Informacje ogólne o pobycie w naszej instytucji
Wielce szanowny DRUCK(PATANREDE) DRUCK(PATTNAM),
celem zagwarantowania sprawnego i bezproblemowego przebiegu leczenia i rehabilitacji w
naszej instytucji prosimy Państwa o podanie nam niektórych informacji za pomocą
niniejszego formularza.


Proszę zabrać odzież odpowiednią do zaplanowanej terapii (odzież sportową, obuwie
sportowe, ewentualnie strój kąpielowy i szlafrok kąpielowy do ćwiczeń w basenie), duży
ręcznik i mydło wzgl. płyn pod prysznic.



Przebieralnie znajdują się na 1 piętrze i potrzebują Państwo monetę 1 Euro do szafki
ubraniowej. System zamykania nie działa za pomocą procesora do wózka
transportowego!



Prosimy Państwa o zgłoszenie się w recepcji na parterze w każdym dniu leczenia i
(dodatkowo) przy każdym terminie wizyty lekarskiej, abyśmy mogli szybko i efektywnie
przeprowadzić rejestrację pobytu i leczenia w naszej instytucji.



Proszę zgłaszać się punktualnie na terminy terapii. Jeżeli nie mogą Państwo dotrzymać
terminu prosimy o wcześniejsze odwołanie pod numerem telefonu (0421) 598606-910.
Jest to ważne, ponieważ musimy ewentualnie o tym poinformować właściwe zawodowe
towarzystwo ubezpieczeniowe. Możemy wtedy często przekazać termin innym pacjentom
z listy oczekiwania.



Celem zaoszczędzenia Państwu nieprzyjemności zalecamy zwrócenie uwagi już
wcześniej na to, że są Państwo odpowiedzialni za dotrzymanie terminu i odwołanie jest
możliwe tylko z uzasadnionych powodów. W przypadku braku współpracy z Państwa
strony, świadczenia ze strony zawodowego towarzystwa ubezpieczeniowego będą
skrócone.



Jeżeli więcej aniżeli dwukrotnie nie przybędą Państwo bez usprawiedliwienia, jesteśmy
zobowiązani przez zawodowe towarzystwo ubezpieczeniowe do poinformowania o tym.



Proszę pomyśleć o tym i wcześniej postarać się o zwolnienie u lekarza prowadzącego
lub w szpitalu.



W służbie zdrowia obowiązują szczególne zalecenia i wytyczne dotyczące higieny.
Prosimy zatem przed i po terapii umyć i zdezynfekować ręce.



Przed terapią w basenie terapeutycznym należy w każdym wypadku dokładnie umyć się
pod prysznicem.



W razie pytań proszę zwracać się bezpośrednio do naszych pracowników.

Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego jak
również miłego pobytu w naszym zakładzie.
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