Regulamin korzystania z usług Baz
Zabiegowych Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.
Szanowny Kuracjuszu
• Korzystanie z zabiegów dla kuracjuszy NFZ jest możliwe tylko na podstawie zlecenia lekarskiego
wpisanego w dokumentacji medycznej.
• Bez zlecenia lekarskiego (dot. kuracjuszy na pobycie pełnopłatnym leczniczym, wczasowym,
osób z zewnątrz), można zakupić następujące zabiegi: inhalacje solankowe, gimnastyka
zbiorowa, aquavibron, basen solankowy (dowolne pływanie), basen solankowy + gimnastyka,
masaż klasyczny, masaż limfatyczny, kąpiel perełkowa, kąpiel perełkowo-ozonowa, fotel
masujący, Nordic Walking, sauna z basenem
• Przed rozpoczęciem kuracji zabiegi muszą być zaplanowane. Godziny planowanych zabiegów
obowiązują przez cały okres kuracji.
• Na wszystkie zabiegi należy przychodzić punktualnie na 5 minut przed wyznaczonym czasem, z
aktualnym Planem zabiegów.
• Plan zabiegów należy okazywać przed każdym zabiegiem i na każdej wizycie lekarskiej.
• Na wszystkie zabiegi mokre (kąpiele, basen) należy zabrać ze sobą ręcznik i ubranie kąpielowe (
czepek, strój kąpielowy, klapki), a na gimnastykę na sali -stroje sportowe: koszulka,dres,
skarpety bawełniane
• Na zabiegi oprócz kąpieli i basenu, zgłaszać się z jednorazowym prześcieradłem. Prześcieradła
nalezy zakupić w kioskach znajdujących sie w obiektach Spółki.
• Oddawanie utraconych zabiegów np. w wyniku awarii aparatury, konsultacji lekarskich - może
nastąpić za zgodą lekarza prowadzącego po ich uzgodnieniu w Planowaniu.
• Wierzchnie okrycia należy pozostawić w szatni!
Zalecenia:
• Prosimy samowolnie nie dokonywać zamiany, zmiany i przedłużanie czasu zabiegów gdyż może
to być szkodliwe dla zdrowia.
• W kąpieli solankowej należy się poruszać i rozcierać chore miejsca. W kąpieli kwasowęglowej i
perełkowej prosimy leżeć spokojnie.
• Zabiegów nie należy brać bezpośrednio po obfitym posiłku, w stanie zmęczenia lub
zdenerwowania.
• Po każdym zabiegu kąpielowym i borowinie należy odpocząć pół godziny w Wypoczywalni lub w
pokoju.
• W przypadku złej tolerancji (osłabienie, zawroty głowy, wzmożone bicie serca), zabieg należy
przerwać, powiadomić obsługę o złym samopoczuciu i zasięgnąć porady lekarza.
• Podczas korzystania z zabiegów rehabilitacyjno - balneologicznych należy przestrzegać zasad
higieny( przed zabiegami wziąć prysznic)
• Wszystkie sprawy dotyczące wykonywania zabiegów kierować do Kierownika/ Z-cy Kierownika
ds. Medycznych Zakładu Przyrodoleczniczego / Bazy Zabiegowej.
• Miejsce: .......................
• Gabinet / pokój: .......................
• Godziny przyjęć: .......................
• Tel.: .......................
Życzymy Państwu miłego pobytu w Naszym Uzdrowisku

Pouczenie!
• Na zabiegi zgłaszać się punktualnie zgodnie z Planem - 5 minut przed wyznaczonym czasem.
• Na basen zabierać ze sobą ręcznik, czepek i strój kąpielowy oraz klapki. Na pozostałe zabiegi
mokre - ręcznik + klapki.
• Na zabiegi przychodzić z własnym jednorazowym prześcieradłem.
• PROSIMY o zapoznanie się z Regulaminem korzystania z bazy zabiegowej, który znajduje się w
następujących miejscach: planowanie zabiegów, dyżurka pielęgniarska, bazy zabiegowe

