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Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ШАРТНОМА №____
«___» ____________20___ сол

ш. Душанбе

Муассиса_________________________________________________д
ар шахси_____________________________________________________
ки аз рӯи Оиннома, нархнома ва қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 2 декабри соли 2008 таҳти № 600 «Дар бораи тартиби хизматрасонии
тиббию санитарӣ ба шаҳрвандони
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
муассисаҳои системаи давлатии тандурустӣ» амал менамояд, минбаъд
«Муассиса» номида мешавад, аз як ҷониб ва аз ҷониби дигар шаҳрванд
______________________________________________________________
______________________________ ки минбаъд «Бемор» номида
мешавад, шартномаи мазкур баста мешавад:
1. Мақсади Шартнома:
1.1. Муассиса ба бемор хизматрасониҳои тиббии муздноки зеринро
пешниҳод ва иҷро мекунад:
№
р/т

Номгӯи хизматрасониҳо

Шумора Арзиш Маблағи
(миқдор) (сомонӣ) умумӣ

2.Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои тарафҳо:
2.2. Муассиса вазифадор аст:
 муассиса ӯҳдадор аст, ки хизматрасониҳои тиббии музднокро, ки
дар бандҳои 1.1 нишон дода шудааст, иҷро намояд;
 ташхис ва табобати босифати «Бемор»-ро мувофиқи протоколҳои
клиникии тасдиқнамудаи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин намояд;
 нархномаи дар мувофиқа бо мақомоти дахлдор тасдиқнамудаи
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии
Тоҷикистонро мавриди истифода қарор диҳад;
 ба беморон, ба таври ройгон расонидани кӯмаки оҷилӣ ва таъҷилии
статсионариро таъмин намояд;
 ба гурӯҳҳои аҳолӣ ва гурӯҳи бемороне, ки ба сифати шахсони дорои
имтиёз эътироф шудаанд, тибқи Қоида хизматрасонии тиббиро
таъмин намояд;
 нусхаи варақаи махсус ва ё чеки дастгоҳи
хазинавии
тасдиқкунандаи қабули пули нақдро ба муроҷиаткунанда супорад:
 аз нархнома арзиши доруворӣ ва маводҳои мавриди истифодаи
тиббӣ, ки бо роҳи ёрии башардӯстона ё буҷа дохил шудаанд, кам
намояд;
 ҳангоми хориҷ шудани бемор, аз ҳуҷҷатҳои тиббӣ иқтибос пешниҳод
намояд;
 ҳисоботи алоҳидаи муҳосибавӣ ва омории хизматрасонии тиббии
музднокро ба роҳ монад.
3. Бемор вазифадор аст:
 арзиши хизматрасонии тиббии музднок пешниҳодшавандаро
пардозад;
 талаботеро, ки барои дар сатҳи муносиб пешниҳод намудани
хизматрасонии тиббии музднок ва гирифтани маълумоти зарурӣ
мусоидат менамояд, таъмин намояд;
 қоидаҳои тартиботи дохила, ҳолати беҳдоштӣ ва техникаи
бехатариро риоя намояд;
 ҷиҳози ҳуҷраро эҳтиёт намояд, зарари моддии расонидашударо
ҷуброн намояд.
4. Муассиса ҳуқуқ дорад:
 ҳангоми риоя нашудани яке аз қисмҳои банди 2-и Шартномаи
мазкур ва хулосаи расмии комиссияи доимоамалкунанда, беморро
пеш аз мӯҳлат ҷавоб диҳад;
 намуд ва мӯҳлати табобат зарурияти гузаронидани санҷишоти
иловагиро муайян намояд.

5. Бемор ҳуқуқ дорад:
 маълумотҳоро оиди нархҳо ва ҳисоботи арзиши хизмати
расонидашударо талаб намояд;
 барои иҷро накардан ва ё иҷрои номатлуби шартҳои Шартнома, ки
сабаби зиён расонидан ба саломатии он гардидааст, тибқи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷуброни маънавию моддӣ талаб
намояд;
 ҳангоми дар мӯҳлати муайяншуда иҷро накардани ӯҳдадориҳои
«Муассиса», мӯҳлати нави хизматрасониро таъин намояд, кам
намудани арзиши хизматрасонии пешниҳодшударо талаб намояд,
иҷрои хизматрасониро аз тарафи дигар мутахассис талаб намояд.
6. Тартиби баррасӣ намудани баҳсҳо:
 даъво ва баҳс байни «Муассиса» ва «Бемор» бо мувофиқаи
тарафайн, аз ҷониби комиссияи назорати тиббӣ, ё аз тариқи суд,
тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳал карда мешаванд;
 «Муассиса» барои иҷро накардан ва ё иҷрои номуносиби
хизматрасонии тиббии музднок, бо далели иҷрои он ба «Муассиса»
вобаста набудан ва дигар асосҳо, аз ҷавобгарӣ озод карда
мешавад.
7. Пеш аз мӯҳлат қатъ намудани шартнома:
 ҳангоми аз тарафи «Бемор» иҷро накардани ӯҳдадориҳои
Шартномаи мазкур, Муассиса ҳуқуқ дорад, ки ба тарзи яктарафа
бидуни баргардонидани маблағи Шартнома онро қатъ гардонад;
 шартнома аз рӯи дигар асосҳои дар қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон пешбинигардида қать карда мешавад.
8. Шартҳои иловагӣ:
 ҳамаи таъғирот ва иловаҳо ба шартномаи мазкур бояд дар шакли
хаттӣ ва бо имзои шахсони намоянда ворид карда шаванд.
9. Суроғаи ҳуқуқӣ ва имзои тарафҳо:

«МУАССИСА»
_______________________
______________________
_____________________
_______________________

«БЕМОР»
_____________________

_____________________

