WAŻNE INFORMACJE – ZASADY WSPÓŁPRACY
1. Poradnia dietetyczna Ajwen świadczy usługi z zakresu dietetyki klinicznej i jest prowadzona w związku z
działalnością gospodarczą Iwony Wierzbickiej - Ajwen Dietetyka Kliniczna Iwona Wierzbicka z/s w Opolu. Każdy
pacjent dietetyczny powinien świadomie przygotować się do konsultacji: wypełnić ankietę, prowadzić
dzienniczek żywieniowy, wykonywać sugerowane badania krwi. Dokładna procedura przygotowania się do
konsultacji – została opisana w „wizyta w gabinecie”.
2. Słowo wizyta może oznaczać: wizytę fizycznie w gabinecie, konsultację skype lub konsultację telefoniczną.
Jeśli wizyta odbywa się w formie skype lub telefon – dietetyk przegląda przesłane materiały przez pacjenta
podczas konsultacji (tak jak w gabinecie), nie zapoznaje się z nimi wcześniej. Realizując obowiązki wynikające
z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 tj. ze zm.)
wskazujemy, że konsultacje skypem, e-mail podlegają szyfrowaniu. Poniższe zalecenie skierowane jest
również do pacjenta dietetycznego.
3. Słowo pacjent dietetyczny oznacza osobę fizyczną, którą należy zaliczyć do konsumentów w rozumieniu art.
22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. z dnia Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 tj. ze zm.).
4. W gabinecie dietetycznym Ajwen pracujemy w oparciu o przeprowadzony wywiad, badania laboratoryjne z
krwi, badania genetyczne, badania przeciwciał w kierunku konkretnych chorób autoimmunologicznych,
badania nietolerancji pokarmowych, badania alergii pokarmowych, analizy kału, analizy włosa, testów
oddechowych. Dietetyk prowadzący, na konsultacjach wskazuje, które badania mogą być przydatne w
rozpoznaniu przyczyn zgłaszanych problemów. Niektóre badania są kosztowne rzędu 500-2000 PLN, jednak
ostateczną decyzję o tym czy zostaną wykonane podejmuje pacjent dietetyczny. Jeśli zlecone badania nie
zostaną wykonane, dietetyk może podjąć decyzję o zakończeniu współpracy (zakończy się po I konsultacji) lub
zalecenia dietetyczne będą dopasowane do aktualnego stanu wiedzy na temat zdrowia pacjenta
dietetycznego. Dodatkowe badania (kolejne, kontrolne) mogą być sugerowane również podczas całego okresu
współpracy dietetycznej. Jeśli współpraca zakończona zostanie przez dietetyka w trakcie trwania pakietu,
pacjent otrzymuje zwrot kwoty za opłacony pakiet pomniejszonej o cenę odbytych konsultacji wg cennika.
5. W ofercie posiadamy 2 pakiety: podstawowy i pełny. W każdym pakiecie konsultacja trwają do 55 min. W
całym okresie współpracy ważny i obowiązkowy jest dzienniczek żywieniowy i skrupulatne notowanie w nim
pytań. Konsultacja stacjonarna z pakietu, po wcześniejszym uprzedzeniu przez pacjenta dietetycznego może
zostać zamieniona na konsultację on-line przez skype lub telefon.

6. Pakiet podstawowy obejmuje pierwszą konsultację wstępną (do 55min), drugą konsultację (do 55min) oraz
pisemne zalecenia dietetyczne. Konsultacje mogą być przeprowadzone stacjonarnie w gabinecie lub on-line
przez skype czy telefon. Umawiane są w odstępach około miesięcznych. Podczas wizyty zostanie
przeprowadzony wywiad dietetyczny oraz interpretacja dostarczonej dokumentacji. Na wizycie stacjonarnej
w gabinecie dokonywana jest analiza składu ciała na profesjonalnym urządzeniu (z tego badania wyłączone
są kobiety w ciąży). Podczas pierwszej wizyty pacjent dietetyczny otrzyma zalecenia odnośnie niezbędnych
badań do wykonania czy też wskazania do kontaktu z lekarzem specjalistą w celu szerszej diagnostyki.
Przedstawiony zostanie podstawowy schemat komponowania posiłków. Podczas drugiej konsultacji
omawiany jest dzienniczek żywieniowy i wyniki badań, które były zlecone na pierwszej wizycie. Otrzymuje
się również opinię zwrotną o swoich postępach oraz dużą dawkę motywacji do dalszego działania.
