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1.Taraflar:
1.1.Yeni g0n uahallesi Yeni Cami bulvarr No 8AdapazarrSakarya adresindeki Ozel inci G6z
Hastanesibu scizlegmede"iNCi edZHaSfArueSi"olarak anrlacaktrr..
l.2.TrfcrlarMh.Ki.igiikosmanSk. No:27 Adapazarr
Sakarya adresinde bulunan20.
BoTGESAKARYA ECZACI ODASIBu scizlesme de bundan bcivle "ECZAC| ODASI" olarak

-

anrlacaktrr.

2.&p@-!
z.t.ig bu sdzle5me "EczAcl oDASt" ve "iNCi Goz HASTAN Esi"arasrnda 01 / 0I / 2oIB tarihi
itibari ile yUri.irlii[e girecektir. Bu scizlegme; Eczacr Odasr Ytinetim Kurulu Uyeleri, Oda
Uyeleri, Eczane Qahganlarr ve bakmakla yiik0mlii olduklarr birinci derece yakrnlarrna ( Anne
baba e5 ve gocuk) "ECZACI ODASI" nrn kendilerine verdikleri tiye kartr ile hastaneye
ba5vurma ve tedavilerinin bu s6zlegme kapsamrndaki maddeler tizerinden yerine getirilmesi
amacr ile imzalanmrgtrr.
3.Yasal Mevzuat :
3.1.ig bu sdzlegme kapsamrnda verilecek saflrk hizmeti ile ilgili; Taraflarrn anlagma ijzerindeki
yU k0 m lii lii kle rin e uyulmasr gerekmektedir.

3.2."ECZACI ODASl"verecefi sa!hk hizmetlerinde Hasta Haklarr Ydnetmeli!ine uygun
hareket etmekle yiik0mli.idtir
3.3 Eczacr Odasr Yiinetim Kurulu Uyeleri, Oda Uyeleri, Eczane Cahtanlarr ve bakmakla
yiikiimlii olduklarr birinci derece yakrnlarrna (Anne baba e9 ve gocuk) i5 bu s6zlegmenin
imzalanmasr ile birlikte "iltCi e6Z HASTANESi"'nin uymasr gereken ig bu sdzlegmenin;
3.1-3.2 maddelerindeki mevzuatlara aykrrr talepte bulunmayacalrnr kabul eder.

4.Yilkiimliiliikler :
4.1."iNCl Goz HASTANESI", kendisine 'ECzACl ODASI" kimlili ile bagvuran Eczacr Odasr
Yiinetim Kurulu Uyeleri, oda Uyeleri, Eczane Qahganlarr ve bakmakla yiikiimlU olduklan
birinci derece yakrnlarrna (Anne baba eg ve gocuk) ilgili sdzlegme dofirultusunda kabul
etmekle yiik0mliid0r.
4.z."lNcl coz HASTANESI", ilgili sdzlegmeye uygun olarak"ECZACl oDASl" ndan aldrEr
Personel isim Listesi dolrultusundada kimlik tespiti yapmakla yUki.iml0diir.
4.3."iNCi Goz HAsTANEsi", ig bu s6zlegme kapsamrnda yapaca[r indirimi Eczacr odasr
Yiinetim Kurulu Uyeleri, Oda Uyeleri, Eczane Cahsanlart ve bakmakla yiikaimlii olduklarr
birinci derece yakrnlarrna ( Anne baba e9 ve gocuk) sunmakla yOkilmliidUr.
4.4."iNci GCiz HAsTANEsi", ig bu s6zlegme kapsamrnda; Eczacr odasr Y6netim Kurulu
Uyeleri, Oda Uyeleri, Eczane Qahganlarr ve bakmakla yiikiiml0 olduklarr birinci derece
yakrnlarrna ( Anne baba eg ve gocuk) sabah 09:00 dan Ak5am 19:00' a kadar olan normal
etin
galr5ma saatlerinde yaprlan Goz SAGLl6l vE HASTALIKLARI muayenel
belirlemi5 oldu[u katrlrm payrnr (15,00 tl) almakla y0kUmlildUr. E
muayene tedavisi vermekle yUkilml0diir. G6z brangtndaki tetki
tedavi etmekle yukijmliidiir. cildive - Dermatoloii Muayenelerinden
Birimin de uygOlanacak tiim i5lemlerden de @!4gfulLuygu

