
  

  
  

  

  قرارداد خريد خدمت براي خدمات آزمايشگاهي  بيمه روستايي

  برنامه پزشك خانواده
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  94دي ماه  –امور آزمايشگاهي مركز بهداشت استان 



  و دولتي خصوصي بخش از آزمايشگاهي خدمات خدمت خريد قرارداد فرم 

  )خانواده پزشك و روستايي بيمه برنامه(

  :قرارداد طرفين

  شهرستان بهداشت مركز رئيس / درمان و بهداشت شبكه مدير ................................. دكتر آقاي /خانم فيمابين قرارداد اين

  شناسنامه شماره ......................پدر نام .............................. دكتر آقاي /خانم و كارفرما عنوان به ............................

 .................. مورخ .................... پروانه شماره به فني مسئول يا موسس ..................... متولد ..............................

      تلفن ........................................................................................................................ آزمايشگاه كامل آدرس

  .گردد مي منعقد زير شرايط با پيمانكار عنوان به .................. ....

  قرارداد موضوع :1ماده 

 به خصوصي بخش از دولتي تعرفه با خانواده پزشك و روستائي بيمه برنامه در آزمايشگاهي خدمت خريد  :قرارداد موضوع

  عنوان

  .باشد مي شده تعيين چهارچوب براساس آزمايشگاهي همكار

  پيمانكار تعهدات: 2ماده 

  :شامل خانواده پزشك ارجاع و مهر با درخواستي آزمايشهاي انجام و گيري نمونه ، جوابدهي ، پذيرش - 2- 1

 هماتوكريت -هموگلوبين –)  (ESRسديمانتاسيون -خوني  هاي افتراقي سلول شمارش و CBC آزمايش
 آزمايش FBS )(-  -Serum BUN‐ Serum Creatininناشتا خون آزمايش قندBlood Group & Rh  ‐ خون گروه

Glucose Chalenge Test(GCT)  - Oral Glucose Tolerance Test(OGTT)  - غذا از بعد ساعت 3 قند آزمايش 
(BS 2hPP) - Serum Cholesterol - Serum Triglyceride - Serum HDL‐Cholesterol –   

Serum LDLCholesterol  )درصورتيكه Serum DL‐Cholesterol آزمايش- )انجام نشود Serum SGOTآزمايش 

Serum SGPT - آزمايش - مستقيم  غير كومبس آزمايش -حاملگي  تشخيص كيفي آزمايش Serum RPR/VDRL –   
 ادرار كامل آناليز آزمايشStool Examination(Ova/Parasite, Occult Blood) آزمايش -  Serum CRP آزمايش
  -ساعته  34 ادرار پروتئين - HbA2 آزمايش - Uric Acid آزمايش -توتال   و مستقيم بيليروبين -ادرار  كشت آزمايش

 3-(Coombes Wright) رايت كومبس -ويدال  –رايت  –رتيكولوسيت  شمارش - ) سرم ( TIBC آهن اتصال ظرفيت و آهن
 آزمايشHCVAb  ‐آزمايشHIVAb - -سمينال  مايع تجزيه -سرم  Beta‐HCG كمي آزمايش(2ME) ‐مركاپتواتانول

HBsAgآزمايش HBsAb آزمايش ) Stool Culture(Salmonella, Shigella, E.Coli, Eltor 
ارسال الم رنگ آميزي ( سالك به زخم مشكوك از مستقيم گسترش تهيه – T4/Free T4   - HbA1c آزمايشTSH-  آزمايش

 نمونه آوري جمع -ناخن  و مو پوست و قارچي ضايعات/گال/سياه زخم/) گروه دارو و آزمايشگاه  –شده به مركز بهداشت استان 
ارسال الم رنگ آميزي شده به مركز بهداشت استان ( ماالريا  گسترش تهيه - ركتال  سواب تهيه - تنفسي هاي ساير نمونه و خلط

  ) گروه دارو و آزمايشگاه  –



  
پيش از بارداري ، بارداري مراقبت اول و سوم رايگان بوده و كليه هزينه آزمايشهاي  ( آزمايش مربوط به زنان باردار :  1تبصره 

