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Thông tin liên quan tới tỉ lệ phần trăm Số tiền thường thanh toán (“AGB”) 
 
Dưới đây là tỉ lệ phần trăm AGB hiện nay của từng cơ sở bệnh viện của Sentara Hospitals, 
Sentara Princess Anne Hospital, và Potomac Hospital Corporation of Prince William, tất cả các 
tổ chức bệnh viện nhân đạo theo Mục 501(c)(3) của Bộ Luật về ngân sách Liên bang.  Tỉ lệ 
phần trăm AGB sẽ được áp dụng trong trường hợp cấp cứu hoặc các trường hợp chăm sóc 
cần thiết về y tế khác dành cho những cá nhân đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ tài chính theo chính 
sách hỗ trợ tài chính của cơ sở bệnh viện (“FAP.”) Những tỉ lệ phần trăm này sẽ được áp dụng 
cho tổng số chi phí chi trả cho việc chăm sóc để xác định số tiền tối đa mỗi cá nhân có trách 
nhiệm tự chi trả cho việc chăm sóc đó.  

Tỉ lệ phần trăm AGB đối với Sentara Albemarle Medical Center, Sentara Leigh Hospital, 
Sentara Norfolk General Hospital, Sentara Northern Virginia Medical Center, Sentara Obici 
Hospital, Sentara Princess Anne Hospital, Sentara Virginia Beach General Hospital, và Sentara 
Williamsburg Regional Medical Center được tính toán dựa trên từng cơ sở bằng cách lấy tổng 
các yêu cầu thanh toán mà Medicare và các nhà bảo hiểm sức khỏe cá nhân cho phép trong 
khoảng thời gian 12 tháng xác định đối với cơ sở bệnh viện đó (trong trường hợp này, thời gian 
từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến 30 tháng 9 năm 2022), chia cho tổng chi phí liên quan đối với 
những yêu cầu thanh toán đó. 

Cơ sở bệnh viện Tỉ lệ phần trăm 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% 

 

Do Sentara Careplex Hospital và Sentara Port Warwick ASC;   được bảo hiểm theo cùng các 
thỏa thuận với nhà cung cấp Medicare, 01 (một) phần trăm AGB được tính bằng cách lấy tổng 
các yêu cầu thanh toán mà Medicare và các nhà bảo hiểm sức khỏe tư nhân cho phép trong 
khoảng thời gian 12 tháng xác định đối với mỗi cặp bệnh viện trên (trong trường hợp này, thời 
gian từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến 30 tháng 9 năm 2022), chia cho tổng chi phí liên quan 
đối với những yêu cầu thanh toán đó. 

Cơ sở bệnh viện Tỉ lệ phần trăm AGB 

Sentara Careplex Hospital và Sentara Port 
Warwick ASC 

29% 

 


