SAĞLtr< Hizn/DTi ALIM

söZLEŞMEsi

l_TARAFLAR
1.1-Pınar]Vledikal Sağtık ve f,',ğitim Eizmg1l.ri İ.rr.t A.Ş (Özel BeytikdEzü Kolan Eıstanesİ)
Adnan Kahveci Mah. osmanlı Cad. No: 17 Giirpınar Beylikdiızııılbtanbul

Pınır. Medikal §ağhk ve Eğitin Eizmetleri ihşaat A-Ş (Özel Bayrampaşa Kolan Eastınesi)
Terazidere Mah. 60.

Yıl

Cad. No:3 Balrampaşa / İstanbul

Vital Fors Sağhk Hizmetleri Bilg.ve Elektronik Tic-A.Ş (Özel §ilivri Kolan lrastanesi)
Alibey Mah. Turgut Özal Bulvarı No:2l Siliwi/İstanbul
Büyükgekm_ece Sa_ğhk ve Eğitim Eizmetleri İnşaat A.Ş.(Özeı Büyükçekmece Kolan Hastaıesi)
Fatih Mah. Turgut Reis Sok. No.3 Büyilkçekmece/İstanbul

KLN Sağlık

ve Eğitim

llizmetleri A.Ş. (Kolan International Eospital)

Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. No: 14 B Blok K:9 Okmeydanıİstanbul

iş bu Sözleşme içerisinde KoLAN HASTAiIESİ olarık adlandırılacaktır. KoLAlI HASTANE, §ine
yapılacak olın bildirimlerde "Kıptanpaşa Mıh. Darülaceze Cad. No:l4 B Blok K:9 Okmeydanır,
ıdresi
kuIIanılıcakhr.
1.2- İbtanbuI Dişhekimleri Odası

Ergenekon Mahallesi, Cumhuriyet Cd. Safir apt. No:203,D:3 Harbiye/İstanbuI
Tel:212 225 03 65 Faks: 2l2 296 2l 04
1İŞ bu Sözleşme içerisinde ODA olarak adlandırılacakür)

KOLA}I EASTANESİ ve ODA ayn ayn "Teraf- olarak anılacak, birlikte isc ..TırıilııJ,
olarak anılacaktır. İŞ bu Sözlşme, KOLAN EASTAIIESİ olarak tınımıınan yukanda unvan ve adrcsleri
YazIı oıan KOLAN HASTANESİ' ne bağh olan Eastane ve sağhk kuruluşlannı kıpsamaktadır. İş bu
SözIeŞmede belirtilmeYen KOLAN HA§TANESİ' ne bağtı /beğlanacak hastane ye sağhk kuruluşlınnın
SödŞmc kapsamına ahnınısı, KoLAII İlAsTAlIEsİ' nden talep geımesi halinde yıpılacak bir ek protokoı
ile mümkün olacak ve S0zlşmenin bir parçası hatine gelebilecektir.
İŞ bu SözleŞmeıte

MADDE

2

- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İŞbu SözleŞme'nin konusu; iizerinde isim ve soyaü

yazılı penonel kartını (nüfus ciizdanı, ehliye! pasaport gibi
kimlik belgeleri ile doğnılanan) ibraz eden veya ODA' nın yazılı ve yetkili imzasını taşlyan
çalışan karıru ibraz
eden oDA üye, personeline ve l. derece yakınlarına (anne, bab4 kardeş, eş,
dahil)
KoLAN
IIASTANESİ
çocuk
tarafından hastalık ve/veya kaza sonucu ortaya çıkan sağlı}la iigili sorunlan hakkında ayakta ve/veya yatarak
teŞhis ve teda-vileri iÇin gerekli her tilrlü tıbbi müdahalenin yapılması, himıet verilmesi ve
hastanın, KoLAN
HASTAIIESİ' nden hizmet aldığında personel kirrıliğini ve resmi kiırüik belgesini birlikte b€Igeleyerek
SözleŞmede tanımlı indirimden yaıalanabi[mesi şaıtlanıın ve tarafların bu doğrultudaki hak Ve yiikümlülüklerinin

ve uygulama esaslarının tayin ve tespiti amacı ile tanzim edilmesinden ibarettir.
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HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

KoLAN HAsTANEsi'in Hık

ve

Yiikümlülük|eri

3.1.1 KoLAI\a HAsTA.tılESİ, hiznet

hiznetlerini eksikiz olarak yerine getirecekir.

