Dohoda o poskytování fyzioterapie, léčebné rehabilitace a masáží
Poskytovatel:
Charita Zábřeh
Žižkova 7/15, 789 01 Zábřeh
IČ: 42766796, DIČ: CZ42766796
Zastoupená: Bc. Jiřím Kargerem, ředitelem
a Klient / klientka:
Jméno a příjmení:

…………………………………………………………………………………………………………..………..

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………………………………..…………..
Datum narození: ……………………………………………………………………………………………………..……………..
Kontakt (telefon, email): ………………………………………………………………………………………………………..
Smluvní strany spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto Dohodu o poskytování fyzioterapie,
léčebné rehabilitace nebo masáží (dále jen služeb).
1.
Poskytovatel je oprávněn k poskytnutí výkonů fyzioterapie a léčebné rehabilitace na základě registrace
odbornosti 902 nestátního zdravotnického zařízení na Krajském úřadu Olomouckého kraje s platností od
1.2.2014. Masáže poskytuje na základě živnostenského oprávnění, které mu vydal Obecní živnostenský úřad
MěÚ Zábřeh dne 31.3.2014.
2.
Uvedené služby poskytovatel zajišťuje terénním způsobem přímo v domácnostech objednatele. Klient
se proto zavazuje vpustit zástupce poskytovatele služeb do své domácnosti; poskytovatel mu současně ručí za
škody, ke kterým by případně došlo, a jeho pracovník je prokazatelně způsobil.
3.
Podpisem této Dohody se klient dopředu nezavazuje k odběru žádného množství služeb, Dohoda pouze
upravuje práva a povinnosti obou smluvních stran. Může kdykoliv libovolně a svobodně využít služeb
jakéhokoliv jiného poskytovatele podobných služeb.
4.
Poskytovatel se zavazuje poskytnout služby jen prostřednictvím řádně kvalifikovaného, odborně
zdatného pracovníka, fyzioterapeuta, který vlastní příslušná osvědčení pro samostatnou práci v předmětné
odbornosti a má absolvovánu dostatečnou praxi.
5.
Klient si při vyšetření a po konzultaci s fyzioterapeutem zvolí techniku a terapii, která u něj povede
k léčebným výsledkům. Klient se zavazuje v předstihu informovat fyzioterapeuta o všech důležitých
souvislostech, které mohou mít vliv na poskytování léčebné terapie – nemoci, operace, absolvovaná léčba,
aktuální zdravotní stav, hodnocení předchozích procedur. V případě potřeby a pochybností pověří
fyzioterapeuta k jednání, konzultaci o dalším vhodném postupu léčby s ošetřujícím lékařem.
6.
Klient se zavazuje jednorázově nebo v měsíčních intervalech hradit za služby smluvní částky dle
aktuálního ceníku poskytovatele, který je nedílnou přílohou této Dohody. Na dokladu mu je účtována částka za
skutečně odebrané služby v minutách (doprava a první vyšetření - paušálem).
7.
Fyzioterapeut se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti
s poskytováním svých služeb dozví - tato platí také vůči třetím osobám a to i po ukončení péče.
8.
Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní data klientů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů a zabezpečit je proti zneužití třetími osobami.

9.

Objednávky i odhlášky domluvené péče je možné v dostatečném předstihu řešit přímo na kontaktu
fyzioterapeuta - telefon: 739 391 917, email: rehabilitace@charitazabreh.cz (Mgr. Marta Rýznarová,Dis).
10.
Tato Dohoda je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2016, automaticky je také ukončena v případě déle
než šestiměsíčního kontinuálního nevyužívání služeb fyzioterapeuta.

V ……………………………………………………. dne ………………………………………………….

………………………………………………………………………..
Zástupce poskytovatele, Mgr. Marta Rýznarová,Dis

………………………………………………………………………
Klient / klientka

