Regulamin programu polityki zdrowotnej
„Zdrowy Ruch – Zdrowe Życie”
1. Realizatorem programu polityki zdrowotnej „Zdrowy Ruch – Zdrowe Życie” jest
Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.
w Polkowicach.
2. Program polityki zdrowotnej „Zdrowy Ruch – Zdrowe Życie” jest w całości
finansowany ze środków budżetu Gminy Polkowice.
3. Okres realizacji programu polityki zdrowotnej: od 01.02.2018 r. do 14.12.2018 r.,
jednakże nie krócej niż do 30.11.2018 r.
4. Pacjent w jednym terminie ma możliwość korzystać z jednego wybranego programu
polityki zdrowotnej finansowanego ze środków budżetu gminy Polkowice
realizowanego w Aquapark Polkowice – Regionalnym Centrum RekreacyjnoRehabilitacyjnym S.A.
5. Udział w programie „Zdrowy Ruch – Zdrowe Życie” jest dobrowolny przy spełnieniu
następujących warunków:
a) zamieszkiwanie na terenie gminy Polkowice – złożenie stosownego pisemnego
oświadczenia,
b) wiek uczestnika programu polityki zdrowotnej: od 35 do 70 roku życia, oraz
osoby młodsze wg wskazań lekarskich – złożenie pisemnego oświadczenia,
c) umówienie w rejestracji przychodni wizyty lekarskiej w poradni
rehabilitacyjnej.
6. Pakiet zabiegów rehabilitacyjnych zalecony przez lekarza poradni rehabilitacyjnej
zawiera rodzaj i ilość zabiegów.
7. Pacjent ma możliwość powtórzenia świadczeń zdrowotnych przy zachowaniu
obowiązującej procedury, jednakże nie wcześniej niż po zakończeniu bieżącego cyklu
zabiegów oraz w sytuacji posiadania przez Spółkę wolnych środków przeznaczonych
na realizację zadania.
8. W przypadku, gdy pacjent nie może zgłosić się na zabiegi w ustalonym terminie lub
gdy zrezygnował z zabiegów, jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym
fakcie pracownika rejestracji przychodni.
9. W przypadku nie zgłoszenia się pacjenta na zabiegi w wyznaczonym terminie,
podlega on wykreśleniu z listy oczekujących na zabiegi.
10. Miejsce i czas realizacji świadczeń w ramach programu:
a) rejestracja przychodni czynna: od poniedziałku do piątku, w godzinach od
10.00 do 18.00,

b) w zakresie badań lekarskich: gabinet lekarski na terenie Aquapark Polkowice –
Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. czynny: wtorek – od
15.00 do 16:30, czwartek – od 15.00 do 16.30,
c) w zakresie ćwiczeń i zabiegów wchodzących w skład pakietów
rehabilitacyjnych: gabinety są czynne od godz. 7:00 do 21:00 na terenie spółki
Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne
S.A., dokładne godziny świadczeń określone są po umówieniu w rejestracji
przychodni w Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum RekreacyjnoRehabilitacyjne S.A.