//tl

/l/4..
u,4

sd

l*

6zrl

t*:t

ir-s zo.

iruci

sdlcg

ctiz xesraruesi

SAKARvA EczAcroDAsr

enlsrruonxi sn6ur xizrueri sUNUM

yiikUmlUdiir. Estetik

sdzle grue si

birimi icin muavene olacak hastalardan muavene

iicreti

ahnmamaktadrr.

4.s."iNcl coz xasranesi",

i9 bu scizlegme kapsamrnda; "Ecz.Acl oDASl" ile yaptrfir Salhk
g6re
4.4.
Sunumu Scizlegmesine
maddesindekisabah 09:00 dan AkSam 19:00' a kadar olan
normal gahgma saatlerinde anlagmal oldulu saflrk hizmeti sunmakla yiikUml0diir.
a-)Akgam 19:00'dan sabah 09:00'a kadar olan gece Eahgmasrnda anlagmah salhk hizmeti
sunmakla yUkiiml0 de[ildir.
b-lResmi Tatil gijnti sayrlan Pazar g n0n0n tamamrnda anlagmah salhk hizmeti sunmakla
yUk0mlii delildir.
c-)Resmi ve Dini Bayram tatillerinin arefe ve bayram giinlerinin tamamrnda anlagmah salhk
hizmeti sunmakla yijkiimli.i deEildir.
d-)Uzman hekimlerin katrlmak zorunda kaldr[r yrlda bir kez gergeklegtirilen ulusal kongrelerin
oldulu giinlerin tamamrnda anla5mah salhk hizmeti sunmakla yUkrimlU delildir.
Bu stireler drsrnda hastanenin normal cahsma sartlarr qecerlidir..

4.6."EczAcl oDAsl" ile "iltci adz HASTANESI" arasrndaki ig bu s6zlegme kapsamrnda her
ti.irli.i bilgi akrgrnr ve sallamakla y0ki.lml0d0r.
4.7."ECzACl ODASI", "iruci e oz HASTANESi"nin hizmet kalitesinin artrrrlmasrna ycinelik
i$yerinde yaprlacak anket veya galr5anlarr ve emeklileri tarafrndan iletilen Sikayetleri 6ncelikle
"iltCi eOZ HASTANESf iIe paylagmak ve Gdziime kavugturmakla yiikUmlUdiir.
5. Siizlesmenin siiresi ve feshi :
5.1.i9 bu s<izlegme 2.1 maddesinde yer alan tarihte baglar ve 1 (bid yrl siire ile gegerlidir.
S.2.Scizlegme bitimine on be5 gUn kala taraflar bir araya gelerek scizlegme igerisindeki
maddeler ile ilgili olarak deligiklik yaprlmasrnr talep edebilirler.

5.3,ig bu scizlegme maddelerinin "ispat edilmesi gartr ile " yerine getirilmemesi durumunda
taraflar on be5 g0n 6nceden 1.1 ve 1.2 maddelerinde yer alan adreslere yazrh olarak bildirim
yaparak scizlegmeyi fesih edebilirler.
6. Yasal H0k0mler:
6.1. i9 bu s6zlegme maddelerinden dolacak anlagmazhklarda T.C. Sakarva Mahkemeleri
yetkilidir.
lS bu 2 (iki) soyfadon iboret siizlegme iki (2) niisho olarok "ECZACI ODASI" i/e "iNCi GOz
HASTANESI" arastndo 01/01/2018 torihinde ogofitdo yer olan yiineticiler veyo kurumlor
toroftndan imzalanm6fi r,

iltzlun:
SAKARYA ECZACI ODASI
Bagkan: Ec. Orhan YONTAR
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