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MADDE 1- TARAFLAR

işbu sağlık hizmetleri sözleşmesi ( " bundan böyle "sözleşme" olarak alınacaktır." ) bir tarafta 13. Bölge Erzurum Eczacı

Odası(" bundan böyle Anlaşmalı kurum" olarak alınacaktır. ) ile diğer tarafta ÖZEL BUHARA HASTANESi Yenişehir girişi

Atatürk Bulvarı No: 3 Palandöken / Erzurum ( işbu sözleşmede bundan böyle HASTANE olarak alınacaktır.) arasında

aşağıdaki şartlarla düzenlenerek imzalanmıştır.

MADDE ı-SÖZLEŞMENiN KONUSU

işbu sözleşme konusu, Hastane' nin; üzerinde isim ve soyadı yazılı personel kartını ibraz eden ANLAŞMALI KURUM

personeli hastalık ve / veya kaza sonucu ortaya çıkan sağlıkla ilgili sorunları hakkında Hastanede ayakta ve / veya yatarak

teşhis ve tedavileri için gerekli her türlü tıbbi müdahaleyi yaparak hizmet vermesi ve hastanın HASTANE den hizmet

aldığında personel kartını belgeleyerek sözleşmede tanımlı indirimlerden yararlanabilmesi şartlarının ve tarafların bu

doğrultudaki hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

MADDE 3 -HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

HASTANE i nin hak ve yükümlülükleri: HASTANE hizmet almak isteyen ANLAŞMALI KURUM çalışanlarına sağlık hizmetlerini

eksiksiz olarak yerine getirecektir.

HASTANE talebinde bulunan ANLAŞMALI KURUM çalışanlarını ibraz edeceği personel kartını resmi kimlik belgesi ile

karşılaştırarak ANLAŞMALI KURUM personelini teşhis eder.

HASTANE, kendisine başvuran her bir hasta ile ilgili olarak yazılı veya elektronik ortamda bir dosya açarak tıbbi ve idari

kayıtlar tutmak ve bunları 20 yıl süre ile saklamakla yükümlüdür.

HASTANE, yatan hastanın sağlık durumu ve mail tablosu hakkında, yasal mevzuatı n izin verdiği ölçüde ve her şekilde

hastanın mahremiyet hakkında halel gelmemek kaydıyla ANLAŞMALI KURUM' dan talep geldiği takdirde bilgi aktarımında

bulunacaktır. HASTANE uygun olmayan talepleri reddetme hakkına sahiptir. HASTANE, hastalara sunduğu hizmetlerine

karşılık hastadan nakit veya kredi kartı ile ilgili ödeme talep eder.

Personel kimliği sunan personel yahut yakını işbu sözleşmede tanımlı indirimden yararlanır.

Personel kimliği ibraz edemeyen" ANLAŞMALI KURUM" çalışanı yahut yakını fatura bedelini hastaneye hastane cari fiyat

listesi üzerinden nakden veya kredi kartı ile ödeyecektir.

ANLAŞMALI KURUM çalışanlarının hastaneye başvurdukları esnada personel kimliklerini yanlarında bulundurmaları aksi

takdirde işbu sözleşme konusu indirimden yararlanamayacakları hususunda uyarmakla yükümlüdür.

ANLAŞMALI KURU T.E.B.






