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 ...............دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی...

 مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل ...................                    ..../ بیمارستان .............آموزشی، درمانیمرکز 

ر منزل         مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری د وقرارداد همکاری و پشتیبانی بیمارستان   

 

                                                                                                                                               

 شماره:                                                                                                                                       

                                                                                  تاریخ:                                                                               
 

به شماره  15/4/1395آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل مصوب  14ه به استناد ماد

 بیمارستاندرمانی/مرکز آموزشی، بین این قرارداد فی ما، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/د ابالغی 691/101

 ...... و.................................................................. به آدرس ..................................................................... به نمایندگی.................................................. 

 .....................................................شماره تماس 

 به نمایندگی .................................... مجوز ، به شماره ............................................ پرستاری در منزل مراقبت هایمرکز مشاوره و ارائه و  

......................................................  و شماره تماس...........................................................................................  آدرس به ....................................

 نعقد می گردد.م

 

 

 موضوع قرارداد:

، در حد امکانات مذکورپشتیبانی بیمارستان از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران معرفی شده از سوی مرکز مشاوره همکاری و 

 و با شرایط ذیل: بیمارستان

روند درمان  تمامی بیماران معرفی شده از سوی مرکز بر اساس پروتکل بیمارستان، مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و -1

 ادامه خواهد یافت.طبق نظر پزشکان مربوطه 

 تمامی مسائل مالی ناشی از بستری بیمار در بیمارستان بر اساس تعرفه های جاری بیمارستان، بر عهده بیمار می باشد. -2

بیمارستان وظیفه ای در قبال انتقال بیمار از منزل به بیمارستان ندارد ولی می تواند تسهیالتی را در این زمینه فراهم  -3

 نماید.

تمامی بیماران خود را بر اساس رضایت بیمار و همچنین سطح و نوع خدمات ارائه شده توسط  مرکز موظف است -4

 بیمارستان، جهت ادامه درمان به بیمارستان معرفی نماید.

در صورت توافق طرفین جهت پذیرش بیماران از بیمارستان، و ارائه مراقبت در منزل توسط مرکز، قرارداد جداگانه ای  -5

 تنظیم می گردد.

 

 

 یک نسخهدر سه نسخه تنظیم و ....................  تا تاریخ ................................. سال از تاریخ ............ 5مدت قرارداد: این قرارداد به مدت 

 آن در اختیار معاونت درمان دانشگاه مربوطه قرار می گیرد. از

 

 

  رکزامضاء م                                                                         امضاء بیمارستان                          

                                                                           


