право» на
отримання фінансової допомоги, якщо вона протягом попередніх трьох (3)
місяців отримувала фінансову допомогу від Лікарняної установи.

8.2.

Фізична особа, яка раніше отримувала безкоштовну медичну допомогу від
Лікарняної установи, може вважатися такою, що «ймовірно має право»
на отримання допомоги зі знижкою 100% від Лікарняної установи на всі
необхідні медичні послуги протягом трьох (3) місяців від дати визначення
початкової фінансової допомоги.
8.2.1.

Фізична особа, яка отримує безкоштовну медичну допомогу,
не обов’язково отримує письмове повідомлення про знижку 100%.
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8.3.

Фізична особа, яка раніше отримувала допомогу зі знижкою від Лікарняної
установи, може вважатися такою, що «ймовірно має право» на отримання
такої ж знижки від Лікарняної установи на всі необхідні медичні послуги
протягом трьох (3) місяців від дати визначення початкової фінансової
допомоги.
8.3.1.

8.4

Якщо фізична особа отримує допомогу зі знижкою, їй має бути
в письмовій формі повідомлено про фінансову допомогу, що
надається, і їй має бути надано інформацію про те, як подати заяву
на отримання додаткової фінансової допомоги.

Якщо фізична особа не надасть заяву на отримання фінансової допомоги або
допоміжну документацію, Лікарняні установи можуть переглядати кредитні
звіти та іншу загальнодоступну інформацію, щоб установити, відповідно до
вимог чинного законодавства, склад сім’ї та приблизний сімейний дохід з метою
визначення прийнятності фінансової допомоги. Фізична особа, яка виявиться
такою, що «ймовірно має право» на отримання фінансової допомоги, і яка
раніше не подавала заяву на фінансову допомогу протягом останніх трьох (3)
місяців, отримає знижку 100%.

9. Широке висвітлення Політики.
9.1. Лікарняні установи повинні поширювати відомості про цю Політику, форми
заяв на фінансову допомогу та іншу інформацію щодо фінансової допомоги
наступними способами:
9.1.1. Форму заяви на отримання матеріальної допомоги та викладену
простою мовою коротку інформацію щодо цієї форми можна знайти
за адресою
http://www.uhhospitals.org/myuhcare/online-bill-pay/uh-online-bill-pay/
hopsital/billling/hopsital-charity-financial-assistance-program.
9.1.2. Паперові копії цієї Політики, форма заяви на фінансову допомогу
й пам’ятки з коротким викладом змісту цієї Політики простою мовою
надаються за запитом, безоплатно, надсилаються поштою і доступні
в громадських місцях у Лікарняних установах, у пунктах першої
допомоги, приймальні, реєстратурі, кабінеті фінансового
консультування та центрах фінансової допомоги.
9.1.3. Інформація про цю Політику буде цілеспрямованорозповсюджуватися
серед членів громади, що обслуговуються Лікарняними установами та
найімовірніше потребують фінансової допомоги від Лікарняної
установи.
9.1.4. Паперові копії стислого викладу цієї Політики доступною мовою будуть
запропоновані фізичним особам під час прийому до лікарні або
виписки пацієнтів з лікарні.
GOV-2 – Політика фінансової допомоги
Власник авторських прав: Рада директорів UH
Остання редакція: вересень 2017 р.
Стор. 7 з 17
Друкована версія може не відповідати останній редакції документа; друкована версія достовірна протягом
24 годин

4108727 v2
0017068

9.1.5. На всіх рахунках-повідомленнях Лікарняної установи можна знайти
інформацію про порядок подання заяви на отримання фінансової
допомоги, зокрема номер телефону офісу чи відділу Лікарняної
установи, що може надати інформацію про цю Політику, роз’яснення
щодо порядку подання заяви, адресу веб-сайту UH та перелік місць,
де можна отримати копії цієї Політики, заяви на отримання фінансової
допомоги та звітів доступною мовою.
9.1.6. Загальнодоступні оголошення про Програму фінансової допомоги
UH повинні постійно знаходитися у пункті невідкладної допомоги
та приймальні у кожній Лікарняній установі.
9.1.7. Лікарняні установи нададуть фінансові консультації фізичним особам,
які потребують допомоги для заповнення заяви на отримання
фінансової допомоги. Для отримання допомоги від спеціаліста UH
Patient Accounting Customer Service (Служби підтримки пацієнтів відділу
обліку пацієнтів UH) зателефонуйте за номерами 216-844-8299
або 800-859-59-09 з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 16:00 (за
північноамериканським східним часом).
9.1.8. Інші методи згідно з федеральними нормативними актами або
нормативними актами штату.
10. Постачальники, які надають фінансову допомогу за цією Політикою.
10.1. Список постачальників у Лікарняних установах, які пропонують
фінансову допомогу за цією Політикою, наведено у Додатку 4. Список
постачальників є актуальним станом на дату складання списку
у Додатку 4, який буде оновлюватися за необхідністю, але не рідше,
ніж раз на три місяці.
11. Постачальники, які не надають фінансову допомогу за цією Політикою.
11.1. Список постачальників у Лікарняних установах UH, які не пропонують
фінансову допомогу за цією політикою, наведено у Додатку 5. Список
постачальників є актуальним станом на дату складання списку
у Додатку 5, який буде оновлюватися за необхідністю, але не рідше,
ніж раз на три місяці.
12. Виставлення рахунків і стягнення заборгованості
12.1. Заходи, яких Лікарняні установи UH можуть вживати у випадку несплати,
описано в окремій Політиці щодо виставлення рахунків і стягнення
заборгованості (Gov-11). Представники громади можуть отримати
безкоштовні копії Політики Gov-11, звернувшись до Служби підтримки
пацієнтів відділу обліку пацієнтів UH за телефоном 216-844-8299
або 800-859-5906 з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 16:00
(за північноамериканським східним часом).
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13. Керівництво UH, за погодженням Ради директорів UH, залишає за собою право
вносити зміни до критеріїв, за якими фізична особа може претендувати на
отримання допомоги за цією Політикою.
14. Додаток 4 і додаток 5 до цієї політики потрібно оновлювати щокварталу,
а додаток 2 — щороку. Частота й спосіб оновлення мають відповідати
правилам міністерства фінансів, § 1.501(r). Для таких змін не потрібне
ухвалення комітету управління та розвитку місцевого регіону UH або ради
директорів UH.

