قراردادهمكاري فيما بين سازمانهاي بيمه گر پايه با بيمارستانهاي دولتي و دانشگاهي

ماده  -1طرفين قرارداد
اين قرارداد في مابين بيمارستان  ...................................به رياست آقاي دکتر  ................................به نمايندگي از طرف بيمارستان که از اين پس در
اين قرارداد بيمارستان ناميده مي شود از يك طرف و سازمان تامين اجتماعي به نمايندگي آقاي دکتر فرشاد اکبري بعنوان رياست دفتر رسيدگي
به اسناد پزشکي که از اين پس در اين قـرارداد سازمان ناميده مي شود ( مشخصات طرفين پيوست شماره يك)  ،از تـاريخ  ............منعقد مي
شود.

ماده  - 2موضوع قرارداد :
ارائه خدمات تشخيصي و درماني و دارويي اعم از بستري و سرپائي به بيمه شدگان تحت پوشش سازمان بيمه گر ،حسب مصـوبات ييـات محتـر
وزيران و شورايعالي بيمه خدمات درماني

ماده  - 3مدت قرارداد :
مدت اعتبار قرارداد از تاريخ انعقاد .....................لغايت...........................مي باشد.

ماده  – 4صدور صورتحساب و پرداختها :
بند الف  :تحويل صورتحساب ياي تنظيمي ير ماه حداکثر تا پايان ماه بعد به سازمان  ،بديهي است در صورت تاخير در ارسال به موقع صورتحسابها
 ،پرداخت مطالبات آن مرکز از اولويت خارج خوايد شد.
بند ب  :سازمان متعهد مي گردد يزينه صورتحسابهاي تنظيمي و ارسالي بيمارستان را بر اساس مفاد اين قرارداد و قانون بيمه يمگاني يا تبصره ياي
قانون بودجه ير سال پرداخت نمايد.
بند ج  :يزينه صورتحسابهاي بيمارستان بر اساس تعرفه ياي مصوب ييئت محتر وزيران  ،پس از رسيدگي محاسبه و پرداخت گردد.

ماده  – 5تعهدات طرفين :
الف – تعهدات بيمارستان :
 -1ارائه خدمات تشخيصي  ،درماني و دارويي مورد تعهد سازمان به بيمه شدگان داراي بيمه نامه معتبر درماني يا معرفينامه معتبر صادره از سـوي
سازمان بيمه گر تا زمان اعتبار اسناد فوق .

2
3

تطبيق مشخصات بيمار با مندرجات بيمه نامه (دفترچه بيمه درماني )يا معرفينامه صادره از سوي سازمان و از بدو ارائه خدمات تا پايان آن .
بيمارستان طرف قرارداد مکلف به تهيه و ارائه کليه دارويا و تجهيزات مورد نياز بيماران (بيمه شدگان بستري )مي باشد .

تبصره  : 1در رابطه با دارويا و تجهيزات گرانقيمت بر اساس توافق متقابل در ينگا عقد قرارداد(بين بيمارستان و سازمان بيمه گـر) عمـل خوايـد
شد.
تبصره  : 2فهرست تعهدات سازمان ياي بيمه گر (موردقبول) در قبال دارو و تجهيزات گرانقيمت  ،از طرف سازمان بيمه گر طرف قرارداد بـه اطـ
بيمارستان رسانده مي شود.
 -4رعايت کليه ضوابط و مقررات دستورالعملهاي اجرايي جديد سازمان که يك ماه قبل از اجرا ء اع
از طرح درکميته حل اخت ف کشوري مندرج در ماده ( )6اين قرارداد اع

و درصورت عد توافق طرفين قرارداد ،پس

خوايد شد.

 -5يمکاري الز بيمارستان با نمايندگان سازمان براي بررسي اسناد و پرونده ياي پزشکي بيمه شدگان سازمان و در اختيار گذاشتن مکان مناسب
جهت استقرارنمايندگان سازمان با معرفينامه .
 -6کليه ضمائم مربوطه در خصوص ير يك از رديفهاي فر صورتحساب بستر ي بر اسـاس مصـوبه شـورايعالي بيمـه خـدمات درمـاني در قالـب
دستورالعمل اسناد مثبته بيمارستاني و در صورت امکان بطور مکانيزه تهيه و ارائه گردد.
 -7بيمارستان بايد کليه اوراق خدمات سرپائي شامل ويزيت  ،دارو و آزمايشات  ،راديوگرافي و فيزيوتراپي و غيره را پس از امضاي پزشـك معـال
ممهور به مهر مسئول فني بخش مربوطه و بيمارستان نموده و به تفکيك تنظيم و ارسال نمايد.

 -8اع

و ارسال ليست کامل پزشکان و مسئولين فني بيمارستان با مهر و امضا ء مدارك مورد لزو .
گردد.

تبصره  :در صورت تغيير و جابجائي ير يك از پزشکان مراتب تا زمان ارسال اسناد ماه بعد به سازمان اع

 -9ارائه گوايينامه معتبرارزشيابي بيمارستان در موعد مقرر حسب ضوابط  ،بديهي است در صورت تاخيردر ارائه گوايينامه يـاي معتبـر ارزشـيابي
صادره از وزارت بهداشت  ،درمان وآموزش پزشکي بر اساس مقررات تعيين شده از سوي شورايعالي بيمه خدمات درماني اقدا خوايدشد.
-11در صورت عد رعايت يريك از مفاد قرارداد تنظيمي  ،سازمان نسبت به اعمال کسورات بر اساس دستورالعملهاي ضميمه مورد اشاره (درجزء 4
و جزؤ  12بند الف ماده  )5اقدا خوايدنمود.
-11اع

کتبي تعطيلي موقت يا دائم حداقل از يك ماه قبل توسط بيمارستان به سازمان .

