
Centrum Zdrowia MEDISTICA jest Podmiotem Leczniczym świadczącym usługi medyczne 

w zakresie:  

Stomatologii (diagnostyka stomatologiczna, profilaktyka stomatologiczna, wybielanie zębów, 

stomatologia zachowawcza, leczenie endodontyczne zębów, protetyka stomatologiczna, 

chirurgia stomatologiczna, implantologia, implantoprotetyka, terapia stawów skroniowo – 

żuchwowych, periodontologia, ortodoncja) 

medycyny estetycznej ( zabiegi kwasem hialuronowym: wypełnianie drobnych zmarszczek, 

wypełnianie bruzd nosowo wargowych, bioaktywacja i odmłodzenie skóry twarzy, 

przywrócenie owalu twarzy i linii żuchwy, powiększanie ust, harmonizacja i modelowanie 

kształtu ust, uwydatnienie konturu ust, podniesienie kącików ust, zabiegi toksyną botulinową 

botox) 

fizjoterapii (diagnostyka fizjoterapeutyczna, terapia stawów skroniowo – żuchwowych, 

rehabilitacja ortopedyczna, rehabilitacja neurologiczna, fizykoterapia, fizjoterapia osób 

starszych, fizjoterapia dzieci, masaż) 

 

Zasady ujęte w niniejszym Regulaminie służą zapewnianiu dobrej organizacji pracy zespołu 

medycznego Centrum Zdrowia oraz sprawnej obsłudze jego pacjentów.   

 

Wizyty realizowane w Centrum Zdrowia MEDISTICA są realizowane na podstawie 

wcześniejszej rezerwacji terminu:  

 

 Osobiście w rejestracji Centrum Zdrowia 

 Telefonicznie 

 Za pomocą wiadomości SMS 

 Za pomocą poczty e-mail 

 Za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej Centrum Zdrowia  

 

Rejestracja jest prowadzona osobno dla każdej osoby personelu medycznego wykonującej 

zabiegi w Centrum Zdrowia MEDISTICA w granicach jej tygodniowego harmonogramu 

pracy.   

Rejestracja po zgromadzeniu niezbędnych informacji szacuje ile czasu zarezerwować na 

poszczególne wizyty pacjenta. 

Wizyta jest umawiana na określony dzień tygodnia i określoną godzinę.   

W dniu roboczym przed umówionym terminem wizyty rejestracja kontaktuje się z pacjentem 

telefonicznie w celu uzyskania potwierdzenia, że pacjent zgłosi się na zaplanowane leczenie. 

W przypadku braku kontaktu telefonicznego rejestracja wysyła wiadomość SMS z prośbą o 

potwierdzenie terminu wizyty.  

W przypadku braku potwierdzenia terminu wizyty przez pacjenta rejestracja ma prawo 

anulować rezerwacje i umówić w tym czasie inną osobę.  

Jeżeli pacjent chce odwołać lub przełożyć termin wizyty zobowiązany jest do 

poinformowania o tym rejestracji Centrum Zdrowia: 

 Osobiście w rejestracji Centrum Zdrowia 

 Telefonicznie 



 Za pomocą wiadomości SMS 

 Za pomocą poczty e-mail 

 

Z uwagi na możliwość wystąpienia dolegliwości po przeprowadzeniu niektórych zabiegów 

przypominamy iż nie należy planować wizyt tuż przed ważnymi wydarzeniami takimi jak: 

egzaminy szkolne lub zawodowe, uroczystości, wyjazd na urlop itp. 

 

W pierwszej kolejności do realizacji wizyty w Centrum Zdrowia MEDISTICA, mają prawo 

pacjenci z umówionym wcześniej terminem wizyty, z wyjątkiem przypadków nagłych, kiedy 

inny pacjent zgłasza się w tym samym dniu w stanie zdrowia wymagającym natychmiastowej 

pomocy lekarza.  

Z uwagi na różny przebieg zabiegów medycznych, w niektórych przypadkach może dojść do 

wydłużenia się czasu ich realizacji, w związku z czym może nastąpić opóźnienie w planowym 

rozpoczęciu kolejnej wizyty. Dlatego prosimy pacjentów aby w dniu umówionej wizyty 

przygotowali odpowiednią rezerwę czasową i ze zrozumieniem podchodzili 

do kilkunastominutowych opóźnień.  

 

W przypadku chęci umówienia się we wcześniejszym niż wyznaczony pierwszy wolny termin 

istnieje możliwość wpisu na listę dodatkową. Pacjenci z tej listy zostaną poinformowani o 

możliwości wcześniejszej realizacji wizyty w razie zwolnienia się miejsca w grafiku osoby 

personelu medycznego wykonującej oczekiwane zabiegi.  

 

Rezerwacja terminu stanowi wiążącą umowę pomiędzy osobą dokonującą rezerwacji a 

Centrum Zdrowia MEDISTICA.  

 

Umówioną wizytę można odwołać bez konsekwencji finansowych do 24 godzin przed jej 

wyznaczonym terminem, z wyjątkiem wizyty przypadającej w poniedziałek (lub inny dzień 

tygodnia następujący po dniu wolnym od pracy), którą to należy odwołać najpóźniej do godz. 

18.00 w piątek (lub ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wolny od pracy). Sobota jest 

traktowana jako dzień wolny od pracy. 

 

W przypadku odwołania wizyty w terminie krótszym niż opisano powyżej Centrum Zdrowia 

MEDISTICA obciąży pacjenta kwotą 100,00 zł za każde 60 minut zaplanowanej wizyty jeżeli 

czas pracy zespołu nie zostanie wykorzystany na przyjęcie innego pacjenta. Jeśli ten czas 

zostanie spożytkowany – nie będzie dla odwołującego żadnych konsekwencji finansowych. 

 

W przypadku nieodwołania i niezgłoszenia się na umówioną i potwierdzoną wcześniej 

wizytę Centrum Zdrowia MEDISTICA obciąży pacjenta kwotą 100,00 zł za każde 60 

minut zaplanowanej wcześniej wizyty. 

 

 



Spóźnienie się na wizytę powyżej 15 minut jest traktowane jak rezygnacja z terminu wizyty i 

może skutkować naliczeniem opłaty jak w przypadku odwołania zaplanowanej wizyty. 

Lekarz może przyjąć spóźnionego pacjenta tylko wtedy jeśli uzna, że nie spowoduje to 

opóźnień wizyt kolejnych pacjentów. Zaplanowany zakres zabiegu może ulec w takim 

przypadku zmianie lub skróceniu.  

 
 