Затверджено Радою комітету управління UH 21 березня 2017 р.
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Додаток 1
Фінансова допомога та брак коштів для оплати медичних
витрат
Доповнення A
Таблиця фінансової допомоги незастрахованим і застрахованим особам та таким,
що мають недостатнє страхування
Федеральний
прожитковий мінімум
0—250% 251—400%
Знижка
100%
AGB

* Закон HCAP штату Огайо передбачає знижку в розмірі 100% для осіб і сімей із доходом у межах
0—100%.

Доповнення B
Пацієнти, які не відповідають умовам Доповнення A, все одно можуть претендувати
на отримання фінансової допомоги, якщо вони можуть продемонструвати, що їхні
медичні витрати перевищують встановлений відсоток їхнього сімейного доходу,
вказаного нижче.
Витрати повинні відбутися протягом календарного року і бути платою за медично
необхідні послуги чи невідкладні послуги з боку лікарні і лікарів, за лікувальні препарати
і медичне обладнання тривалого використання. Пацієнти, які хочуть отримати знижку за
цією політикою, мають своєчасно надати за запитом документи про доходи, місце
проживання та відповідні медичні витрати.
Брак коштів для оплати медичних витрат **
Федеральний прожитковий
мінімум
401—600%
≥ 601%
Макс. розмір фінансових
зобов’язань пацієнта як % від
доходу сім’ї
10%
15%

** Максимальний розмір фінансових зобов’язань як відсоток доходу сім’ї в жодному разі не
може перевищувати AGB.
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Додаток 2
Стандартна сума рахунку
Згідно з §1.501(r) Правил Міністерства фінансів США лікарні не можуть стягувати оплату
з фізичної особи, яка відповідає вимогам цієї Політики фінансової допомоги, якщо ця
оплата більша за знижену вартість, визначену цією політикою (зокрема Додатком 1), а для
Комерційних страхових компаній і програми Medicare ця оплата не може бути більшою за
Стандартну сума рахунку (AGB).
Ставки за стандартними сумами рахунків окремих установ UH за 2016 і 2017 рік:

Установа
Ahuja
Cleveland Medical Center
Conneaut
Elyria
Geauga
Geneva
Parma
Portage
Regionals
Samaritan
St John

Ставка 2016 р.
39%
41%
51%
40%
34%
42%
32%
29%
33%
54%
30%

Ставка 2017 р.
33%
40%
49%
38%
29%
39%
33%
27%
31%
55%
31%

Ставки AGB установ UH за 2016 рік наведено для рахунків за послуги, надані в період:
з 29 грудня 2015 р. до 31 грудня 2016 р.
Ставки AGB установ UH за 2017 рік наведено для рахунків за послуги, надані в період:
з 1 січня 2017 р. до 31 грудня 2017 р.
До розрахунку включено тільки рахунки, ухвалені протягом періоду розрахунку.
Розрахунок оновлюється щороку 31 грудня та починає діяти 1 січня наступного року.
Цей розрахунок буде використовуватися для коригування плати за послуги на наступний
фінансовий рік.
Розрахунок AGB — це відсоткове відношення очікуваного відшкодування (сума, що
виплачується страхувальником) до загальної вартості послуг, як вказано нижче. Відсоток
AGB для кожної установи UH було розраховано окремо.
Приклад:
Загальна сума витрат
Очікуване відшкодування
Ставка AGB = 38%

10 000 дол. США
3800 дол. США
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Очікуване відшкодування визначається як очікувана для отримання сума оплати за
надану послугу відповідно до суми, погодженої між UH та страховиком, що сплачує цю
послугу.
Страхові категорії, включені до розрахунку: Medicare, Anthem, Commercial, HMO, MMO,
PPO та Managed Care.
Страхові категорії, що виключаються з розрахунку: Medicare HMO, Medicaid, Medicaid
HMO, інші плани очікуваної самостійної оплати, інші урядові платники та випадки
самостійної оплати пацієнтами.
UH відшкодовує надлишково сплачені суми всім пацієнтам, за якими UH визнає право
на отримання фінансової допомоги і які сплатили більше, ніж потрібно за критеріями UH
(незалежно від того, чи завершено виплати за цими рахунками).