-12رعايت کليه ضوابط و مقررات سازمان که ضميمه اين قرارداد مي باشد.
ب – تعهدات سازمان :
-1در صورت ير گونه اعتراض در مورداقدامات بعمل آمده از سوي سازمان اعم از کسورات ويا موارد مذکور در جزء  11بند الف ماده  5متن قـرارداد،
بيمارستان مخير است ح داکثر ظرف مدت يکماه از تاريخ اب غ  ،مراتب را به يمراه داليل توجيهي جهت بررسي به سازمان اع

نمايد .در غير ايـن

صورت سازمان تعهدي در قبال پاسخگوئي به اعتراض بعمل آمده نخوايد داشت .
 -2سازمان موظف است ظرف مدت يکماه از تاريخ اعتراض نسبت به رسيدگي و بررسي اعتراضات بعمل آمده اقدا نمايد.
-3در صورت يرگونه اشتباه محاسبه و درخواست کمتر از واقعي  ،سازمان متعهد مي گردد مراتب را حداکثر ظرف مدت سه ماه به اط

بيمارستان

مربوطه رسانده تا نسبت به تصحيح آن اقدا گردد.
 -4در صورتيکه در اثر اشتباه در محاسبه  ،مبالغي اضافه به حساب بيمارستان منظور گردد سازمان ضمن اط

کتبي وکالت دارد نسـبت بـه کسـر

مبالغ اضافي از محل صورتحساب بيمارستان اقدا نمايد.
ماده  – 6حل اختالف :
کليه اخت فاتي که ممکن است در راستاي اجراي مفاد اين قرارداد نسبت به تعبير وتفسير مندرجات آن ميان طرفين رخ ديد با مذاکرات في ما بين
حل نموده و درصورت عد توافق طرفين  ،موضو اخت ف به کميته اي تحت عنوان کميته حل اخت ف استاني متشـکل از نماينـدگان سـازمانهاي
بيمه گر (جمعا  4نفر)  ،رئيس بيمارستان  ،مدير بيمارستان  ،نماينده سازمان نظا پزشکي  ،نماينـده معـاون درمـان و نماينـده معـاون پشـتيباني
دانشگاه استان ارجا گردد .بديهي است در صورت عد حل اخت ف در اين مقطع  ،موضو به کميته حل اخت ف کشوري «با حضور يك نفرنماينده
از يريك از دانشگاه ياي علو پزشکي تهران  ،شهيد بهشتي و ايران  -يك نفرنماينده از بين دانشگايهاي قطب کشور ،يك نفر نماينده از سازمان
مديريت و برنامه ريزي – يك نفر نماينده از يريك از سازمانهاي بيمه گر پايه  ،يك نفرنماينده از وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکي  ،يك نفر
نماينده از وزارت رفاه و تامين اجتماعي و يك نفر نماينده سازمان نظا پزشکي » ارجا شده تا نسبت به حل و فصل موضوعات اقـدا الز معمـول
گردد.
محل کميته حل اخت فات استاني در معاونت درمان دانشگاه علو پزشکي استان و کميته حل اخت فات کشـوري در دبيرخانـه شـورايعالي بيمـه و
مصوبات کميته حل اخت ف براي طرفين الز االجرا خوايد بود.
اين قرارداددر شش ماده  ،پن بند  ،شانزده جزء  ،سه تبصره و دو نسخه تنظيم که کليه نسخ آن در حکم واحد بوده و از تاريخ عقـد قـرارداد داراي
اعتبار و قابل اجراء مي باشد.

نام ونام خانوادگي و امضا ء
رياست بيمارستان

نام و نام خانوادگي و امضاء
نماينده سازمان بيمه گر

پيوست شماره يك

مشخصات طرفين قرارداد:
الف) مشخصات بيمارستان :
تاريخ تاسيس :

نا بيمارستان ........................................................ :
نا ونا خانوادگي رئيس بيمارستان ......................................................... :
شماره نظا پزشکي :
بخشهاي بستري  /فعال بيمارستان ......................................................... :

درخصوص بيمارستانهايي که داراي پروانه مي باشند ؛ طبق متن پروانه با آنها عقد قرارداد خوايد شد .در رابطه با بيمارستانهاي داراي
قـرارداد که در شرف اخذ پـروانه مي باشند ( در حال حاضر پروانه ندارند)  ،مطابق کليه امـکاناتي که ارائه آنها طبق ضـوابط ب مانع
مي باشد؛ بر اساس فهرستي که ضميمه قرارداد خوايد شد ؛ قرارداديمکاري منعقد گردد.
تعداد تختهاي بيمارستان  :مصوب

........

تخت فعال _
نتيجه ارزشيابي ( درجه) ................................. :

آخرين تاريخ ارزشيابي بيمارستان :جديد التاسيس
تاريخ اعتبار از :
سوابق يمکاري با سازمانهاي بيمه گر  :تامين اجتماعي

خدمات درماني نيروياي مسلح

کميته امداد

نشاني بيمارستان ...................................................... :
تلفن ............................... :پست الکترونيکي ................................................:

دورنگار  .........................:کد پستي:

ب) مشخصات سازمان :
نشاني سازمان بيمه گر ................................................................ :
کدپستي :

..........................

تلفن .................................... :

پست الکترونيك ........................................ :
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