بیانیه توافق سطح خدمات
قابل توجه بازدیدکنندگان گرانقدر:

تًافق وامٍ سطح خذمات پًرتال ساسمان اوتقال خًن بٍ شزح سیز است:
 .1فزم َاي الكتزيويكي ارتباطي در صفحٍ «ارتباط با ما» مًجًد است ي مي تًاويذ با
مزاجؼٍ بٍ ایه قسمت ،مًضًػات مذوظز خًد را بٍ گزيٌ مزبًطٍ ارسال کىيذ .بذیُي
است پس اس بزرسي ي ارجاع مًضًػات بٍ مزاجغ مذکًر ،پاسخ بٍ وشاوي الكتزيويكي
(ایميل) شما ارسال خًاَذ شذ.
 .2در قسمت «دربارٌ ما» مذیزػامل ،مؼايويه ،مشايریه ي مذیزان ستادي ي َمچىيه مذیزان
کل اوتقال خًن سزاسز کشًر جُت اطالع شما مؼزفي شذٌ اوذ.
 .3در بخش «ميش خذمات» کليٍ خذمات الكتزيويكي داراي شىاسٍ مؼزفي شذٌ ي اطالػات
کامل َز خذمت تشزیح شذٌ است.
 .4اطالػات خصًصي تكميل کىىذگان فزم َاي الكتزيويكي ،در اختيار ػمًم قزار ومي گيزد.
 .٥پًرتال ساسمان اوتقال خًن بز مبىاي پایذاري سیز ساخت َاي ارتباطي بصًرت تمام يقت
در دستزس م زاجؼيه بًدٌ ي در صًرت بزيس َزگًوٍ اشكال ي وقص فىي ،بٍ متقاضيان اطالع
رساوي خًاَذ گزدیذ.

پیوست ج

توافقنامه سطح خدمت " ارائه آمار ،اطالعات و گزارشات انتقال خون"
.1

مقدمه

ارائه آمار نتایج خونگیری،معافیت به علت رفتار پرخطر و خودحذفی محرمانه در مراجعات اهداکنندگان به مراکز خونگیری به مرکز مدیریت بیماری های واگیر
 .2هدف



هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط سازمان انتقال خون ،کیفیت ارائه آمار،
اطالعات و گزارشات حوزه انتقال خون برای مرکز مدیریت بیماریهای واگیر مورد توافق قرار گیرد.
این بیانیه ،سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت ،روش های نظارت و مسئولیت های سازمانی را در صورت لزوم مشخص میکند.

 .3مسئولیت





سازمان انتقال خون موافقت می کند که خدمت ارائه آمار ،اطالعات و گزارشات به مرکز مدیریت بیماریهای واگیر ارائه شود.
سازمان انتقال خون دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست های حوزه آمار و اطالعات انتقال خون برای مرکز مدیریت بیماریهای واگیر است که مستندات
آن در لینک زیر موجود است
https://www.ibto.ir/index.jsp?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=2784

 .4تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی




موارد مربوط به فرم" اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالع رسانی دستگاه "در پیوست الف به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام
خدمت ،تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی ،نحوه دسترسی و زمانهای دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه
ذکر می شود.
لینک https://www.ibto.ir/index.jsp?siteid=43&fkeyid=&siteid=43&pageid=4218&mid=7:

 .5هزینه ها و پرداخت ها
ارائه آمار به مرکز بیماریهای واگیر ،هزینه ای ندارد
لینک https://www.ibto.ir/index.jsp?siteid=43&fkeyid=&siteid=43&pageid=4218&mid=7:
 .6دوره عملکرد



این توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا زمانی با موافقت دو جانبه هر دو سازمان انتقال خون و مرکز مدیریت بیماریهای واگیر به امضاء برسد ،اعتبار دارد.
(برای خدمات ) G2G