GOV-2 – Політика фінансової допомоги
Власник авторських прав: Рада директорів UH
Остання редакція: вересень 2017 р.
Стор. 12 з 17
Друкована версія може не відповідати останній редакції документа; друкована версія достовірна протягом
24 годин

4108727 v2
0017068

Додаток 3
Лікарняні установи, що надають фінансову допомогу















Avon RH, LLC (діє під назвою University Hospitals Avon Rehabilitation Hospital)
Beachwood RH, LLC. (діє під назвою University Hospitals Rehabilitation)
Robinson Health System, Inc. (діє під назвою University Hospitals Portage Medical
Center)
Samaritan Regional Health System
The Parma Community General Hospital Association (діє під назвою University
Hospitals Parma Medical Center)
University Hospitals Ahuja Medical Center
University Hospitals Cleveland Medical Center
University Hospitals Conneaut Medical Center
University Hospitals EMH Regional Medical Center (діє під назвою University Hospitals
Elyria Medical Center)
University Hospitals Geneva Medical Center
University Hospitals Geauga Medical Center
University Hospitals Rainbow Babies & Children’s Hospital
University Hospitals Regional Hospitals (кампуси Бедфорд і Річмонд)
University Hospitals St. John Medical Center
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Додаток 4
Постачальники, які надають фінансову допомогу за цією
Політикою
2016 і 2017 рр.



St. John Medical Group
University Hospitals Medical Group, Inc.

GOV-2 – Політика фінансової допомоги
Власник авторських прав: Рада директорів UH
Остання редакція: вересень 2017 р.
Стор. 14 з 17
Друкована версія може не відповідати останній редакції документа; друкована версія достовірна протягом
24 годин

4108727 v2
0017068

Додаток 5
Постачальники, які не надають фінансову допомогу
за цією Політикою
Постачальники 2017 р.
 4M Emergency — An IMMH Company
 Anesthesia Associates
 Anesthesia Consultants, Inc.
 Behavioral Healthcare Association, Inc.
 Cardiovascular Clinic
 Centers for Orthopedics
 Community Intensivists
 Community Hospitalists, LLC


























Elyria Anesthesia
Elyria Physician Services, Inc.
Geauga Anesthesia
Island Medical Management / New Mountain Capital
Martian Healthcare Group
Midwest Pathology
North Ohio Heart
Northcoast Anesthesia Providers
Parma Professional Corporation
Pediatrix Medical Group, Inc.
Physicians Emergency Services, Inc.
Physicians Link Centers, Inc.
Physician Staffing, Inc.
Portage Pathology Association, Inc.
Ravenna Radiology, LLC
Rocky Mounty Holdings, LLC (діє під назвою UHMedEvac (Air Methods Corporation))
Roseline Okon MD, LLC
Safe Anesthesia, LLC
Southwest Orthopedics
St. Vincent Medical Group
Superior
Team Health
Tri-City
University Emergency Specialists, Inc.
University Primary Care Practices, Inc. (діє під назвою University Hospitals Medical
Practices)
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West Branch Anesthesia Association, Inc.



Westside Pathology Associates

Постачальники 2016 р.
 4M Emergency — An IMMH Company
 Anesthesia Associates
 Anesthesia Consultants, Inc.
 Behavioral Healthcare Association, Inc.
 Cardiovascular Clinic
 Centers for Orthopedics
 Community Intensivists
 Community Hospitalists, LLC



























Elyria Anesthesia
Elyria Physician Services, Inc.
Geauga Anesthesia
Inpatient Medical Services
Martian Healthcare Group
Midwest Pathology
North Ohio Heart
Northcoast Anesthesia Providers
Parma Professional Corporation
Pediatrix Medical Group, Inc.
Physicians Emergency Services, Inc.
Physicians Link Centers, Inc.
Physician Staffing, Inc.
Portage Pathology Association, Inc.
Ravenna Radiology, LLC
Robinson Health Affiliates
Rocky Mounty Holdings, LLC (діє під назвою UHMedEvac (Air Methods Corporation))
Roseline Okon MD, LLC
Safe Anesthesia, LLC
Samaritan Professional Corporation
Southwest Orthopedics
St. Vincent Medical Group
Superior
Team Health
Tri-City
University Emergency Specialists, Inc.
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University Primary Care Practices, Inc. (діє під назвою University Hospitals Medical
Practices)
West Branch Anesthesia Association, Inc.
Westside Pathology Associates
Westshore Primary Care
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