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REGULAMIN PRAKTYK FIZJOTERAPEUTYCZNYCH
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zespół praktyk zawodowych: Składak Fizjoterapia Anna Kuśnierczyk, Składak Fizjoterapia
Zuzanna Plata, Składak Fizjoterapia Anna Reiner zwanych dalej ,,praktykami” działają na
podstawie: przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, − wpis Z228664-20200513, Z-228714-20200515, Z-228711-20200515 do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów, −
niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
2. Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych mieści się w Mysłowicach 41-400
na Pl. Wolności 4
3. W miejscu wezwania.
II. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ
1. Celem w/w praktyk fizjoterapeutycznych jest przywracanie, poprawa lub zachowanie
zdrowia pacjentów.
2. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii:
 wizyta fizjoterapeutyczna, także w domu,
 badanie funkcjonalne,
 fizjoterapia,
 fizjoprofilaktyka,
 wydawanie opinii, orzeczeń́ 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 lub w miejscu
wezwania.
IV. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
1. Godziny otwarcia gabinetów zależą od terminów umówionych wizyt (poniedziałek- piątek 720).
2. Pacjenci są ̨ rejestrowani i przyjmowani zgodnie z ustalonymi terminami.
3. Pacjent jest zobowiązany do potwierdzenia lub odwołania wizyty u fizjoterapeuty w dniu
poprzedzającym wizytę do godz.16.
4. W przypadku nie odwołania wizyty w dniu poprzedzającym wizytę do godz. 16, pacjent
ponosi koszty 50% ceny planowanego zabiegu.
5. Pacjent zobowiązany jest do zabrania ze sobą na każdą wizytę ręcznika i wygodnego stroju.
biuro@skladakfizjoterapia.pl
www.skladakfizjoterapia.pl

6. Dodatkowo na konsultację pacjent zobowiązany jest przynieść pełną dokumentację
medyczną dotyczącą danego schorzenia.
7. Pacjent zobowiązany jest do zabrania ze sobą do domu nieczystości osobistych typu
pampers.
V. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala się następujące opłaty:
 za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata wynosi 8,00zł
 za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej opłata wynosi 0,20zł,
 za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych opłata wynosi
1,50zł.
VI. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA
OPŁAT, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
1. CENNIK:
Konsultacja + wstępna terapia …………………………………………………... 130zł
Obejmuje dokładny wywiad, badanie i wstępną terapię. Dotyczy wszystkich powyżej 6 roku życia.
(Czas trwania wizyty 1h 20min)
Konsultacja małego dziecka………………………………………………………... 110zł
Obejmuje dokładny wywiad i badanie. Dotyczy dzieci poniżej 6 roku życia. (Czas trwania wizyty 50min)
Fizjoterapia S ……………………………………………………………………………… 70zł
Kompleksowa fizjoterapia urologiczna i uroginekologiczna, kompleksowa fizjoterapia dzieci poniżej 3
roku życia (Czas trwania wizyty 25min)
Fizjoterapia M ……………….………………………………………………………….… 110zł
Kompleksowa fizjoterapia w każdej dziedzinie. (Czas trwania wizyty 50min)
Fizjoterapia L ……………………………………………………………………………… 200zł
Kompleksowa fizjoterapia w każdej dziedzinie. (Czas trwania wizyty 1h 50min)
Każda kolejna godzina jest w cenie 100zł.
Terapia logopedyczna ………………………………………………………………… 110zł
Czas trwania wizyty 50min.
Karnet 5 terapii …………………………………………………………………………. 500zł
Karnet obejmuje 5 kompleksowych spotkań fizjoterapeutycznych/ logopedycznych. (Czas trwania
jednej wizyty 50min)
Karnet ważny 2 miesiące od daty pierwszej wizyty.
Karnet 10 terapii ………………………………………………………………………… 900zł
Karnet obejmuje 10 kompleksowych spotkań fizjoterapeutycznych/logopedycznych. (Czas trwania
jednej wizyty 50min)
Karnet ważny 3 miesiące od daty pierwszej wizyty.
Aplikacja kinesiotaping bez terapii…………………………………………….…60zł
Elektroda dopochwowa ………………………………………………………….…. 130zł
Dodatkowo płatna elektroda do badania i terapii EMG
Elektroda doodbytnicza ………………………………………………………….…. 170zł
Dodatkowo płatna elektroda do badania i terapii EMG
Bandaże do kompresji uciskowej …………………………………………..….. 100zł – 450zł
Dodatkowo płatny zestaw bandaży do kompresji uciskowej. Cena zależy od wielkości i rodzaju owijanej
części ciała.
Bon podarunkowy MINI ………………………………………………………...….. 300zł
Obejmuje konsultację fizjoterapeutyczną i dwie wizyty fizjoterapeutyczne.
Bon podarunkowy MAXI …………………………………………………………….. 500zł
Obejmuje konsultację fizjoterapeutyczną i cztery wizyty fizjoterapeutyczne.

1. Pacjent ma możliwość wnieść opłatę gotówką lub przy pomocy karty płatniczej.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
biuro@skladakfizjoterapia.pl
www.skladakfizjoterapia.pl

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.
Mysłowice, 2.06.2020
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