بسمه تعالي

تاريخ .....................................

دفتر رسيدگي به اسناد پزشكي تامين اجتماعي استان اصفهان

شماره ...................................

قرارداد همكاري با داروخانه ها

 -1طرفين قرارداد :

تاريخ كميته عقد قرارداد :

اين قرارداد في مابين آقای/خانم دكتر  .................موسس داروخانه  ....................با مشخصات زيركه از اين پس دراين قررارداد داروخررانه
ناميده مي شود از يكطرف و دفتر رسيدگي به اسناد پزشكي استان اصفهان به نمايندگي از سازمان تامين اجتماعي كه از ايرن پرس درايرن
قرارداد سازمان ناميده مي شود منعقد مي گردد .
نام داروخانه ...................................... :تاريخ تاسيس ................................... :
مشخصات موسس :
شماره نظام پزشكي :

نام و نام خانوادگي .........................:
آخرين مدرك تحصيلي :

كد ملي ............................... :

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

تاريخ دريافت آن :

ساعات فعاليت :صبح از ساعت ......

نام دانشگاه محل تحصيل :

تا ساعت  .........عصر از ساعت ........

تا ساعت

شبانه روزی

........

سوابق همكاري با سازمانهاي بيمه گر :
تامين اجتماعي :
نوع مالكيت داروخانه :

نيروهای مسلح :
خصوصي :

آدرس

رديف

1

داروخانه

2

منزل

خدمات درماني :
دولتي :

شهرستان

شهر

نظامي :
روستا

خيابان اصلي

ساير .... :

كميته امداد :
خيريه :
خيابان فرعي

ساير .... :

كوچه

تلفن همراه ........................ :

پالك

تلفن

دورنگار....................... :

مشخصات مسئول يا مسئولين فني :
نام و نام خانوادگي

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

شماره مجوز يا پروانه مسئول فني :

شماره نظام پزشكي ....................
تاريخ اعتبار............................... :

نام و نام خانوادگي _ :
شماره مجوز يا پروانه مسئول فني :

_

نام و نام خانوادگي _ :
شماره مجوز يا پروانه مسئول فني :

_

نام و نام خانوادگي _ :
شماره مجوز يا پروانه مسئول فني :

_

شماره نظام پزشكي _ :
_
تاريخ اعتبار :

ساعات حضور :
نمونه مهرو امضاء :

ساعات حضور :
نمونه مهرو امضاء :

شماره نظام پزشكي :
تاريخ اعتبار :

_
_

شماره نظام پزشكي :
تاريخ اعتبار :

_
_

ساعات حضور :
نمونه مهرو امضاء :

ساعات حضور :
نمونه مهرو امضاء :

_
_

_
_

_
_

 -2موضوع قرارداد :
ارائه خدمات داروئي توسط داروخانه به بيمه شدگان تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي حسب ضوابط و مقررات وزارت بهداشت  ،درمان وآموزش
پزشكي و سازمان تامين اجتماعي و قانون سازمان نظام پزشكي جمهوری اسالمي ايران و ساير قوانين موضوعه كه كليات آن به پيوست قرارداد مي باشد .