"ı.u.ü.

irt"y.o oDA mensuplan ve l. derece yakınına sağlü

mensuplan ve l. derece yaıonlann4
oDA mensubu olduğunu gösteren kaİtrnr teşhis edip, resmi kinılik belgesine de bakarak lciŞileri tŞhis eder.
Ancalq KoLA}a HASTA]ıtESi'nin hastanın ODA çalşanı veya yahrır olup olınadığ hususunda oDA'dan bilgi

3.1,2 KoLAN HAsTAlIEsİ

hizİrıet talebin<le bulunan

oDA

talep etrne hakkı saklıdır.

Ancak acil servise getirilen hastalaıda "Eı§tı s€vk pusulısı" KoLAN I{ASTANES!,ne
sonradan ibraz edilebilir. Bu tiir durumlarda hasta kabulü, oDA'y temsil eden yetkili Şahsın sözlü onay ile

3.ı.3

olacaktır.
kendisine başvuran her bir hasta ile ilgili olarak yazılı veya elektronik
ortamda bir dosya açarak tıbbi ve idari kayıtlar tutmak ve bunlan mevzuahn öngördüğü stire kadar saklamakla

3.1.4 KoLAıt HASTAI\IESi,

yükiimlüdilr.

HASTANESİ, hastalara sunduğu hizırıetlerine karşılık hastadan nakit veya hedi kartı
ile ödeme tatep eder. oDA mensubu/mensubu yakını olduğımu tanzim edilen personel kaİtı veya oDA'run yazılı
ve yetkili imzasını taşıyan "hasta sevk pusulası" ve resmi kimlik betgesi ile birlikte belgeleyen kart sahibi
veYa
sözleşmede tanımlı indirimden yararlanır. ODA mensubıı/mensubu yakını olduğunu gösteren kimlik kartını
ibraz
edemeyenler,
ODA,nın yazılı ve yetkili imzsını taşıyan çalışan kıırtı ve resmi kimlik belgesini birlikte
fahıra bedetlerini işbu Sözleşme kapsamı üşında tunılaıak KOLAI\I HASTANESİ'ne caıi fiyat listesi iD€rinden
ve nakden veyatıedi kartı ile öderler.

3.t.5 KOLAN

ödemeler hasta tarafından yaprlrr ve bu sözleşme kapsamındaki hizrrıetler iÇin KOLAiI
HA5TANE5İ ödemeyi hastadan tahsil eder. ODA'nm hastalara sunulan hizııetten dolayı herhangi bir ödeme
yapma veya tahsilat yapma yilkiimlülüğü yokur.

3.1.6 Tüm

Hastalara gerekli tıbbi müdahale ve tetkikl€r hastane olanaklan kullanılarak yapılacak ve hastane
olanaklarının yetersiz kaldığ hallerde (tıbbi bakımdan acil durumlar hariç) oDA haberdar edilerek, hasta baŞka
bir sğlık merkezine sevk edilebilecekiı.

3.1.7

3.2-

FiRMA'

nın

Hık

ve

Yiikümlüliikleri

Tiim Cıdemeler hasta tarafindan yapılır ve bu sözleşme kapsamındaki hizınetler iÇin KOLAN
HAsTA}tEsi ödemeyi hastadaı tahsit eder. oDA'nın hastalara sunulan hizİnetten dolayı herhangi bir Meme

3.2.|

yapma veya tahsilat yapma y{lktimlülüğil yoktur.

ile yapılan sağlık hiznıetleri sözleşmesinin detaylannı ve dönemsel
kampanyaları personeline e-bülten, web-lin! posta vb. yoluyla duyurmakla yükiimlüdür,

3.2.2 oDA, KoLAN HASTAIIESİ
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