  ) .كارفرما تامين شود  مندرج در آخرين دستورالعمل مربوط به زنان بارداربايد توسط
ماالريا ، نمونه برداري از زخم سالك ، سياه رفه ، سياه زخم و ( هزينه مربوط به نظام مراقبت بيماري هاي واگير :  2تبصره 

  ) آنفوالنزا رايگان بوده و هزينه نمونه برداري بايد توسط كارفرما تامين شود 
اطالع كارفرما تخلف محسوب شده و به مراجع ذيصالح معرفي  كار بدونذ هرگونه وجهي توسط پيماندر خصوص موارد فوق اخ

  . خواهد شد 
پيمانكار موظف است در زمان وقوع حوادث و باليا با كارفرما همكاري نموده و در صورت هزينه كرد كارفرما موظف به :  3تبصره 

  . پرداخت آن در كمترين زمان ممكن مي باشد 
 روز همان در را دريافتي نمونه خانواده پزشك طرف از اورژانس آزمايشات درخواست صورت در است موظف پيمانكار - 2-2

  .نمايد گزارش را جواب و انجام
 مركز به را دارد نياز خود ارجاعي بيماران آزمايش از بهداشت مركز كه اطالعاتي و آمار كليه است موظف پيمانكار - 2- 3

  .دهد تحويل
 نمايد نگهداري مطلوب شرايط در يكماه بمدت حداقل را ارجاعي بيماران سرم و خون هاي نمونه است موظف پيمانكار - 2- 4

 .شود استفاده آن از لزوم صورت در تا

 داشته درماني و بهداشتي هاي معاونت هاي آزمايشگاه امور اداره بازرسين با را خود همكاري نهايت است موظف پيمانكار - 2- 5
 .باشد

 بيمار به و آماده آنرا جواب مراجعين از نمونه اخذ يا نمونه دريافت از بعد ساعت 48 حداكثر مدت است موظف پيمانكار -2- 6

 .دهد تحويل بهداشت مركز يا
 تعهدات واگذاي حق و نموده فراهم را قرارداد اين در شده لحاظ آزمايشات كليه انجام مقدمات است موظف پيمانكار - 2- 7

  .ندارد را ديگر حقوقي يا حقيقي افراد به كلي يا و جزئي صورت به توافق، مورد
 از را الباقي و دريافت مراجعين از را دولتي بخشي فرانشيز % 15 گزار بيمه ضوابط براساس شود مي متعهد پيمانكار - 2- 8

  .نمايد تاديه بهداشت مركز به ارائه و ليست تهيه طريق
  .باشد مي را روستائي بيمه از شدگان معرفي با برخورد حسن و احترام و ادب نهايت رعايت به متعهد پيمانكار - 2- 9

  .برساند كارفرما اطالع به كتباً را مراتب قبل يكماه از است الزم باشد داشته را قرارداد فسخ قصد پيمانكار صورتيكه در - 10-2
 به روز ده مدت ظرف را مربوطه نسخ همراه به روستايي بيمه بيماران ليست ماه هر پايان در است موظف پيمانكار - 11-2

  .نمايد تحويل شهرستان بهداشت مركز
 هيچگونه رابطه اين در كارفرما و بوده پيمانكار عهده به همكار آزمايشگاه غيرمصرفي و مصرفي وسايل و مواد كليه تهيه - 12-2

 .ندارد تعهدي
 بهداشت هاي آزمايشگاه امور نظارت تحت و معمول استانداردهاي اساس بر را تعهد مورد خدمات است موظف پيمانكار - 13-2

  )كيفي كنترل به مربوط مقررات و ضوابط كليه( .دهد انجام درمان يا و
 .ندارد را بهداشت مركز به روستايي بيمه تعهد از خارج هاي آزمايش انجام قبال در تعهدي پيمانكار - 14-2

 كارفرما تعهدات : 3 ماده
  .باشد مي روستايي بيمه شدگان معرفي پيمانكار سهم پرداخت به مكلف كارفرما - 3- 1

 با همراه( آزمايشگاه توسط شده ارائه ليست براساس درخواستي آزمايشهاي تعرفه درصد 60 است موظف كارفرما :4 تبصره

