
 

 07/01/2022تاريخ المراجعة 

 
 حساب المبالغ المدفوعة بصفة عامة

 2022األول من يوليو، 

 

( باستخدام طريقة "النظر للماضي" AGBنسبة مئوية واحدة المبالغ المدفوعة بصفة عامة )  AMITA Healthيحسب مستشفى 
وخدمات الرعاية الطبية المدرجة مدفوعة األجر وجميع شركات التأمين الصحي الخاصة التي تدفع المستحقات إلى المنظمة، ويتم  

لـ   وفقًا  كله  و Reg. Sec  .1.501(r)-5(b)(3)ذلك   ،1.501(r)-5(b)(3)(ii)(B) و  ،1.501(r)-5(b)(3)(iii)    لمصلحة
 ( موضحة أدناه.AGBتفاصيل هذا الحساب والنسبة المئوية للمبالغ المدفوعة بصفة عامة )  (.IRSالضرائب )

 المبالغ المدفوعة
 بصفة عامة
(AGB) 

 اسم المنشأة

21.70% AMITA Health Alexian Brothers Medical Center وAMITA Health Alexian Brothers 

Rehabilitation Hospital ** انظر أدناه 

22.20% AMITA Health St. Alexius Medical Center وAMITA Health Alexian Brothers Women 

and Children Hospital ** انظر أدناه 

19.40% AMITA Health Holy Family Medical Center ** انظر أدناه 

18.00% AMITA Health Resurrection Medical Center ** انظر أدناه 

19.00% AMITA Health Saints Mary and Elizabeth Medical Center ** انظر أدناه 

17.60% AMITA Health St. Francis Hospital ** انظر أدناه 

21.60% AMITA Health St. Joseph Hospital – Chicago ** انظر أدناه 

15.80% AMITA Health Mercy Medical Center، بما في ذلك Joliet West Regional Cancer Center 

 انظر أدناه ** Morris Regional Cancer Centerو

16.70% AMITA Health St. Joseph Hospital – Elgin ** انظر أدناه 

17.40% AMITA Health St. Joseph Medical Center – Joliet ** انظر أدناه 

15.60% AMITA Health St. Mary’s Hospital – Kankakee ** انظر أدناه 

45.30% AMITA Health Alexian Brothers Behavioral Health Hospital ** انظر أدناه 

46.90% AMITA Health Behavioral Health Outpatient Group Practice** انظر أدناه 

47.60% AMITA Health Medical Group (Legacy Alexian Brothers Medical Group) ** 

 انظر أدناه

40.90% AMITA Health Medical Group (Legacy Presence Medical Group) ** انظر أدناه 

 
( عن طريق قسمة مجموع مبالغ جميع مطالبات مرافق AGBهذه النسبة المئوية للمبلغ المدفوع بصفة عامة )يتم حساب 

المستشفى نظير خدمات الرعاية في حاالت الطوارئ وغيرها من الرعاية الضرورية من الناحية الطبية التي تسمح بها خدمات  
ي الخاصة التي تدفع المستحقات إلى مرافق المستشفى )لرسوم  الرعاية الطبية مدفوعة األجر وجميع شركات التأمين الصح

المنشآت والخدمات االحترافية كل على حدة( على مجموع الرسوم اإلجمالية المرتبطة بهذه المستحقات.  تُعد المستحقات 
تحديد المبلغ المدفوع بصفة عامة ) التأمين الصحي  ( تلك التي تسمح بها إحدى شركاتAGBالوحيدة التي تُستخدم ألغراض 

( )بخالف تلك المستحقات  AGBشهًرا التي تسبق عملية حساب المبالغ المدفوعة بصفة عامة )  12أثناء الفترة المقدرة بنحو 
بنحو    شهًرا السابقة(.  12المتعلقة بالرعاية المقدمة أثناء الفترة المقدرة 
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تطبيق نسبة مبالغ مدفوعة بصفة  AMITA Health Systemاختار نظام **بغض النظر عن حسابات المبالغ المدفوعة بصفة عامة السابقة، 

 لجميع المرافق المدرجة مع االستثناءات التالية الموضحة أدناه. %15.0عامة أقل بنسبة 

 

المبالغ المدفوعة بصفة عامة   اسم المنشأة

(AGB) 

AMITA Health Alexian Brothers Behavioral Health Hospital 46.90% 

AMITA Health Behavioral Health Outpatient Group Practice 46.90% 

 

 


