حساب المبالغ المدفوعة بصفة عامة
2021 ،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 Hospital – St Joseph Campus, Ascension SE Wisconsin Hospital
– Elmbrook Campus, Ascension SE Wisconsin Hospital – Wauwatosa/Brown Deer Campus,
Ascension All Saints Hospital, Ascension SE Wisconsin Hospital – Franklin Campus, Ascension
St. Francis Hospital and Midwest Orthopedic Specialty Hospital, LLC, Ascension Wisconsin
Surgery Center-Mount Pleasant, Columbia St. Mary’s Hospital Milwaukee, St. Mary’s Hospital
Ozaukee, and Sacred Heart Rehabilitation Institute, Ascension Wisconsin Hospital Greenfield
Campus (Emerus joint venture), Ascension Wisconsin Hospital Menomonee Falls Campus
(Emerus joint venture), Ascension Wisconsin Hospital Waukesha Campus (Emerus joint venture),
Ascension Calumet Hospital, Ascension NE Wisconsin Mercy Hospital, Ascension NE Wisconsin
St. Elizabeth Hospital, and related Ascension Medical Group providers.
North Region acquired by Aspirus 8/1/2021 - Howard Young Medical Center, Eagle River
Hospital, Good Samaritan Hospital, Our Lady of Victory Hospital, Sacred Heart Hospital, St.
Mary's Hospital, St. Michael's Hospital, and related Medical Group providers.
 ذوي الصلة يحسبون نسبة مئوية واحدة للمبالغ المدفوعة بصفةAscension Medical Group  رعاية-- المنطقة الجنوبية
 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 – 43.2%
Ascension All Saints Hospital – 36.9%
Ascension SE Wisconsin Hospital – Franklin Campus – 37.4%
Ascension St. Francis Hospital – 36.6%
Ascension SE Wisconsin Hospital – Elmbrook Campus – 37.2%
Ascension SE Wisconsin Hospital – St. Joseph Campus – 35%
ASCENSION MEDICAL GROUP - Milwaukee – 50.3%
ASCENSION MEDICAL GROUP – Racine – 41.9%
ASCENSION MEDICAL GROUP – Sussex – 47.5%
Columbia St. Mary’s Milwaukee/Columbia – 33.6%
Columbia St. Mary’s Ozaukee – 30%
Sacred Heart Rehab Institute – 46.2%
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Ascension Medical Group – CSM – 36.9% .13
Ascension Wauwatosa/Brown Deer Campus – 36.8% .14
Ascension Wisconsin Surgery Center-Mount Pleasant – 30% .15
المنطقة الشمالية Ascension NE Wisconsin St. Elizabeth Hospital – ،Ascension Calumet Hospital --
 Ascension Medical Group ،Ascension NE Wisconsin St. Elizabeth Hospital ، Mercy Campusذوي
الصلة يحسبون نسبة مئوية واحدة للمبالغ المدفوعة بصفة عامة ( )AGBباستخدام طريقة "النظر للماضي" ،بما في ذلك خدمات
 Medicareالمعتمدة على دفع الرسوم مقابل الخدمات وجميع شركات التأمين الصحي الخاصة التي تدفع مقابل المطالبات
للمنظمة ،كل ذلك وفقًا للقسم رقم ) ،1.501(r)-5(b)(3و( ،1.501)r(-5)b()3()ii()Bو( 1.501)r(-5)b()3()iiiلمصلحة
الضرائب ( .)IRSتفاصيل هذا الحساب والنسبة المئوية للمبالغ المدفوعة بصفة عامة ( )AGBموضحة أدناه.
النسب المئوية للمبالغ المدفوعة بصفة عامة ( )AGBللمنطقة الشمالية في  Ascension Wisconsinكما يلي:
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Ascension Calumet Hospital – 58.8%
lAscension NE Wisconsin St. Elizabeth Hospital - Mercy Campus – 42.3%
Ascension NE Wisconsin St. Elizabeth Hospital – 42.4%
Ascension Medical Group – Ministry – 40.8%

عليها أسبيروس  :21/1/8مستشفى إيجل ريفر  ،ومستشفى جود ساماريتان  ،ومركز هوارد يونغ الطبي  ،ومستشفى سيدة النصر ،
ومستشفى القلب المقدس  ،ومستشفى سانت ماري  ،ومستشفى سانت مايكل ومقدمي المجموعة الطبية ذات الصلة يحسبون واحدًا النسبة
مقابل الخدمة وجميع شركات التأمين الصحي الخاصة  "Medicareبما في ذلك رسوم  look-backباستخدام طريقة "AGBالمئوية لـ
و ) .(r) -5 (b) (3) 1.501 ،(r) -5 (b) (3) (ii) (BثانيةIRS Reg 1.501 .التي تدفع المطالبات إلى المنظمة  ،وكل ذلك وفقًا لـ
أدناه .AGB.يتم وصف تفاصيل هذا الحساب ونسبة )1.501(r) -5 (b) (3) (iii
في  21/1/8هي كما يلي Aspirus:المحسوبة لمستشفيات الشمال التي حصلت عليها AGBالنسب المئوية لـ

Eagle River Hospital – 50.9%
Good Samaritan Hospital – 58.7%
Howard Young Medical Center – 45.7%
Our Lady of Victory Hospital – 59.6%
St. Mary’s Hospital – 38.8%
Sacred Heart Hospital – 57%
St. Michael’s Hospital – 50.3%
Medical Group – 40.8%
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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
شهرا التي تسبق عملية حساب المبالغ
( )AGBتلك التي تسمح بها إحدى شركات التأمين الصحي أثناء الفترة المقدرة بنحو 12
ً
شهرا السابقة).
المدفوعة بصفة عامة (( )AGBبخالف تلك المستحقات المتعلقة بالرعاية المقدمة أثناء الفترة المقدرة بنحو 12
ً
السابق  ،اختارت مستشفيات المنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية والشمال التي حصلت عليها AGBعلى الرغم من حساب
اعتبارا من  21/1/7تطبيق نسبة أقل من Aspirusشركة
على النحو التاليAGB:
ً

أسنسيون ويسكونسن مستشفيات المنطقة الجنوبية والمجموعات الطبية ٪30
أسنسيون ويسكونسن مستشفيات المنطقة الشمالية والمجموعات الطبية ٪41
اعتبارا من  21/1/8والمجموعات الطبية Aspirus٪39مستشفيات الشمال التي استحوذت عليها
ً

