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NUTRIČNÍ PORADENSTVÍ - OBEZITOLOGIE CB S.R.O.


Dohoda o zahájení spolupráce, jejím rámci a pravidlech


Rozhodl(a) jste se pro spolupráci s nutriční poradnou Obezitologie CB s. r. o. 
K tomu, abychom dosáhli pro vás uspokojivých a udržitelných výsledků, a abych mohla pro vás odvést 100 % práci, je nutné nastavit rámec pro naši spolupráci, pravidla a organizaci. K tomuto účelu slouží tento dokument, který tato pravidla a organizaci definuje. 
Naše pracoviště zajišťuje nutriční poradenství v souladu se zněním zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Naše služby jsou garantovány nutriční terapeutkou způsobilou k výkonu nelékařských zdravotnických povolání dle § 15 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.
Délka konzultace:
Konzultace hrazené samoplátci – 50 minut. 
	Konzultace hrazené zdravotní pojišťovnou – 30 minut. 
Ceník a platby:
Konzultace hrazené samoplátci:
Jednotlivé konzultace, redukční programy a ostatní služby hradíte hotově či platební kartou ihned po jejich ukončení.
Uhrazené platby jsou nevratné. Konzultace v rámci balíčků jsou nepřenosné, takže je můžete využít pouze vy sami, a to v rámci doby jejich platnosti. Sazby za konzultace jsou závislé na vnějších faktorech a mohou se v čase měnit (např. v důsledku nárůstu cen energií, apod.). O chystané změně sazeb za konzultace vás případně s dostatečným předstihem budu informovat. Předplacených konzultací se případná změna sazby samozřejmě nijak nedotkne.

Doba platnosti balíčků:
Balíčky konzultací mají omezenou platnost. Po skončení doby jejich platnosti je již nelze čerpat ani požadovat navrácení nevyčerpané částky či jakoukoliv jinou náhradu.
Pravidla spolupráce v nutričním poradenství:
Rozhodl(a) jste se dobrovolně a na vlastní žádost vstoupit do nutričního poradenství vedeného mnou. Touto dohodou vaše rozhodnutí stvrzujeme.
	Moje služby pro vás se odvíjí od vašeho zadání (cíle) a mým úkolem je toto zadání (cíl) v rámci nutričního poradenství naplnit.
	Aby byla naše spolupráce efektivní a výsledky pro vás uspokojivé a dosažitelné, konzultace zpravidla probíhají s frekvencí 1× měsíčně.
	Je důležité, abyste si jako klient(ka) uvědomil(a), že vytčeného cíle lze dosáhnout pouze vzájemnou spoluprací a důvěrou. Mým úkolem je pomoci vám stanovit takové zadání (cíl), které nebude poškozovat vaše zdraví. V takovém případě si vyhrazuji právo spolupráci s vámi odmítnout nebo v ní dále nepokračovat.
	Informace, které mi sdělíte v průběhu spolupráce, jsou důvěrné a já se zavazuji k mlčenlivosti, která je omezena pouze zákonnými normami.
	V rámci ochrany vašeho zdraví je nezbytné, abyste mě informoval(a) o všech onemocněních, která vám byla diagnostikována včetně případně nastaveného dietního režimu, a to i tehdy, nastane-li tato skutečnost v průběhu naší spolupráce.
	V průběhu spolupráce budeme využívat přístroj InBody 270. Měření na něm není vhodné pro osoby s kardiostimulátorem a těhotné ženy. Pokud by se vás některé z těchto omezení týkalo, je nezbytné, abyste mi to sdělil(a) před započetím spolupráce nebo v průběhu spolupráce na prvním setkání poté, co se o takové skutečnosti dozvíte, abychom měření neprováděli.


Pravidla rušení konzultací:
Pokud byste potřeboval(a) zrušit domluvenou konzultaci, prosím Vás o dodržení následujících pravidel:
	Jako klient(ka) můžete u každé konzultace maximálně 1× posunout dohodnutý termín během 3 týdnů následujících po původním termínu konzultace. Původní termín zrušíte telefonicky (stačí SMS) minimálně 48 hodin předem. Náhradní termín následně domluvíme telefonicky. Při dodržení tohoto pravidla nepřijdete o předplacené konzultace v rámci balíčku ani vám nevzniknou dodatečné náklady. 
	Pokud se na dohodnutý termín konzultací nedostavíte nebo omluvu zašlete méně než 48 hodin předem (viz předchozí bod), tak tato konzultace v balíčku propadá bez nároku na náhradu. V případě jednotlivých úhrad konzultací, budete muset uhradit i takto neuskutečněnou konzultaci v plné výši.
	V případě, že se nedostavíte na konzultaci hrazenou přes pojišťovnu s včasnou omluvou (viz. výše) bude vám náhradní termín konzultace účtován dle platného ceníku.
	Pokud na konzultaci dorazíte se zpožděním, konzultace se o tento čas zkrátí a bude ukončena v čase podle původního plánu. V případě, že dorazíte se zpožděním více než 20 minut, na konzultaci vás nemusím přijmout. V takovém případě konzultace propadá v plné výši bez nároku na náhradu.
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Zaškrtněte prosím ☑ , pokud souhlasíte s následujícím:
⬜ Nemám kardiostimulátor.
⬜ Souhlasím s dohodnutým, výše popsaným rámcem a pravidly spolupráce v nutričním poradenství.
⬜ Souhlasím se zpracováním osobních údajů a byla jsem poučena o svých právech souvisejících s uchováním mých osobních údajů.


Jste-li žena, vyplňte také následující:
⬜ Nejsem těhotná.
⬜ Zavazuji se informovat nutriční poradkyni o svém těhotenství neprodleně poté, co se o něm dozvím.





V Českých Budějovicích, dne:
Klient(ka):


U klientů do 18 let věku podpis rodiče:



MUDr. Alena Váchová 
Obezitologie CB s.r.o.
Tel.: 720 227 013, 725 548 789





