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Impormasyon Patungkol sa Mga Porsyento ng Mga Halagang Karaniwang 
Sinisingil (Amounts Generally Billed, “AGB”) 

 
Ang sumusunod ay ang mga kasalukuyang porsyento ng AGB para sa bawat pasilidad ng 
ospital ng Mga Ospital ng Sentara, Sentara Princess Anne Hospital at Potomac Hospital 
Corporation of Prince William at lahat ng organisasyon ng ospital na nagkakawangga sa ilalim 
ng Seksyon 501(c)(3) ng Internal Revenue Code.  Ilalapat ang mga porsyento ng AGB sa 
sitwasyon ng emergency o iba pang medikal na kinakailangang pangangalaga para sa mga 
indibidwal na kwalipikado para sa tulong pinansyal sa ilalim ng patakaran sa tulong pinansyal 
(financial assistance policy, (“FAP”) ng pasilidad ng ospital.  Ilalapat ang mga porsyentong ito sa 
kabuuang mga singil para sa pangangalagang ito upang matukoy ang pinakamataas na halaga 
na personal na dapat bayaran ng isang indibidwal kaugnay ng pangangalagang ito.  

Kinakalkula ang mga porsyento ng AGB para sa Sentara Albemarle Medical Center, Sentara 
Leigh Hospital, Sentara Norfolk General Hospital, Sentara Northern Virginia Medical Center, 
Sentara Obici Hospital, Sentara Princess Anne Hospital at Sentara Virginia Beach General 
Hospital, at Sentara Williamsburg Regional Medical Center batay sa bawat pasilidad gamit ang 
lahat ng claim na pinayagan ng Medicare at ng mga pribadong insurer para sa kalusugan sa 
itinakdang 12 buwan para sa pasilidad ng ospital na iyon (sa sitwasyong ito, Oktubre 1, 2021 
hanggang Setyembre 30, 2022), na hinati sa nauugnay na mga kabuuang singil para sa mga 
claim na iyon. 

Pasilidad ng Ospital Porsyento ng AGB 

Sentara Norfolk General Hospital 32% 

Sentara Northern Virginia Medical Center 31% 

Sentara Obici Hospital 29% 

Sentara Princess Anne Hospital 32% 

Sentara Virginia Beach General Hospital 27% 

Sentara Williamsburg Regional Medical Center  27% 

Sentara Albemarle Medical Center 36% 

Sentara Leigh Hospital 29% 

 

Dahil saklaw ang Sentara Careplex Hospital at Sentara Port Warwick ASC; sa ilalim ng 
parehong mga kasunduan sa provider ng Medicare, kinalkula ang isang porsyento ng AGB 
gamit ang lahat ng claim na pinayagan ng Medicare at ng mga pribadong insurer para sa 
kalusugan sa itinakdang 12 buwan para sa bawat pares ng mga pasilidad ng ospital (sa 
sitwasyong ito, Oktubre 1, 2021 hanggang Setyembre 30, 2022), na hinati sa nauugnay na 
kabuuang mga singil para sa mga claim na iyon. 

Pasilidad ng Ospital Porsyento ng AGB 

Sentara Careplex Hospital at Sentara Port Warwick ASC 29% 

 


