Regulamin Terapii Wzrokowej

Regulamin terapii wzrokowej w firmie Dobry Optometrysta Grzegorz Lewicki, zwanej dalej
Dobry Optometrysta

1. Termin terapia wzrokowa w Dobry Optometrysta oznacza optometryczną terapię
wzrokową.
2. Zajęcia odbywają się w gabinecie nr 7 na parterze budynku, znajdującego się przy ul.
Widok 10 w Warszawie (00-023).
3. Częstotliwość i czas trwania zajęć ustalany jest po specjalistycznym badaniu
optometrycznym (badania w gabinecie nr 6, pod tym samym adresem). Standardowa
częstotliwość to 1x45min/tydzień, jednak może być większa.
4. Ze względu na stymulację motoryczną, zajęcia odbywają się bez obuwia. Jeśli zajęcia
nie obejmują stymulacji motorycznej, pacjenci proszeni są o zabranie ze sobą obuwia
zmiennego z jasną podeszwą.
5. Zaleca się, by podczas jednej sesji zajęć w gabinecie było dwóch pacjentów.
Pacjenci dobierani są w ten sposób, by w miarę możliwości, mogli razem ćwiczyć
oraz by sobie wzajemnie nie przeszkadzali. Koszt jednej sesji, na której ćwiczy dwóch
pacjentów, wynosi 90 zł/osobę (karnet 12 sesji)/100 zł (oddzielna płatność za każdą
sesję)
6. Koszt zajęć indywidualnych, w których ćwiczy jedna osoba podczas jednej sesji,
wynosi 120 zł (karnet 12 sesji)/130 zł (oddzielna płatność za każdą sesję).
7. W miarę dostępności wizyt istnieje możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach.
Jeśli odrobienie nie jest możliwe, w miarę dostępności wizyt nieobecność skutkuje
wydłużeniem cyklu ćwiczeń. Jeśli jednak pacjent nie jest w stanie utrzymać
regularności wizyt koniecznej dla danego zaburzenia wzrokowego, po uprzedniej
konsultacji z pacjentem/opiekunem, cykl ćwiczeń może być przerwany.
8. Dwukrotna nieobecność pacjenta na zajęciach bez podania przyczyny skutkuje
możliwością skreślenia z grafiku zajęć.
9. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci na zajęcia, oczekują na nie poza
gabinetem. Na wyraźne życzenie rodzic/opiekun może być obecny podczas zajęć.
Nie jest to jednak zalecane – dzieci wykazują lepsze skupienie uwagi bez obecności
rodzica/opiekuna, a ponadto powierzchnia gabinetu jest ograniczona.

10. Zajęcia odbywają się w tygodniu do godziny 19. Późniejsza godzina zajęć jest
niewskazana ze względu na większe zmęczenie i rozproszenie uwagi. Szczególnie w
przypadku dzieci zaleca się jak najwcześniejsze godziny zajęć. Małe dzieci wykazują
najlepsze skupienie uwagi rano, oraz w ciągu dnia po drzemce i posiłku.
11. Dobry Optometrysta zastrzega sobie możliwość wprowadzenia późniejszych zmian
do Regulaminu.

