Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego Fizjoterapia Eliasz Zientara
§1
Podstawa prawna
Fizjoterapia Eliasz Zientara jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.

§2
Nazwa podmiotu leczniczego i zakładu leczniczego
1. Podmiot wykonuje działalność leczniczą pod firmą Fizjoterapia Eliasz Zientara na
podstawie wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod
numerem księgi rejestrowej 000000242573.
2. Podmiot wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym o nazwie Centrum
Regeneracji i Fizjoterapii Eliasz Zientara przy ul. Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław.

§3
Cel i zadania podmiotu leczniczego
1. Celem Podmiotu jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu
fizjoterapii w trybie ambulatoryjnym oraz w domu pacjenta.
2. Zadaniem Podmiotu jest:
a) realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii;
b) realizowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii w domu pacjenta;
c) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji w zakresie fizjoterapii;
d) diagnostyka i poradnictwo w domu pacjenta w zakresie fizjoterapii;
e) działania edukacyjne, promocja zdrowia i działania mające na celu profilaktykę zdrowia;
f) prowadzenie spraw administracyjnych, ekonomicznych i obsługi technicznej podmiotu
leczniczego.

§4
Struktura organizacyjna zakładu leczniczego
1. Jednostką organizacyjną Podmiotu jest zakład leczniczy Centrum Regeneracji i
Fizjoterapii Eliasz Zientara przy ul. Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław.
2. W zakładzie leczniczym istnieją następujące komórki organizacyjne:
a) fizykoterapii;

b) kinezyterapii;
c) fizjoterapii.
3. Kierownikiem podmiotu oraz zakładu leczniczego jest Eliasz Zientara.

§5
Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Podmiot wykonuje działalność leczniczą w zakresie fizjoterapii w formie ambulatoryjnej oraz
w domu pacjenta.

§6
Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
Podstawowym miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest zakład leczniczy Centrum
Regeneracji i Fizjoterapii Eliasz Zientara przy ul. Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław. W
indywidualnych przypadkach, po uzgodnieniu z pacjentem, świadczenia zdrowotne mogą
być wykonywane w domu pacjenta.

§7
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
1. Podmiot Leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu fizjoterapii w sposób
zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
2. W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.
3. Rejestracja pacjentów odbywa się: osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.regeneracjawroclaw.pl.
Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i numer telefonu do kontaktu.
4. Pacjent ma prawo odwołać wizytę w terminie do 24 godzin przed terminem umówionej
wizyty.
5. W przypadku gdy pacjent nie odwoła wizyty w terminie wskazanym w pkt.4 i nie stawi się
na wizytę, zostanie on obciążony opłatą w wysokości 120 zł. Należność zostanie doliczona
do rachunku podczas kolejnej wizyty lub płatna jest przelewem nie później niż 7 dni po
zaplanowanej wizycie.
6. Spóźnienia przekraczające 15 min, bez dodatkowej informacji ze strony pacjenta
traktowane jest jako wizyta nieodwołana (pkt.5).
7. Przy pierwszej wizycie w Podmiocie pacjent zobowiązany jest:
1) podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, datę i miejsce urodzenia,
adres zamieszkania;

2) zapoznać się z Regulaminem;
3) podpisać zgodę na wykonanie zabiegów fizjoterapeutycznych;
8. Osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych jest zobowiązana do:
1) przeprowadzenia badania podmiotowego pacjenta;
2) ustalenia zakresu możliwych zabiegów i poinformowania o nim pacjenta;
3) odnotowania w dokumentacji medycznej bezpośrednio po każdej wizycie jej przebiegu i
zakresu udzielonych świadczeń zdrowotnych.

§8
Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz warunki ich
współdziałania
1. Pracę poszczególnych komórek zakładu leczniczego organizuje Kierownik zakładu.
2. Do zadań komórki fizykoterapii należą: wykonywanie zabiegów fizykalnych
(elektroterapia, hydroterapia, ciepłolecznictwo, zimnolecznictwo, presoterapia),
prowadzenie dokumentacji medycznej, informowanie o zakresie i zasadach
udzielania świadczeń zdrowotnych;
3. Do zadań komórki kinezyterapii należą: wykonywanie zabiegów z wykorzystaniem
ćwiczeń rehabilitacyjnych, prowadzenie dokumentacji medycznej, informowanie o
zakresie i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych;
4. Do zadań komórki fizjoterapii należą: wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych,
prowadzenie dokumentacji medycznej, informowanie o zakresie i zasadach
udzielania świadczeń zdrowotnych.

§9
Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
1.W celu zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu
udzielania świadczeń zdrowotnych, Podmiot współdziała z innymi podmiotami wykonującymi
działalność leczniczą lub udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z
poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

§10
Warunki udostępniania dokumentacji medycznej
1. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną
osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w
przepisach prawa.
2. Dokumentacja medyczna udostępniana jest niezwłocznie na żądanie pacjenta.
3. Dokumentację udostępnia się bezpłatnie:

1) do wglądu w zakładzie leczniczym Podmiotu;
2) w formie elektronicznej przesłanej na adres mailowy wskazany przez pacjenta.

§11
Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne
Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne wynosi:
1) za zabieg fizjoterapeutyczny udzielany w trybie ambulatoryjnym - 120 zł (ok. 60
minut);
2) za zabieg fizjoterapeutyczny udzielany w domu pacjenta - 240 zł (ok. 60 minut).

§12
Sposób kierowania zakładem leczniczym
1. Podmiotem leczniczym kieruje Kierownik.
2. Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Eliasz Zientara.
3. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.

§13
Postanowienia dodatkowe
1. Na terenie zakładu leczniczego Podmiotu zakazuje się palenia tytoniu, spożywania
napojów alkoholowych lub zażywania środków odurzających.
2. Zakazuje się wstępu na teren zakładu leczniczego Podmiotu osobom po spożyciu
napojów alkoholowych lub zażyciu środków odurzających.
3. W przypadku niewłaściwego zachowania pacjentów lub towarzyszących im osób trzecich
Kierownik Podmiotu zastrzega sobie prawo do przerwania zabiegu i nakazania opuszczenia
terenu obiektu.
4. Za szkody spowodowane przez pacjenta w wyniku umyślnego niewłaściwego
użytkowania urządzeń, w tym saun, odpowiada pacjent.
5. Podmiot nie odpowiada za mienie pacjentów pozostawione bez nadzoru na terenie
zakładu leczniczego.

§14
Postanowienia końcowe
Każdy pacjent korzystający ze świadczeń zdrowych udzielanych przez Podmiot oraz każda
osoba udzielająca świadczeń w Podmiocie zobowiązana jest do przestrzegania przepisów
Regulaminu.