-3تعهدات داروخانه :
-3الف ) داروخانه موظف به ارائه خدمات داروئي حسب ضوابط و مقررات سازمان و قانون سازمان نظام پزشكي جمهوری اسالمي ايران و ساير قوانين
موضوعه  ،مرتبط با شرح وظايف داروسازان مصوب وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي  ،درحضور مسئول فني معرفي شده به سازمان به بيمه
شدگان تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي صاحب دفترچه درماني معتبر با رعايت تعرفه ها و فرانشيز مصوب و اعالمي سازمان ميباشد .
تبصره  : 1در صورت عدم حضور مسئول فني معرفي شده درمواقع ضروری و اضطراری  ،قوانين و مقررات مربوط به داروساز جانشين قابل قبول است .
-3ب ) داروخانه موظف به محاسبه بهای دارو براساس فاكتور معتبر صادره از شركتهای پخش داروئي مورد تائيد وزارت بهداشت  ،درمان آموزش
پزشكي ورعايت كليه تعرفه های داروئي و فرانشيز مصوب هيات محترم وزيران براساس مواد 8و 9قانون بيمه همگاني مي باشد .
تبصره  :1درصورت تغيير قيمت دارو  ،تاريخ ابالغ آن از سوی وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي مالك عمل خواهد بود .
تبصره  : 2درصورت چند نرخي بودن يك دارو دربازار داروئي  ،حداقل قيمت آن مالك عمل خواهد بود .
-3ج ) حق فني مسئول فني داروخانه به عهده بيمه شدگان ميباشد و بايد حسب آخرين مصوبه قانوني محاسبه و دريافت گردد .
-3د ) رعايت كليه ضوابط و مقررات و دستورالعمل های اجرائي و ابالغي سازمان تامين اجتماعي  ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و سازمان
نظام پزشكي و آئين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه ای شاغالن حرف پزشكي و وابسته ،مصوب هيات محترم وزيران الزامي است و
داروخانه ميبايستي كليه دستورالعمل های اجرائي و ابالغي ( قبل و بعد از انعقاد قرارداد ) را درچارچوب قرارداد في مابين رعايت نمايد .
-3ه) اعالم كتبي هرگونه تغيير مسئول يا مسئولين فني به سازمان .
-3و) اعالم كتبي تغييرساعت فعاليت  ،شيفت كاری  ،تغييراطالعات مندرج درفرم قرارداد وتعطيلي موقت يا دائم حداكثرظرف  2هفته به سازمان .
-3ز) اعالم كتبي هرگونه تغيير آدرس به سازمان كه دراينصورت سازمان درخصوص ادامه همكاری با داروخانه مختار مي باشد .
-3ح ) داروخانه موظف است نسخ و صورتحسابهای تنظيمي را تا ميزان سقف اعالمي از سوی سازمان  ،ازنهم تا پانزدهم ماه بعد بشكل ديسكت به
سازمان تسليم نمايد  .درصورت عدم تحويل صورتحسابها درموعد مقرر داروخانه بايد صورتحساب مربوطه را در موعد مقرر ماه آينده تسليم نمايد و
مسئوليت تاخير پرداخت دراين موارد بعهده داروخانه خواهد بود و درصورت تكرار تاخير در ارسال صورتحسابها بيش از دوبار درطول مدت قرارداد تصميم
گيری درخصوص ادامه قرارداد بعهده سازمان مي باشد .
-3ط) رعايت همكاری با نمايندگان سازمان درچارچوب اين قرارداد و درمحيطي صميمانه از سوی طرفين قرارداد الزامي است و درصورت عدم
همكاری  ،سازمان مخير به تجديد نظر دررابطه با ادامه قرارداد خواهد بود .
-3ی ) درصورت محرز شدن هرگونه تخلف از مفاد قرارداد تنطيمي  ،سازمان طبق نظر كارشناسان ذيربط يا مراجع علمي داخل يا خارج سازمان
مخير به تجديد نظر دررابطه با ادامه قرارداد خواهد بود و مي تواند براساس ماده  99قانون تامين اجتماعي عمل نمايد .
 -4تعهدات سازمان :
-4الف ) سازمان متعهد ميشود وجه صورتحساب ارسالي داروخانه را براساس آئين نامه اجرائي قانون بيمه همگاني پس از رسيدگي مدارك بحساب
داروخانه واريز نمايد و چنانچه در اثر اشتباه محاسبه  ،مبالغ كمتر يا بيشتر بحساب داروخانه منظور گردد  ،پس از بررسي مجدد نسبت به پرداخت مبلغ
كسری و يا كسر مبلغ اضافي اقدام نمايد .
-4ب ) سازمان متعهد ميشود پس ازرسيدگي و پرداخت نسخ ارسالي مبالغ قابل پرداخت و ميزان كسورات اعمال شده را به داروخانه كتبا اعالم
نمايد و چ نانچه داروخانه به وجوه واريزی و يا كسورات اعمال شده اعتراضي داشته باشد  ،بايد مراتب را كتبا حداكثر طي مدت يكماه از زمان ابالغ به
اطالع سازمان برساند و درصورت لزوم اسناد مجددا با حضور داروخانه كارشناسي شده و درصورت صحت اعتراض مطا لبات مربوطه به داروخانه مسترد
مي گردد  .پس از انقضای مدت ياد شده سازمان تعهدی جهت رسيدگي به اعتراض بعمل آمده را ندارد .
-4ج ) سازمان متعهد ميشود چنانچه مبلغ درخواستي داروخانه كمتر از مبلغ اسناد رسيدگي شده باشد نسبت به محاسبه و واريز مبلغ محاسبه
شده واقعي بحساب داروخانه اقدام نمايد .
-4د )سازمان متعهد ميشود هرگونه تغيير در تعرفه های مصوب  ،ليست داروهای مورد تعهد سازمان و تعهدات سازمان نسبت به بيمه شدگان را به
اطالع داروخانه برساند .
 -5مدت قرارداد :
مدت اعتبار اين قرارداد از تاريخ  ..............بمدت يكسال شمسي ميباشد و درصورتيكه ظرف يك ماه قبل از پايان مدت قرارداد طرفين عدم تمايل خود
را جهت تمديد قرارداد اعالم ننمايند قرارداد هرساله خود به خود تمديد مي گردد و درصورتي كه طرفين قرارداد قبل از پايان قرارداد  ،مايل به ادامه
همكاری نباشند مي توانند قرارداد في مابين را بطور يكجانبه فسخ نمايند و اين مورد بايستي حداقل يكماه قبل كتبا به اطالع طرف مقابل رسانده شود .
اين قرارداد در  5ماده و  14بند و  3تبصره و  1پيوست در دو نسخه تنظيم كه كليه نسخ آن درحكم واحد بوده و از تاريخ عقد قرارداد دارای اعتبار و قابل اجراء مي باشد .

نام ونام خانوادگي موسس داروخانه

نام و امضاء نماينده مجاز سازمان

نمونه امضاء
نمونه مهرداروخانه

واحدقراردادها

