
 

 

 

REGULAMIN PORADNI 
 

1. Przygotowanie do wizyty: 

 

1.1. Pacjent zobowiązany jest do rzetelnego przygotowania się do wizyty według dokładnych wytycz-

nych znajdujących się na stronie internetowej www.dietamedika.pl  

1.2. Przed wizytą zalecane jest opóźnienie pęcherza moczowego oraz spożycie ostatniego posiłku                 

2 godziny przed spotkaniem – ma to wpływ na analizę masy    i składu ciała. 

1.3. Dla komfortu Pacjentek zalecane jest nie ubieranie rajstop – pomiar odbywa się na bosaka. 

1.4. Pacjenci, którzy posiadają rozrusznik serca oraz pacjentki w ciąży nie mogą mieć analizy składu             

i masy ciała na sprzęcie InBody 170. W takich sytuacjach wykonywany jest tylko pomiar masy 

ciała na klasycznej wadze. 

1.5. Pacjent zobowiązany jest do mówienia prawdy podczas wizyty, zatajanie informacji np. o przyj-

mowanych lekach, używkach może negatywnie wpłynąć na efekty współpracy oraz realizację 

celów. Dietetyka obowiązuje tajemnica zawodowa 

 

2. Rezerwacje, odwoływanie, przekładanie wizyt:  

 

2.1. Wizytę można zarezerwować:  

 telefonicznie: 884 331128,  

 poprzez wiadomość e-mail: kgierek@dietamedika.pl, 

 kalendarz online, który dostępny jest 24h : https://www.dietamedika.pl/visit-calendar.php 

2.2. Przełożenie  terminu wizyty lub jej odwołanie możliwe jest najpóźniej do 24 h przed zaplanowaną 

wizytą. 

2.3. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż 24 godziny przed ustalonym terminem wiąże 

się z koniecznością zapłaty równowartości konsultacji zgodnie z cennikiem. 

2.4. Dokonanie rezerwacji wizyty jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

3. Warunki płatności: 

 

3.1. Opłata za konsultację odbywa się po jej zakończeniu bezpośrednio u Dietetyka.  

3.2. W gabinecie możliwa jest płatność gotówką lub kartą. 

3.3. Opłata za program żywieniowy (jadłospis) odbywa się w dniu odbioru osobistego,                                                 

w gabinecie, lub za pośrednictwem przelewu w sytuacji, gdy pacjent preferuje dostarczenie diety 

drogą elektroniczną. 

 

4. Godzina wizyty i czas trwania spotkań: 

 

4.1. Każdy pacjent ma wyznaczoną godzinę wizyty. 

4.2. Godzina wizyty jest orientacyjna - związane jest to z indywidualnym podejściem do każdego 

Pacjenta. Możliwy czas oczekiwania na wizytę wynosi 10-15 minut. 
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4.3. Czas trwania pierwszej wizyty/konsultacji to 40-50minut. 

4.4. Czas trwania wizyty kontrolnej to 20-30minut. 

 

5. Cennik: 

 

5.1. Pierwsza wizyta oraz konsultacja kosztują 150zł. 

5.2. Pierwszy plan żywieniowy przygotowany na 30 dni kosztuje 200zł*. 

5.3. Wizyta kontrolna wraz z modyfikacją lub zmianą diety na kolejne 30dni kosztuje 200zł. 

5.4. Wizyta kontrolna bez zmiany diety kosztuje 130zł. 

5.5. Szczegóły cennika i cennik dla par dostępny jest na stronie internetowej w zakładce ’cennik’ . 

*w szczególnych, wyjątkowo skomplikowanych przypadkach cena może wzrosnąć, jednak pacjent zostanie o tym poinformowany podczas pierwszej wizyty 

 

6. Odbiór jadłospisu: 

 

6.1. Dietetyk zobowiązuje się do przygotowania jadłospisu w ciągu 7 dni roboczych. 

6.2. Odbiór jadłospisu w formie drukowanej odbywa się osobiście w gabinecie                                                            

-po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru. 

6.3. W formie elektronicznej –wysłany w pliku PDF na wskazany przez Pacjenta adres e-mail.  

 

7. Kontakt z dietetykiem: 

 

7.1. Możliwość uzyskania informacji dotyczących planu żywieniowego lub innych informacji związa-

nych ze współpracą między Dietetykiem a Pacjentem  możliwa jest drogą telefoniczną, SMS-ową, 

mailową lub za pośrednictwem portalu Facebook. 

7.2. Konsultacje możliwe są jedynie w dni powszednie i po wcześniejszym ustaleniu terminu.  

 

8. Każda konsultacja, usługa i wytworzone w związku z nimi jadłospisy są indywidualnie przygotowane 

dla konkretnego Pacjenta i stanowią własność intelektualną Poradni dietetycznej DietaMedika oraz 

podlegają stosownej ochronie. Rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub 

indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody Dietetyka jest zabronione. Niezastosowanie się 

do powyższego zakazu będzie skutkowało odpowiednią odpowiedzialnością karną. Pacjent ma prawo 

do pobierania udostępnionych dokumentów oraz drukowania całych stron lub fragmentów na użytek 

własny pod warunkiem nie naruszania praw autorskich. 

 

9. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie planu dietetycznego bez wiedzy i opieki 

dietetyka Poradni DietaMedika, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki samodzielnego mo-

dyfikowania diety przez Pacjenta. 

 

10. W szczególnych sytuacjach Dietetyk ma prawo odmówić współpracy lub zlecić   dodatkowe badania 

lub konsultacje lekarskie (konsultację endokrynologiczną, ginekologiczną, psychiatryczną, kardiolo-

giczną, diabetologiczną) lub zasugerować terapię psychologiczną.  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2021 


