ASCENSION WISCONSIN
حساب المبالغ المدفوعة بصفة عامة
2020 ،األول من يوليو

) المئوية سنويًا لجميع المستشفياتAGB(  بحساب نسب المبالغ المدفوعة بصفة عامةAscension Wisconsin تقوم شركة
.ذات الصلة بها وتقسّم المستشفيات إلى منطقة جنوبية ومنطقة شمالية
Ascension SE Wisconsin ،Ascension SE Wisconsin Hospital – St. Joseph Campus -- المنطقة الجنوبية
Ascension ،Ascension SE Wisconsin Hospital – Elmbrook Campus ،Hospital – Franklin Campus
Midwest Orthopedic Specialty Hospital ،Ascension St. Francis Hospital ،All Saints Hospital, Inc.
Sacred Heart Rehab ،Columbia St. Mary’s Ozaukee ،Columbia St. Mary’s Milwaukee ،LLC
 ذوي الصلة يحسبون نسبة مئوية واحدة للمبالغ المدفوعة بصفةAscension Medical Group  وموفري رعايةInstitute
 المعتمدة على دفع الرسوم مقابل الخدماتMedicare  بما في ذلك خدمات،") باستخدام طريقة "النظر للماضيAGB( عامة
،1.501(r)-5(b)(3)  كل ذلك وفقًا للقسم رقم،وجميع شركات التأمين الصحي الخاصة التي تدفع مقابل المطالبات للمنظمة
 تفاصيل هذا الحساب والنسبة المئوية.)IRS(  لمصلحة الضرائب1.501)r(-5)b()3()iii( و،1.501(r)-5(b)(3)(ii)(B)و
.) موضحة أدناهAGB( للمبالغ المدفوعة بصفة عامة
: كما يليAscension Wisconsin ) للمنطقة الجنوبية فيAGB( النسب المئوية للمبالغ المدفوعة بصفة عامة
Midwest Orthopedic Specialty Hospital, LLC – 43%
Ascension All Saints Hospital – 37.4%
Ascension SE Wisconsin Hospital – Franklin Campus – 39.7%
Ascension St. Francis Hospital – 37.1%
Ascension SE Wisconsin Hospital – Elmbrook Campus – 37.9%
Ascension SE Wisconsin Hospital – St. Joseph Campus – 35.3%
ASCENSION MEDICAL GROUP - Milwaukee – 51.4%
ASCENSION MEDICAL GROUP – Racine – 43.4%
ASCENSION MEDICAL GROUP – Sussex – 49%
Columbia St. Mary’s Milwaukee/Columbia – 35.2%
Columbia St. Mary’s Ozaukee – 29.6%
Sacred Heart Rehab Institute – 42.6%
Ascension Medical Group – CSM – 41.2%
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Ascension Good ،Ascension Eagle River Hospital ،Ascension Calumet Hospital -- المنطقة الشمالية
Ascension NE Wisconsin St. Elizabeth ،Howard Young Medical Center ،Samaritan Hospital
Ascension Sacred Heart ،Ascension Our Lady of Victory Hospital ،Hospital – Mercy Campus
،Ascension St. Mary’s Hospital ،Ascension NE Wisconsin St. Elizabeth Hospital ،Hospital
 ذوي الصلة يحسبون نسبة مئويةAscension Medical Group  وموفري رعايةAscension St. Michael’s Hospital
 المعتمدة علىMedicare  بما في ذلك خدمات،") باستخدام طريقة "النظر للماضيAGB( واحدة للمبالغ المدفوعة بصفة عامة
 كل ذلك وفقًا للقسم رقم،دفع الرسوم مقابل الخدمات وجميع شركات التأمين الصحي الخاصة التي تدفع مقابل المطالبات للمنظمة
 تفاصيل هذا.)IRS(  لمصلحة الضرائب1.501)r(-5)b()3()iii( و،1.501)r(-5)b()3()ii()B( و،1.501(r)-5(b)(3)
.) موضحة أدناهAGB( الحساب والنسبة المئوية للمبالغ المدفوعة بصفة عامة

النسب المئوية للمبالغ المدفوعة بصفة عامة ( )AGBللمنطقة الشمالية في  Ascension Wisconsinكما يلي:
Ascension Calumet Hospital – 60.3% .1
Ascension Eagle River Hospital – 50.3% .2
Ascension Good Samaritan Hospital – 61.1% .3
Howard Young Medical Center – 46.9% .4
Ascension NE Wisconsin St. Elizabeth Hospital - Mercy Campus – 42.5% .5
Ascension Our Lady of Victory Hospital – 59.5% .6
Ascension Sacred Heart Hospital – 58.1% .7
Ascension NE Wisconsin St. Elizabeth Hospital – 43.3% .8
Ascension St. Mary’s Hospital – 41.6% .9
Ascension St. Michael’s Hospital – 52.0% .10
Ascension Medical Group – Ministry – 45.0% .11
يتم حساب هذه النسبة المئوية للمبالغ المدفوعة بصفة عامة ( )AGBعن طريق قسمة مجموع مبالغ جميع مطالبات مرافق
المستشفى نظير خدمات الرعاية في حاالت الطوارئ وغيرها من الرعاية الضرورية من الناحية الطبية التي تسمح بها خدمات
الرعاية الطبية مدفوعة األجر وجميع شركات التأمين الصحي الخاصة التي تدفع المستحقات إلى مرافق المستشفى على مجموع
الرسوم اإلجمالية المرتبطة بهذه المستحقات .تُعد المستحقات الوحيدة التي تُستخدم ألغراض تحديد المبالغ المدفوعة بصفة عامة
( )AGBتلك التي تسمح بها إحدى شركات التأمين الصحي أثناء الفترة المقدرة بنحو  12شهرًا التي تسبق عملية حساب المبالغ
المدفوعة بصفة عامة (( )AGBبخالف تلك المستحقات المتعلقة بالرعاية المقدمة أثناء الفترة المقدرة بنحو  12شهرًا السابقة).
بغض النظر عن المبالغ المدفوعة بصفة عامة ( )AGBالواردة أعاله ،اختارت المنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية تطبيق
المبالغ المدفوعة بصفة عامة ( )AGBاألقل كما يلي:
المستشفيات والمجموعات الطبية التابعة للمنطقة الجنوبية في Ascension Wisconsin

30%

المستشفيات والمجموعات الطبية التابعة للمنطقة الشمالية في Ascension Wisconsin

42%

