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NORTON HEALTHCARE 
 

Tính Toán Số Tiền Được Lập Hóa Đơn Thông Thường 
 
 
 Norton Healthcare (bao gồm các cơ quan thực tế có liên quan) không thu phí của các bệnh nhân 
hội đủ điều kiện được hưởng FAP nhiều hơn số tiền cho chăm sóc khẩn cấp và y tế cần thiết khác thường 
thu (“AGB”) của những bệnh nhân có bảo hiểm cho những dịch vụ chăm sóc tương tự. Hơn nữa, Norton 
Healthcare cung cấp miễn phí dịch vụ chăm sóc khẩn cấp hoặc chăm sóc y tế cần thiết khác cho bất cứ 
bệnh nhân nào đáp ứng các tiêu chí hội đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ tài chính theo FAP. Norton 
Healthcare sử dụng phương pháp đối chiếu ngược và tính toán tỷ lệ phần trăm của một AGB cho mỗi cơ 
sở bệnh viện bằng cách chia tổng số tiền yêu cầu cho dịch vụ chăm sóc khẩn cấp hoặc chăm sóc y tế cần 
thiết khác mà Medicaid cho phép (bao gồm các tổ chức chăm sóc Medicaid có quản lý và phí cho dịch vụ 
của Medicaid) trong vòng một năm dương lịch gồm 12 tháng trước đó, cho tổng số phí liên quan cho những 
yêu cầu đó. AGB được xác định bằng cánh nhân tổng số phí chi trả cho tất cả các dịch vụ chăm sóc cung 
cấp cho bệnh nhân/người bảo lãnh hội đủ điều kiện được hưởng FAP, bao gồm các dịch vụ chăm sóc 
khẩn cấp và các dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết khác, với tỷ lệ phần trăm AGB có thể được áp dụng trong 
bảng sau1: 

 
Norton Audubon Hospital 

Bao gồm: 
Norton Cardiovascular Center - Springs 

 

18% 

Norton Brownsboro Hospital 
Bao gồm: 
Norton Diagnostic Center - Dupont 
Norton Diagnostic Center - Fern Creek 
Norton Diagnostic Center - St. Matthews 
 

18% 

Norton Hospital 
 

20% 

Norton Women’s and Children’s Hospital 
 

21% 

Norton Children’s Hospital 
Bao gồm: 
Norton Children’s Medical Center 

 

18% 

 
 
 

                                                
1 Dịch vụ chăm sóc được cung cấp bởi Norton Cancer Institute (Viện Ung Thư Norton) được phân bổ tới các cơ sở bệnh viện nơi 
nó được cung cấp và được phản ánh trong tỷ lệ phần trăm AGB của bệnh viện đó 


