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 تسمٍ تعالی

مدیریت پسماودَای تًلیدی مطة اجرای قاوًن جمع آيری ي تی خطرسازی تفاَم وامٍ ای از ترگسیدٌ 

 پسشکان ي حرف ياتستٍ تیه دستگاٌ َای ذیرتط ي شرکت مجری
 

 

 : تشکیل کمیتٍ رسیدگی2مادٌ 

تا حضَس  هذیشیت پسواًذتحَیل تِ ساصهاى کویتِ ای تا دتیشخاًِ دائوی تشای سسیذگی تِ اهَس جوغ آٍسی، اًتقال، تیخطشساصی ٍ 

ششکت صٌؼت سثض کاسپیي تا  ًوایٌذگاًی اص ساصهاى ًظام پضشکی هشْذ، داًشگاُ ػلَم پضشکی )هؼاًٍت تْذاشتی ٍ هؼاًٍت دسهاى(،

ٍظایف ریل تشکیل هیگشدد. الصم تِ رکش است دس صَست تشٍص ّشگًَِ اختالف تشداشت اص تفاّن ًاهِ ٍ قشاسداد تیي کاسفشها ٍ هجشی ٍ 

احثاى کویتِ، تصویوات اتخار شذُ تشای طشفیي تفاّوٌاهِ ٍ قشاسداد )ششکت صٌؼت سثض کاسپیي تِ ػٌَاى هجشی ٍ کلیِ صاسائِ آى تِ 

 هطة ٍ دفاتش پضشکی تَلیذکٌٌذُ پسواًذ ػفًَی تِ ػٌَاى طشف قشاسداد( الصم االجشا هی تاشذ.

 هَاسد ػذٍل اص هفاد ایي تفاّن ًاهِ ٍ قشاسداد فیواتیي تَسط ّشیک اص طشفیي قشاسداد. الف(

تؼییي تکلیف هَاسد پیش تیٌی ًشذُ دس هفاد ایي تفاّن ًاهِ ٍ پیگیشی ٍ تشسسی شیَُ ّای تکویلی ٍ ًَیي دس حَصُ  ب(

 پسواًذ پضشکی کِ هی تایست هَسد تَافق طشفیي هجشی ٍ طشف قشاسداد ًیض تاشذ.

 شَد. یلکتشجلسات کویتِ تِ دتیشی ساصهاى ًظام پضشکی دس هحل ساصهاى ج( 

 هشجغ تَدى تشای هشکل هشتثط تا ایي قشاسداد ٍ اختالف تیي طشفیي قشاسداد دس اجشا ٍ ّوکاسی دس تاصُ صهاًی قشاسداد. ج(

الصم تِ رکش است کِ قشاسدادّای جاسی هشتثط تا ایي قشاسداد تشاتش هتي قشاسداد اجشا خَاّذ شذ هگش ایٌکِ کویتِ : 1تثصرٌ

 ( الحاقیِ ای سا تٌا تِ هصالح طشفیي تِ تصَیة تشساًذ.کاسفشهاٍ  سسیذگی تا تَافق طشفیي قشاسداد )هجشی

جلسات سال اٍل هاّاًِ ٍ پس اص ششٍع سال دٍم دس صَست تصَیة کویتِ تِ صَست دٍ هاُ یکثاس ٍ یا فصلی ٍ یا حسة ًیاص ٌ( 

 تشکیل هیشَد.داد اسقش تِ اػالم ّشیک اص طشفیي

ٍاحذّای تَلیذکٌٌذُ پسواًذّای پضشکی ػفًَی هشتثط تش ّوِ سالِ تغییش ًشخ تْاء خذهات اسائِ شذُ تشای هطة ّا ٍ ي( 

قاتل " ٍ ... تؼشفِ ّای جذیذ اسگاى ّای ریشتط افضایش ًشخ حاهل ّای اًشطی،" کِ شاهل  اساس ًشخ تَسم اػالهی تاًک هشکضی

 گشدد. صَست تَافق طشفیي قشاسداد اجشایی هی تشٍص سساًی است دس کویتِ سسیذگی هطشح ٍ دس

قشاسدادّای هشتثط تا دیگش حشف پضشکی شاهل دسهاًگاُ ّا، دی کلیٌیک ّا ٍ آصهایشگاُ ّا دس جْت تسشیغ ّوکاسی دس ز( 

 هذیشیت پسواًذ پضشکی ػفًَی ایي ٍاحذّا تْیٌِ کشدى

 

 

 : ديرٌ اوعقاد قرارداد:3مادٌ 

قشاسداد یکسالِ هی تاشذ ٍ هتي قشاسداد تا تائیذ کویتِ سسیذگی قاتل قثَل خَاّذ تَد ٍ اػوال ّشگًَِ تغییش دس آى هی تایست  دٍسُ اًؼقاد

