Regulamin Organizacyjny Praktyki Fizjoterapeutycznej
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Praktyka zawodowa:
Fizjoterapeuta Sebastian Demski zwana dalej ,,praktyką” działa na podstawie:
- przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- wpisu nr 000000221443 do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,
- niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
2. Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych mieści się w w Warszawie przy ul. Ciszewskiego 15.
3. Inne miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych: w miejscu wezwania.

II. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH
ŚWIADCZEŃ
1. Celem praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.
2. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności:
- wizyta fizjoterapeutyczna, także w domu,
- badanie funkcjonalne i fizjoterapia (terapia manualna, kinezyterapia,
terapia tkanek miękkich, medyczny trening terapeutyczny),
- fizjoprofilaktyka,
- fizykoterapia,
- wydawanie opinii, orzeczeń i zaświadczeń.

III. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
1. W ramach praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w dziedzinie
fizjoterapii.
2. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach praktyki mieszczących się pod adresem:
Ciszewskiego 15, 00-777 Warszawa oraz w miejscu wezwania.

IV. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH
1. Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności telefonicznego/osobistego zgłoszenia.
2. Zgłoszenia można dokonać:
- osobiście lub przez osoby trzecie w miejscu świadczenia usług,
- telefonicznie pod numerem: 782 155 962,
- poprzez formularz na stronie: www.rehatrainers.pl,
- przez wysłanie e-maila na adres: rehatrainers@gmail.com.
3. Pacjent ma zawsze prawo do zmiany terminu wizyty. Przy zmianach dokonywanych po godzinie 20:00 w dzień
poprzedzający wizytę naliczona zostanie opłata w wysokości należnej za umówioną wizytę. Opłata pokrywa koszty
przygotowania praktyki do wykonania usługi.
4. Podczas pierwszej wizyty zostanie zaproponowany plan leczenia obejmujący: ilość wizyt w tygodniu, formę pracy
domowej i zalecenia ogólne. Warunkiem pełnej współpracy jest świadoma zgoda i zaangażowanie pacjenta w
proces leczenia.
5. Fizjoterapeuta ma prawo odmówić udzielenia świadczenia usługi w szczególnych przypadkach:
- pacjent zgłasza objawy typowe dla COVID 19 (gorączka, kaszel, duszności),
- pacjent w sposób naganny nie stosuje się do zaleceń,
- pacjent prezentuje zachowania agresywne, antyspołeczne.
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V. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI
MEDYCZNEJ
1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala się następujące opłaty:
- za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata wynosi
6zł (nie może być wyższa niż 0,002*, tj. 9,73 zł),
- za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej opłata wynosi
0,30zł (nie może być wyższa niż 0,00007*, tj. 0,34 zł).
2. Za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (jeżeli podmiot wykonujący
działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej) opłata wynosi 1,50 (nie może
być wyższa niż 0,0004*, tj. 1,95 zł).
*przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po
ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych.

VI. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA
ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU
POBIERANIA OPŁAT, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
1. Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków publicznych pobierane są od
Pacjentów opłaty.
2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określona jest w
załączniku do regulaminu organizacyjnego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.

………………… dnia …………………… ……………………………………………….
podpis
ZAŁĄCZNIKI:
1. Cennik świadczeń fizjoterapeutycznych.
2. Zgoda na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
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1. Załącznik – Cennik świadczeń fizjoterapeutycznych
Ustala się następującą wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne:
L. p.

Nazwa świadczenia

Wysokość opłaty

I

Konsultacja - 30 minut

80 złotych

II

Wizyta fizjoterapeutyczna - 60 minut

140 złotych

III

Medyczny trening terapeutyczny - 60 minut

120 złotych

IV

Taping medyczny

40 złotych

2. Załącznik - zgoda na udzielenie świadczeń zdrowotnych
1.

Pacjent wyraża zgodę na udzielenie świadczenia zdrowotnego jakim jest usługa fizjoterapeutyczna i jednocześnie
zobowiązuje się do niezwłocznego informowania fizjoterapeuty o zmianach statusu zdrowia.

2.

Oświadczam, że udzieliłem(-am) wyczerpujących i prawdziwych informacji co do mojego stanu zdrowia, jak
również poinformowałem(-am) o chorobach lub problemach zdrowotnych, które mogą być przeciwskazaniem do
udzielenia świadczenia zdrowotnego. Zostały one uwzględnione w dokumentacji medycznej na karcie pacjenta
podczas pierwszej wizyty. Przyjmuję do wiadomości, że w/w są danymi poufnymi.

3.

Oświadczam, że powyższe zasady przeczytałem(-am) i zrozumiałem(-am), uzyskałem(-am) również wszelkie
wyjaśnienia dotyczące udzielanych świadczeń zdrowotnych w moim przypadku. Zostałem(-am) poinformowany(a) o ryzyku związanym z udzieleniem świadczenia zdrowotnego i konsekwencjach wynikających z zaniechania
zleconych świadczeń z ich samowolną modyfikacją włącznie. Zostałem poinformowany(-a) o możliwości
zastosowania alternatywnych świadczeń zdrowotnych. Rozumiem, że tak jak w przypadku wszystkich procedur
ogólnomedycznych, pozytywne efekty świadczeń zdrowotnych udzielanych przez fizjoterapeutę nie są
zagwarantowane. Zapewniono mi nieograniczone możliwości zadawania pytań dotyczących udzielanych
świadczeń i na wszystkie udzielono mi wyczerpujących i zrozumiałych odpowiedzi oraz wyjaśnień. Znane mi są
możliwe reakcje organizmu po udzieleniu świadczenia.

4.

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią Załącznika nr 2, który akceptuję składając podpis na karcie
pacjenta.

5.

Pacjent może wyrazić brak zgody poprzez brak podpisu na karcie pacjenta, co skutkuje niezwłocznym
zakończeniem wizyty z zachowaniem procedur oraz poufności przekazanych danych.

6.

Odbiór zgody pacjenta fizjoterapeuta potwierdza podpisem na karcie pacjenta.
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