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Kinakalkula ng Ascension Saint Agnes ang dalawang porsyento ng AGB - isa para sa singil sa pasilidad
ng ospital at isa para sa mga bayarin sa propesyonal - kapwa gumagamit ng pamamaraang "pagbabaliktanaw" at kasama ang bayad para sa serbisyo ng Medicare at lahat ng mga pribadong segurong
pangkalusugan na nagbabayad ng mga paghahabol sa Samahan, lahat sa alinsunod sa IRS Reg. Sec.
1.501 (r) - 5 (b) (3), 1.501 (r) -5 (b) (3) (ii) (B) at 1.501 (r) -5 (b) (3) (iii). Inilalarawan sa ibaba ang mga
detalye ng mga kalkulasyong iyon at mga porsiyento ng AGB.
Ang mga porsyento ng AGB para sa Ascension Saint Agnes ay ang mga sumusunod:
AGB para sa mga gastos sa pasilidad ng ospital: 93.1%
AGB para sa bayaring propesyunal ng mga doktor: 49.3%
Ang mga porsyento ng AGB na ito ay kinakalkula sa pamamagitan ng paghahati ng kabuuan ng mga
halaga ng lahat ng mga paghahabol ng pasilidad ng ospital para sa emerhensiya at iba pang
kinakailangang pangangalagang medikal na pinayagan ng bayad-para-serbisyo ng Medicare at lahat ng
mga pribadong segurong pangkalusugan na nagbabayad ng mga habol sa pasilidad ng ospital ( hiwalay
para sa mga singil sa pasilidad at mga serbisyong pang-propesyonal) sa kabuuan ng nauugnay na
kabuuang singil para sa mga paghahabol na iyon. Ang tanging mga claim na magagamit para matukoy
ang AGB ay iyong mga pinahintulutan ng isang tagaseguro ng kalusugan sa loob ng 12 buwan bago ang
kalkulasyon ng AGB (sa halip na mga claim na kaugnay sa ibinigay na pangangalaga sa loob ng naunang
12 buwan).
* Sa kabila ng nabanggit na pagkalkula ng AGB, pinili ng Ascension Saint Agnes na mag-apply ng mas
mababang porsyento ng AGB para sa mga singil sa pasilidad sa ospital tulad ng sumusunod:
AGB: 88.55%
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