داشتِ تاشذ. ّوچٌیي تا تَجِ تِ ایٌکِ ششکت صٌؼت سثض کاسپیي تشای تسشیغ دس حل سا ًیض دس تشسیش تائیذ کویتِ سسیذگی ٍ هجشی 

 اقذام ًوَدُ است دس صَست اسائِ هستٌذات هثٌی تش افضایش قیوت ٍ تائیذ کویتِ سسیذگی اسقام جذٍل هؼضل هذیشیت پسواًذ ػفًَی
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صم تِ رکش است کِ ّضیٌِ خذهات هجشی تِ صَست یکواُ پیش پشداخت خَاّذ تَد ٍ دس صَست پشداخت کل یک قاتل افضایش است. ال 

 یف خَاّذ گشدیذ.% تخف11هثلغ ّضیٌِ یکسالِ تصَست یکجا، فشد )ٍاحذ( هشوَل 

 

کلیِ هطة پضشکاى ٍ دفاتش تَلیذکٌٌذُ پسواًذّای پضشکی ػفًَی هشتثط هشوَل ایي هَضَع هَظف تِ سػایت قاًَى هذیشیت : 4مادٌ 

پسواًذ ٍ هصَتات کویتِ سسیذگی ریل ایي تفاّن ًاهِ ٍ پشداخت تْاء خذهات جوغ آٍسی، اًتقال، تیخطشساصی ٍ اهحاء ًْایی 

ًَک تیض ٍ تشًذُ ػفًَی هی تاشٌذ. لزا دس ساستای ایي اهش هی تایست دس اسشع ٍقت ًسثت تِ اتؼقاد قشاداد ٍ ٍاسیضی  پسواًذّای ػفًَی،

 تْای خذهات هشتَطِ اقذام ًوایٌذ.

 

 اص ًظش تؼییي ًَع پسواًذ تِ دٍ دستِ یک ٍ دٍ تقسین هیگشدًذ هطة ّای پضشکاى هَضَع ایي قشاسداد: 5مادٌ 

شاهل هطة ّایی کِ فاقذ پسواًذ ػفًَی یا تیض ٍ تشًذُ ٍ خطشًاک تَدُ ٍ تٌْا داسای پسواًذّای ػادی )شثِ خاًگی(  الف( دستٍ ايل:

هی تاشٌذ کِ تطَس ػوذُ شاهل: سٍاًپضشکاى، هتخصص داخلی هغض ٍ اػصاب )ًَسٍلَطیست(، گفتاس دسهاًْا، کاسدسهاًْا، شٌَایی شٌاس ّا، 

ی تاشٌذ کِ هشوَل ایي گشٍُ ّستٌذ ٍ هاًٌذ صتالِ ّای خاًگی تِ ساصهاى پسواًذ تحَیل هیذٌّذ ٍ تیٌایی سٌج ّا، استَص ٍ پشٍتض ه

 ّضیٌِ آًشا تشاتش تا قَاًیي هَضَػِ پشداخت هیگشدد.

کلیِ هطة ّا ٍ دفاتشکاس سشتِ پضشکی کِ داسای پسواًذّای پضشکی ػفًَی هی تاشٌذ هگش ایٌکِ داسای ّیچ گًَِ  ب( دستٍ ديم:

ص ًَع تضسیق، اًجام یا تشداشتي پاًسواى، جذاکشدى تافت اص تذى، هؼایٌات داخلی صًاى ٍ اسٍلَطی، حجاهت، فصذ، صالَدسهاًی ٍ خذهات ا

هَاسد هشاتِ کِ داسای خَى ٍ تافت تاشذ ٍ سایش هَاسد دس هطة ٍ دفتش کاس ًثاشٌذ کِ دس ایي صَست سِ هاُ فشصت داسًذ کِ اثثات 

 2ی خَد سا اقذام ًوایٌذ کِ هی تایست اقذام تِ اخز تائیذیِ اص کویتِ سسیذگی دس ّویي تفاّن ًاهِ هادُ هَضَع ًذاشتي پسواًذ ػفًَ

ًوَدُ ٍ یک ًسخِ آى سا دس هطة یا دفتش کاس یا هَسسِ خَد ًگْذاسی ًوَدُ ٍ دس صَست ًیاص تِ تاصسسیي هشتَطِ اسائِ ًوایٌذ ٍ ساصهاى 

ًیض ًسخِ ای اص آى سا دس سَاتق ٍی دسج خَاٌّذ ًوَد. دس غیشایٌصَست هطة یا دفتشکاس یا  ًظام پضشکی ٍ هؼاًٍت دسهاى حَصُ ًظاست

 هَسسِ ٍ ... جضء ٍاحذّای تَلیذ کٌٌذُ پسواًذ ػفًَی هحسَب شذُ است ٍ هلضم تِ ػقذ قشاسداد تا ششکت صٌؼت سثض کاسپیي است.

 

  معاين پشتیثاوی رفاَی

 وظام پسشکی مشُدسازمان 
 

  عاملمدیر مشاير 

 شرکت صىعت سثس کاسپیه

 


