Mercy Health
Συμπλήρωμα στην Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας στον τομέα της Υγειονομικής Περίθαλψης
Σύνοψη υπολογισμού των ποσών συνήθους τιμολόγησης (AGB)
Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Μαρτίου 2019
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς §1.501(r)-5(a)(1) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, ένα
νοσοκομείο πρέπει να περιορίζει το ποσό που χρεώνεται για περίθαλψη η οποία παρέχεται σε
οποιοδήποτε άτομο που πληροί τις προϋποθέσεις βοήθειας σύμφωνα με την πολιτική οικονομικής
βοήθειας του νοσοκομείου στα ποσά συνήθους τιμολόγησης (AGB) σε περίπτωση επείγουσας και
άλλης ιατρικώς αναγκαίας περίθαλψης. Ο Κανονισμός §1.501(r)-5(b)(1) προβλέπει δύο μεθόδους προς
χρήση από τα νοσοκομεία για τον προσδιορισμό των AGB: (1) τη μέθοδο αναδρομής ή (2) τη μέθοδο
Medicaid. Όπως αναφέρεται στην Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας στον τομέα της Υγειονομικής
Περίθαλψης (FAP) του Mercy Health, ο οργανισμός Mercy Health υπολογίζει ένα ποσοστό AGB για κάθε
νοσοκομείο του με βάση τη μέθοδο της αναδρομής.
Τα νοσοκομεία του οργανισμού Mercy Health επέλεξαν τη μέθοδο «αναδρομής» με βάση τις
απαιτήσεις που πληρώθηκαν πραγματικά σε κάθε νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον Κανονισμό §1.501(r)5(b)(3)(i), κάθε νοσοκομείο του οργανισμού Mercy Health υπολογίζει το δικό του ποσοστό AGB με
βάση τις χρεώσεις υπηρεσιών του Medicare και όλων των ιδιωτικών φορέων ασφάλισης υγείας που
καταβάλλουν απαιτήσεις στο νοσοκομείο. Τα ABG για κάθε νοσοκομείο υπολογίζονται ετησίως,
διαιρώντας το άθροισμα των ποσών όλων των απαιτήσεων του νοσοκομείου για επείγουσα και άλλη
ιατρικώς αναγκαία περίθαλψη που παρασχέθηκε από το Medicare και τους Εμπορικούς φορείς
ασφάλισης κατά τους προηγούμενους 12 μήνες με το άθροισμα των συναφών ακαθάριστων χρεώσεων
για αυτές τις απαιτήσεις. Για το 2019, η 12μηνη περίοδος που χρησιμοποιήθηκε για υπολογισμό των
AGB κάθε νοσοκομείου ήταν 1 Νοεμβρίου 2017 έως 31 Οκτωβρίου 2018.
Ο υπολογισμός των AGB πραγματοποιήθηκε για κάθε νοσοκομείο. Σε συσχετισμό με τη διακύμανση
της λίστας χρεώσεων των υπηρεσιών προς ασθενείς και τις τιμές των υπό διαχείριση συμβάσεων
περίθαλψης, οι υπολογισμοί των AGB για τα νοσοκομεία κυμάνθηκαν από 17% έως 44%. Με έναρξη
ισχύος από 1 Μαρτίου 2019, ο οργανισμός Mercy Health υιοθέτησε ποσοστό AGB 17% των
ακαθάριστων χρεώσεων που ισχύουν σε όλα τα νοσοκομεία με βάση το ποσοστό AGB που απέδωσε τη
μεγαλύτερη έκπτωση.

