REGULAMIN BAZY ZABIEGOWEJ
Ośrodka Rehabilitacyjno- Wypoczynkowego „DOZAMEL”
w Kołobrzegu, ul. Kościuszki 20
(Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 roku)

1. Korzystanie z zabiegów na terenie bazy zabiegowej ORW „Dozamel” możliwe jest wyłącznie
na podstawie zlecenia lekarskiego, wpisanego do dokumentacji medycznej.
2. Kartę zabiegową należy okazywać przed rozpoczęciem każdego zabiegu oraz podczas każdej
wizyty lekarskiej.
3. Przed rozpoczęciem kuracji zabiegi muszą zostać zaplanowane na cały okres obejmujący
kurację.
4. W celu wykonania zabiegu należy zgłaszać się punktualnie, na 5 minut przed wyznaczonym
czasem, z kartą zabiegową.
5. Zabiegi nie wykonane z przyczyn leżących po stronie pacjenta skutkują utratą możliwości
wykonania ich w późniejszym terminie.
6. Zabiegi nie wykonane z przyczyn technicznych (np. awaria prądu) zostaną wykonane
w terminie uzgodnionym z personelem bazy zabiegowej.
7. Wszelkie zmiany dotyczące ilości oraz rodzaju zabiegów muszą być potwierdzone przez
lekarza, a następnie ponownie zaplanowane przez personel bazy zabiegowej.
8. Podczas korzystania z zabiegów rehabilitacyjno-balneologicznych należy przestrzegać zasad
higieny (przed zabiegami wziąć prysznic).
9. Na zabiegi mokre należy zabierać ze sobą ręcznik i klapki, natomiast na zabiegi suche
prześcieradło flizelinowe.
10. Nie należy korzystać z zabiegów bezpośrednio po obfitym posiłku, w stanie zmęczenia lub
zdenerwowania.
11. Zaleca się 15 minutowy odpoczynek po wykonanych zabiegach.
12. W razie złego samopoczucia (np. osłabienie, zawroty głowy, wzmożone bicie serca), zabieg
należy przerwać, powiadomić osobę wykonującą zabieg i zgłosić się do lekarza.
13. Pacjenci w stanie nietrzeźwości spotkają się z odmową wykonywania zabiegów.
14. W ramach 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego kuracjuszom przysługuje 20 zabiegów.
15. W ramach pobytu z odnową biologiczną przysługują 3 zabiegi dziennie z wyłączeniem
weekendów.
16. Wszystkie uwagi dotyczące zaplanowanej kuracji i funkcjonowania bazy zabiegowej należy
zgłaszać do kierownika bazy zabiegowej ( tel. wewnętrzny 202).
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17. Oryginał karty zabiegowej stanowi własność ORW „Dozamel” w Kołobrzegu i powinien
zostać zwrócony personelowi bazy zabiegowej po zakończeniu kuracji. Istnieje możliwość
wykonania kserokopii dokumentu w recepcji bazy zabiegowej.
18. Niniejszy Regulamin Bazy Zabiegowej stanowi integralną część „Regulaminu Ośrodka
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego ‘DOZAMEL’ w Kołobrzegu” (dalej: Regulamin Ośrodka).
DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE ZASAD REGULAMINU.
ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU.
Kierownictwo Ośrodka
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