REGULAMIN ORGANIZACYJNY
podmiotu wykonującego działalność leczniczą

1) Podmiot prowadzący działalność leczniczą jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646):
ZONE HEALTH Michał Otulak woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa,
miejsc. Warszawa, al. Jerozolimskie, nr 200, 02-486, poczta Warszawa
2) Naszym celem jest sprawowanie opieki medycznej przez osoby do tego uprawnione,
nad człowiekiem (zdrowym, jak i chorym, we wszystkich okresach życia). Zajmujemy się
nie tylko osobami aktywnymi fizycznie, ale również tymi, którzy powinni być aktywni
fizycznie. Realizujemy zadania poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz
działania profilaktyczne i promocję zdrowia.
3) W skład zakładu leczniczego wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
- Poradnia rehabilitacji
- Pracownia fizjoterapii
4) W ramach podmiotu leczniczego udzielane są:
a. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie fizjoterapii. Do podstawowych
zadań działu
fizjoterapii należy:
– fizykoterapia
– kinezyterapia
– masaż leczniczy
b. Porady rehabilitacji medycznej
5) Miejsce udzielania świadczeń: Pomieszczenia w klubie Zone Fitness,
Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa
6) Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Podmiocie Leczniczym:
a. Podmiot Leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu fizjoterapii w sposób
zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
b. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawody medyczne
oraz spełniające wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach
c. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny,
czy też
osoby trzecie), jak i telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia
zdrowotnego.
d. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z
pacjentem.

e. Świadczenia zdrowotne udzielane są w pomieszczeniach
lub urządzeniach odpowiadających wymaganiom
odpowiednim do jego określonego rodzaju czy zakresu.
f. Pacjent udziela prawdziwych i aktualnych informacji na temat stanu swojego zdrowia.
g. Świadczenia zdrowotne wykonywane są odpłatnie według cennika znajdującego się
na stronie www.zonefitness.pl oraz w załączniku nr 2.
7)

W podmiocie leczniczym funkcjonują następujące jednostki organizacyjne (prowadzące
działalność medyczną oraz stanowiska pracy podporządkowane bezpośrednio
Kierownikowi Podmiotu Leczniczego):
a. Poradnia Rehabilitacyjna. Do podstawowych zadań Poradni Rehabilitacyjnej należy:
- konsultacje
- porady
b. Dział fizjoterapii. Do podstawowych zadań działu fizjoterapii należy:
- fizykoterapia
- kinezyterapia
- masaż leczniczy

8) Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w
zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości
postępowania.
a. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób
korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w
przepisach
prawa.
b. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną podmiotom i organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa
c. Udostępnianie dokumentacji następuje z zachowaniem poufności i
ochrony danych osobowych.
d. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji zawiera załącznik nr 1.
9) Opłatę za świadczone usługi pobiera pracownik recepcji zgodnie z cennikiem
zamieszczonym na stronie internetowej www.zonefitness.pl oraz w załączniku nr 2.
10) Sposób kierowania zakładem leczniczym.
a. Za zarządzanie jednostkami organizacyjnymi podmiotu odpowiedzialny jest kierownik
(właściciel firmy).
b. Do obowiązków i uprawnień Kierownika Podmiotu Leczniczego należy między innymi:
- organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,
- zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad
przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,
- podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania
pracowników Podmiotu Leczniczego.
b. Podczas nieobecności kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.

Załącznik nr 1

CENNIK ZA WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Cennik za wydanie dokumentacji medycznej obowiązuje od 01.12.2021 r.
Sporządzenie wyciągu lub odpisów dokumentacji medycznej:
1. Odpis lub wyciąg - 20zł

Wysyłka dokumentacji:
1. Wysyłka dokumentacji listem - 10zł
2. Wysyłka dokumentacji paczką - 20zł

Załącznik nr 2

CENNIK USŁUG

Zabiegi:
1)
2)
3)
4)
5)

Wizyta diagnostyczna
Terapia manualna
Pakiet terapii manualnej
Taping
Jednorazowe założenie karty

150zł
150zł
650zł*
50zł
20zł

Masaże:
1) Masaż sportowy 40/60 min
2) Masaż relaksacyjny 40/60min
3) Masaż leczniczy 40/60min

100/150zł
100/150zł
100/150zł

4) Pakiet masaży sportowych x 5
5) Pakiet masaży relaksacyjnych x 5
6) Pakiet masaży leczniczych x 5

650zł*
650zł*
650zł*

Fizykoterapia:
1)
2)
3)
4)

Krioterapia miejscowa
Ultradźwięki
Ultrafonoforeza
Elektroterapia

5)
6)
7)
8)

Pakiet krioterapii miejscowej
Pakiet ultradźwięków
Pakiet ultrafonoforezy
Pakiet elektroterapii

*pakiety obowiązują 60 dni od dnia zakupu

30zł
25zł
25zł
25zł
125zł*
100zł*
100zł*
100zł*

