Обща информация за Вашия престой в нашето здравно заведение
Уважаеми ПЕЧА ПЕЧАТ,
за да осигурим гладко и безпроблемно протичане на Вашето лечение и рехабилитация
в нашето здравно заведение, бихме искали Ви дадем някои указания с настоящия
информационен лист.


Моля, носете си подходящо за планираната терапия облекло (спортни дрехи,
спортни обувки, евентуално бански костюм и халат за водната терапия), голяма
хавлия и сапун или душ-гел.



Съблекалните се намират на първия етаж. За шкафовете Ви е необходима монета
от 1 евро. Системите за заключване не работят с чип за пазарска количка!



Молим Ви да се регистрирате на рецепцията на приземния етаж всеки ден от
Вашето лечение и (допълнително) всеки ден, в който имате час при лекар, за да
бъдем уведомени за присъствието Ви и да осъществим лечението Ви бързо и
ефективно.



Също молим да се явявате навреме за уговорените лечебни процедури. Ако
нямате възможност да спазите предварително записан час, молим своевременно
да ни уведомите на телефонен номер (042)1598606-910.
Това е важно за нас, тъй като евентуално може да се наложи да уведомим
съответния професионален синдикат. Също така бихме могли да предложим
освободените часове на други чакащи пациенти.



За да Ви спестим неприятности, бихме искали тук предварително да Ви обърнем
внимание, че сте задължени да спазвате уговорените часове, като отказ е
възможен само при наличие на основателна причина. При недостатъчно
съдействие от Ваша страна средствата, отпускани от професионалния синдикат
могат да бъдат редуцирани.



Ако повече от два пъти не се явите в уговорения час, без да посочите причина, ние
сме длъжни да уведомим професионалния синдикат.



Молим своевременно да си осигурите последващо направление при лекуващия
лекар или болницата.



В медицинските здравни заведения се спазват специални хигиенни препоръки и
изисквания. Затова Ви молим преди и след терапия да измивате ръцете си и да ги
дезинфицирате.



Вземането на душ преди водна терапия е задължително.



При въпроси се обърнете директно към някой от нашите сътрудници.

Благодарим Ви за вниманието и Ви пожелаваме всичко добро за Вас и Вашето
здраве, както и приятен престой в нашето здравно заведение.
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