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 عمومی شمار بندی کی گئی بل کی رقم
07/01/2022 

 

AMITA Health    سب کچھIRS Reg   ،مطابق میڈی   “پیچھے دیکھیں”کے  اور  استعمال کرتے ہوئے  کا طریقہ کار 

فیس برائے خدمت اور صحت کے تمام نجی بیمہ کاروں کو جو کہ ادارہ کو کلیمز ادا کرتے ہیں کو شامل  (  Medicare) کیئر

بندی کرتا ہے۔ سیکشن  AGBکرتے ہوئے  فیصد کی شمار  اور  5(b)(3) , 1.501(r)-5(b)(3)(ii)(B)-(r)1.501شرح 

1.501(r)-5(b)(3)(iii).   اس شمار بندی اورAGB   فیصد کی تفصیالت ذیل میں بیان کی گئیں ہیں۔ کی شرح 

 AGB سہولت کا نام

AMITA Health Alexian Brothers Medical Center    اور 

AMITA Health Alexian Brothers Rehabilitation Hospital    **نیچے مالحظہ کریں 
%21.7 

AMITA Health St. Alexius Medical Center    اور 

AMITA Health Alexian Brothers Women and Children Hospital    **نیچے مالحظہ کریں 
%22.2 

AMITA Health Holy Family Medical Center    **19.4% نیچے مالحظہ کریں 

AMITA Health Resurrection Medical Center    ** 18.0% مالحظہ کریںنیچے 

AMITA Health Saints Mary and Elizabeth Medical Center    **19.0% نیچے مالحظہ کریں 

AMITA Health St. Francis Hospital    **17.6% نیچے مالحظہ کریں 

AMITA Health St. Francis Hospital    **21.6% نیچے مالحظہ کریں 

AMITA Health Mercy Medical Center including Joliet West Regional Cancer Center  

 نیچے مالحظہ کریں**    Morris Regional Cancer Centerاور
%15.8 

AMITA Health St. Joseph Hospital – Elgin   **16.7% نیچے مالحظہ کریں 

AMITA Health St. Joseph Medical Center – Joliet    **17.4% نیچے مالحظہ کریں 

AMITA Health St. Mary’s Hospital – Kankakee    **15.6% نیچے مالحظہ کریں 

AMITA Health Alexian Brothers Behavioral Health Hospital    **کریں  45.3% نیچے مالحظہ 

AMITA Health Behavioral Health Outpatient Group Practice**46.9% نیچے مالحظہ کریں 

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

 نیچے مالحظہ کریں 
%47.6 

AMITA Health Medical Group (Legacy Presence Medical Group)   40.9% ** نیچے مالحظہ کریں 
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AGB  تمام کی اس شرح فیصد کو ایمرجنسی اور دیگر طبی ضرورت کی نگہداشت کے لیے اسپتال کی سہولت کے 

فیس برائے خدمت اور اُن تمام نجی   Medicareکلیمز کی رقوم کے مجموعے کو تقسیم کرکے شمار کیا جاتا ہے جو  

کے مجموعے کے   بیمہ کاروں کی طرف سے اجازت یافتہ ہوتی ہیں جو ان کلیمز کے لیے منسلکہ غیر حتمی چارجز 

پی اور  وہ مطابق اسپتال کی سہولت کو )سہولت کے چارجز  شہ ورانہ خدمات کے لیے علیحدہ( کلیمز ادا کرتے ہیں۔  

بندی   AGBکے تعین کے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہوتے ہیں جو  AGBواحد کلیمز جنہیں   کی شمار 

ماہ    12ماہ کے دوران صحت کے بیمہ کار کی جانب سے اجازت یافتہ تھے )بجائے ان کلیمز کے، جو    12سے قبل 

ہیں(۔کے دوران    فراہم کردہ نگہداشت سے تعلق رکھتے 

 

 

باال  نے مندرجہ ذیل اسثتنی جات رکھنے والی  AMITA Health Systemکیلکولیشنز کے باوجود،   AGB**مذکورہ 

 شرح استعمال کرنے کا انتخاب کیا ہے۔   AGB٪ کی کم    15.0تمام مذکورہ سہولیات کے لئے 

 

 AGB سہولت کا نام

AMITA Health Alexian Brothers Behavioral Health Hospital %46.9 

AMITA Health Behavioral Health Outpatient Group Practice %46.9 

 

 


