بسم اهلل الرحمن الرحیم
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تابستان 99

تقسیم بندی کلی مراکز تشخیصی -درمانی:
 -1مراکز تشخیصی درمانی طرف قرارداد:مرکز تشخیصی درمانی است که به استناد قرارداد نامه معتبر ،طرف قرارداد سازمان میباشد و بر دو نوع
فعال و غیر فعال هست .

الف -مراکز تشخیصی درمانی طرف قرارداد فعال :مرکز طرف قراردادی که به استناد ارائه نسخ ماهانه یا حداکثر  3ماه یک بار مشغول به ارائه
خدمت به بیمه شدگان سازمان است .
ب -مراکز تشخیصی درمانی طرف قرارداد غیرفعال :مرکز طرف قراردادی که به استناد عدم ارائه نسخ بیشتر از  3ماه مشغول به ارائه خدمت به
بیمه شدگان سازمان نیست .
 -2مراکز تشخیصی درمانی غیر طرف قرارداد سازمان :مرکزی که از بدو تاسیس سازمان تاکنون طرف قرارداد و همکار سازمان نبوده است و یا
اینکه متعاقبآ همکاری آن با سازمان به  4علت فسخ قرارداد،لغو قرارداد،تعلیق قرارداد  ،اتمام قرارداد کامال قطع شده است .
انعقاد قرارداد جدید :عبارت است از عقد قرارداد همکاری با پزشک یا موسس متقاضی به منظور ارائه خدمات تشخیصی درمانی به بیمه شدگان
سازمان .

آموزش امور قرارداد مراکز شامل :

 عقد قرارداد تمدید قرارداد تعلیق قرارداد رفع تعلیق قرارداد فسخ قرارداد لغو قراردادهدف اصلی سازمان عقد قرارداد و چگونگی تمدید آن با پزشکان و موسسات تشخیصی درمانی به منظور ارائه
خدمات بهینه به بیمه شدگان مطابق ضوابط و سیاست های سازمان به جهت افزایش رضایتمندی بیمه شدگان
میباشد .

تمدید قرارداد:
تمدید قرارداد عبارت است از ادامه قرارداد همکاری پس از پایان مدت قرارداد مندرج در متن قراردادنامه و بر اساس توافق و رضایت طرفین
تعلیق قرارداد :عبارت است از معلق گذاشته شدن همکاری با پزشک /موسسه طرف قرارداد برای مدت زمان معین به علت آنکه پزشک/موسسه در
انجام تعهدات خود کوتاهی نموده و یا تخلفی مرتکب گردیده که در این زمینه مالک تشخیص آیین نامه نظارت میباشد .
پس از تایید تعلیق مرکز در شورای فنی،علت تعلیق و مدت آن همراه با تاریخ آغاز و پایان تعلیق در فرم تعلیق ثبت و یک نسخه به پزشک یا موسسه
ابالغ میگردد.همچنین زمان آغاز و پایان تعلیق در فهرست محرومیت کشوری ثبت میگردد .
رفع تعلیق :عبارت است از برقراری مجدد قرارداد تعلیق شده قبل از پایان مدت قرارداد .
به منظور رفع تعلیق قرارداد پزشک /موسسه باید قبل از پایان دوره تعلیق ،درخواست خود را جهت رفع تعلیق قرارداد کتبا یا از طریق پورتال سازمان
اعالم نماید.متعاقبا اداره نظارت و ارزشیابی در خصوص وضعیت تعلیق،بررسی نموده در صورت رفع مشکل و یا طی شدن زمان محرومیت،نیازی به
طرح مجدد در شورای فنی نبوده و قرارداد ادامه پیدا میکند.در صورت عدم رفع آن مشکل کمیته فنی میتواند مدت زمان تعلیق را افزایش دهد.
فرم رفع تعلیق قرارداد طی یک نسخه به پزشک  /موسسه ابالغ میگردد.

انعقاد قرارداد جدید :عبارت است از عقد قرارداد همکاری با پزشک یا موسس متقاضی به منظور ارائه
خدمات تشخیصی درمانی به بیمه شدگان سازمان .
قرارداد جدید در دو حالت قابل تصور است :
اول  :عقد قرارداد با مطب یا موسسه ای که تا کنون طرف قرارداد سازمان نبوده است .
دوم  :مطب یا موسسه ای قبال طرف قرارداد بوده اما به سبب لغو و یا فسخ قرارداد  ،ارتباط و همکاری آن
با سازمان کامال قطع شده و مجددا متقاضی همکاری با سازمان گردیده است .
هر دو مورد قرارداد جدید محسوب میشوند با تفاوت که در مورد دوم اوال پرونده جدیدی ایجاد نشده
،مدارک و پروانه ها و دیگر مستندادت در پرونده قبلی ثبت می گردند و ثانیا تایک سال
پس از لغو قرارداد یک مطب  /موءسسه عقد قرارداد جدید با آن مجاز نمی باشد .

لغو قرارداد :عبارت است از قطع یک جانبه ارتباط و همکاری با پزشک/موسسه طرف قرارداد از جانب سازمان به علت تخلف و یا
عدم تخلف و یا عدم انجام تعهدات بر اساس آیین نامه نظارت ،طبق نظر کمیته فنی استان.
لغو قرارداد پس از طرح در شورای فنی و تکمیل فرم لغو قراردادبه پزشک  /موسسه ارسال میگردد.
متعاقب لغو قرارداد همکاری با یک پزشک یا موسسه ،عقد قرارداد جدید با وی تا یک سال در کلیه ادارات کل استانی سازمان ممنوع میباشد.

فسخ قرارداد :عبارت است از قطع یک جانبه یا دو جانبه همکاری سازمان با پزشک یا موسسه بدون وقوع کوتاهی یا تخلف

دالیل منجر به فسخ قرارداد :
-

عدم امکان ادامه همکاری همراه با اطالع به طرف مقابل از یک ماه پیش از انجام

 تعطیلی دائم مطب یا موسسه با اطالع قبلی به سازمان جابه جایی مرکز طرف قرارداد با اطالع قبلی به سازمان -واگذاری یا فروختن موسسه یا انتقال سرمایه آن به غیر با اطالع قبلی

 ناتوانی پزشک /موسس در ادامه فعالیت با اطالع قبلی تغییر کاربری موسسه با اطالع قبلی عدم تمایل پزشک یا موسسه به ادامه همکاری با اطالع قبلی اتمام تاریخ اعتبار پروانه های قانونی مطب  /موسسه وعدم تمدید آن ابطال پروانه های قانونی فوت موسس و انتقال سرمایه موسسه به ورثه -تغییر سیاست های کاری سازمان و ....

خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار

