Program Fasolka – regulamin
1. Program dla kobiet w ciąży FASOLKA został przygotowany przez Centrum Diagnostyki Obrazowej Sp. z
o.o. dla pacjentek prywatnych, będących w potwierdzonej ciąży i korzystających z usług przychodni
Centrum Zdrowia Kobiet.
2. Przystąpienie do programu FASOLKA jest dobrowolne.
3. Przystąpienie do programu jest potwierdzone wydaniem karty z unikalnym numerem oraz wpisem do
rejestru kart programu FASOLKA Centrum Zdrowia Kobiet.
4. Jedna karta programu FASOLKA może być wykorzystana tylko przez jedną pacjentkę. Karta oraz
uprawnienia do korzystania z przysługujących usług nie mogą być przekazywane osobom trzecim.
5. Przystępująca do programu akceptuje zasady, zakres i cenę pakietu:
a. Pakiet złoty:
• 12 konsultacji ginekologicznych
• Posiew w kierunku GBS i cytologia
• 4 badania USG
• Badanie KTG w cenie programu, jeśli lekarka zaleci
• Cena: 2 200 złotych
• Rabat: ponad 700 złotych
• 20% rabatu na badania laboratoryjne
b. Pakiet srebrny:
• 8 konsultacji ginekologicznych
• Posiew w kierunku GBS i cytologia
• 3 badania USG
• Badanie KTG w cenie programu, jeśli lekarka zaleci
• Cena: 1 600 złotych
• Rabat: ponad 450 złotych
• 20% rabatu na badania laboratoryjne
6. Zapłata za wybrany pakiet programu FASOLKA następuje w dniu wydania karty. Zapłata nie podlega
zwrotowi poza nieprzewidzianymi przypadkami losowymi.
7. Okres ważności karty obejmuje okres ciąży pacjentki od dnia zakupu pakietu do dnia porodu, nie więcej
niż 9 miesięcy od daty wydania karty.
8. Każdorazowe korzystanie z usługi objętej programem musi być odnotowane w rejestrze kart FASOLKA
(wraz z datą i rodzajem usługi) i potwierdzone podpisem pacjentki.
9. Dodatkowo każda wizyta/usługa pacjentki musi być oznaczona w programie mMedica opisem Fasolka
złota lub Fasolka srebrna, w zależności od posiadanego pakietu.
10. W przypadku utraty ciąży w wyniku nieprzewidzianych przypadków losowych pacjentka może zwrócić
się do CZK o rozliczenie programu Fasolka. W takim przypadku wykonane konsultacje i badania zostaną
policzone po cenie komercyjnej i rozliczone z pacjentką.
Centrum Zdrowia Kobiet prowadzone przez Centrum Diagnostyki Obrazowej Sp. z o.o.
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