 حساب به تا دهد تحويل شهرستان بهداشت مركز حسابداري اداره به ماه هر پايان از بعد روز 10 تا حداكثر را )مربوطه نسخ

 .باشد مي پرداخت قابل يكبار ماه سه هر قانوني كسورات كسر و رسيدگي از بعد الباقي % 40 . شود واريز آزمايشگاه



 به مكتوب و روشن بصورت را خود درخواستهاي و ها بخشنامه و ضوابط كليه قرارداد عقد هنگام در است موظف كارفرما - 3- 2

 .نمايد تحويل و داده توضيح پيمانكار
  .دهد ارجاع قرارداد طرف و همكار آزمايشگاه به را پوشش تحت منطقه بيماران كليه شود مي متعهد كارفرما - 3- 3

  مشترك تعهدات :4 ماده
 در اينصورت غير در شد خواهد فصل و حل طرفين مذاكره با ابتدا آن موارد تفسير و قرارداد اين از ناشي اختالف گونه هر

  .بود خواهد پيگيري قابل قضايي مراجع
 نمي توانند آن انعقاد از پس و داشته كامل اطالع قرارداد اجراي شرايط از كه نمايند مي اقرار و اذعان صراحتاً قرارداد طرفين

  .بنمايند ديگر مطالبه يا ادعا
  .دارد را واحد حكم طرفين امضاء از پس نسخه سه هر و تنظيم نسخه 3 و تبصره 4 و ماده 4 در قرارداد اين
  

 قرارداد طرف خصوصي آزمايشگاه مسئول امضاء و مهر - ١
 شهرستان بهداشت مركز رئيس امضاء و مهر - ٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  روستايي بيمه و خانواده پزشك برنامه آزمايشگاھي نسخ حساب صورت پرداخت فرم

  

:       تاريخ    
:       شماره   
:       پيوست    

 :گردد تكميل قرارداد طرف آزمايشگاه توسط قسمت اين
  
 :قرارداد طرف آزمايشگاه نام

 :آزمايشات ھزينه كل جمع .............................. سال ......................................... ماه حساب صورت
  :بيمار سھم .............................................. روستايي بيمه برنامه پزشكان تعداد-
  
  
  :شھرستان % ٨۵ سھم :                                                                      ارسالي نسخه كل تعداد-
  
  
  

 آزمايشگاه امضاء و مھر       
  
  
  
  
 
 .گردد تكميل شھرستان توسط قسمت اين
  
    :شده تائيد نسخ كل تعداد 

 :پرداخت قابل كل مبلغ
 :شده كسر مبلغ
 :كسورات شرح

  ساير  قيمت اضافه  نسخه بودن مخدوش محاسبه در اشتباه  مركزبھداشت تعھد عدم  علت
            تعداد
            مبلغ

  
  شھرستان بھداشت مركز رئيس                     حسابداري كارشناس                           شھرستان بھداشت مركز آزمايشگاه مسئول كارشناس امضاء و مھر    

                    
  
  
  
  



  روستايي بيمه خانواده پزشك برنامه آزمايشگاھي نسخ حساب صورت فرم
   ............................................. :شھرستان  بھداشت مركز نام
 : ................................................. درماني بھداشتي مركز نام
 : ....................... درماني بھداشتي مركز روستايي بيمه كد
 ................................... خانواده پزشك خانوادگي نام و نام
 : ................................. تاريخ تا :................................ تاريخ از

  ...................... :سال  ..............................::پزشكي نظام شماره
  

  پزشك توسط شده نسخه كامل تعداد           
  

  اند شده داده ارجاع آزمايشگاه به كه بيماراني كامل تعداد
  

 مبلغ كل آزمايشات انواع  تعداد آزمايشات  نام و نام خانوادگي
بھداشت مركز سھم  بيمار سھم آزمايشات

  شھرستان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          

  :تبصره 
 ليست آخرين روستايی بيمه اول سطح خدمت خريد جھت در شھرستان بھداشت مرکز قراردادھای تمامی در

  .گردد لحاظ بايد خانواده پزشک دستورالعمل در آزمايشگاھی تعرفه و خدمات

=


