Regulamin korzystania z zabiegów i ćwiczeń rehabilitacyjnych
1. Każda osoba korzystająca z zabiegów fizjoterapeutycznych w Przychodni
Morskiej ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i stosować się
do jego zaleceń.
2. Na terenie Przychodni mogą przebywać osoby uprawnione tj: pacjenci i ich
opiekunowie oraz klienci Przychodni.
3. Każda osoba przebywająca na terenie Przychodni i korzystająca z zabiegów
fizjoterapeutycznych zobowiązana jest do noszenia stosownego stroju,
umożliwiającego wykonanie zabiegów.
4. Korzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych w Przychodni zabrania się
osobom:
• będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków o podobnym
działaniu
• osobom ze zmianami skórnymi wskazującymi na możliwość zakażenia
• z naganną higieną osobistą
5. Pacjenci po zakończeniu zabiegów zobowiązani są do podpisania karty
zabiegowej.
6. Zabrania się używania telefonów komórkowych w dziale fizykoterapii.
7. W razie zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa fizjoterapeuta może
nakazać pacjentom natychmiastowe opuszczenie gabinetu fizykoterapii/
Przychodni.
8. Zaleca się, aby w czasie korzystania z zabiegów/ćwiczeń nie posiadać przy
sobie cennych przedmiotów.
9. Wykonywanie filmów i zdjęć jest możliwe tylko za zgodą kierownika
Przychodni.
10.Osoby niszczące wyposażenie Przychodni ponoszą pełną odpowiedzialność
materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność
materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.
11.Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane
z terenu Przychodni.
12.Osoby, które nagminnie będą naruszać przepisy niniejszego regulaminu, nie
będą mogły korzystać z usług Przychodni.
13.Przychodnia nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z
nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.
14.Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pełni obsługa Przychodni.
15.Skargi i wnioski należy składać pisemnie w rejestracji lub mailowo na adres
zarządu Przychodni : biuro@przychodniamorska.pl
16. W określonych sytuacjach (np. gdy skierowanie nie spełnia wymogów lub
istnieją przeciwwskazania do wypisanego zabiegu) rehabilitant może odmówić
wykonania zabiegu i skierować pacjenta na ponowne konsultacje do lekarza
specjalisty rehabilitacji medycznej.
Pacjent zobowiązany jest również poinformować personel o wszystkich
dolegliwościach lub odstępstwach od normy jakie mogłyby być przeszkodą do
wykonania zabiegu leczniczego.
W powyższych przypadkach, przed wykonaniem zabiegów pacjent podpisuje
oświadczenie o przebytych lub/i przewlekłych chorobach.