Przekazanie indywidualnych zaleceń dietetycznych następuje drogą mailową po około 10 dniach od terminu
drugiej konsultacji lub według indywidualnych ustaleń z dietetykiem prowadzącym (w wypadku choroby,
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urlopu, świąt – czas może się wydłużyć). Pakiet podstawowy ma ważność 3 miesiące od daty pierwszej
konsultacji wstępnej, co oznacza, że w tym czasie należy odbyć wszystkie konsultacje z pakietu.
7. Pakiet pełny jest to powiększony pakiet podstawowy o jedną konsultację (trwa ona do 55 min). Zalecenia
dietetyczne zwykle przesyłane są drogą mailową po drugiej wizycie, a trzecia konsultacja traktowana jest jako
kontrola postępów we wprowadzonych zaleceniach oraz w razie potrzeby omówione zostają stosowane
zalecenia. Po skończonym pakiecie zawsze istnieje możliwość dokupienia konsultacji kontrolnych. Pakiet ma
ważność 6 miesięcy od daty pierwszej konsultacji wstępnej, , co oznacza, że w tym czasie należy odbyć
wszystkie konsultacje z pakietu.

8. Pakiety małżeńskie są przeznaczone dla małżeństw, par, rodzeństwa, rodzica-dziecka i możliwe w opcji
pakietu podstawowego i pełnego. Istotne jest aby osoby mieszkały w jednym gospodarstwie domowym
(wspólna kuchnia). Pierwsza konsultacja trwa 2h, natomiast kolejne po 55 min. Konsultacje kontrolne
odbywają się w jednym czasie, każda osoba prowadzi natomiast swój własny dzienniczek żywieniowy. Istnieją
dwa możliwe warianty pakietów małżeńskich: wspólne zalecenia dietetyczne i 2 różne warianty zaleceń
dietetycznych. Jeśli wybrana jest opcja wspólna dieta wtedy zalecenia zawierają adnotacje o ewentualnych
zmianach czy uwagach dotyczących każdej z osób. Dwie różne diety – sprawdzają się, gdy różny jest tryb
funkcjonowania osób, a przede wszystkim wtedy osoby cierpią na różne dolegliwość lub gdy aktywność
fizyczna u nich jest na różnej intensywności. UWAGA: zdarzają się sytuacje wymagające wykupienia
indywidualnego pakietu i odrębnych konsultacji np. dziecko w asyście dorosłego lub oddzielnie mąż, oddzielnie
żona. Dietetyk zdecyduje czy możliwe jest ułożenie wspólnej diety i kwalifikuje do pakietu małżeńskiego lub
indywidualnego.
9. Wybrane opcje pakietów płatne są w całości z góry poprzez link płatniczy przesyłany przez rejestrację. Ma
on swoją ważność dwa dni robocze. Po tym czasie, jeśli płatność nie zostanie dokonana, link płatniczy zostaje
anulowany.
10. Rezerwacja terminów jest możliwa tylko po opłaceniu konsultacji/pakietu z góry.
11. Odwołanie lub przesunięcie terminu jest możliwe z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem (72h - 3 dni
robocze). Prośbę taką należy zgłosić drogą mailową lub telefonicznie. Wówczas w porozumieniu z pacjentem
dietetycznym rejestracja Ajwen wyznaczy inny termin, który zostanie zaprezentowany mailem. Nie
dotrzymanie wskazanego czasu 3 dni spowoduje ustalenie przez rejestrację Ajwen nowej wizyty bez
możliwości negocjacji terminu.
12. Każda konsultacja najpóźniej na 2 dni przed jej odbyciem jest potwierdzana drogą telefoniczną lub mailową
przez rejestrację Ajwen. W przypadku braku potwierdzenia wizyty przez pacjenta dietetycznego najpóźniej do
godziny 12:00 dnia poprzedzającego spotkanie, termin wizyty zostanie anulowany i przypisany innemu
pacjentowi dietetycznemu. W przypadku braku wyjaśnienia ze strony pacjenta dietetycznego swojej
nieobecności i braku reakcji na kontakt ze strony Ajwen, pozostałe ustalone terminy wynikające z pakietu
zostaną również anulowane i przyznane innemu pacjentowi dietetycznemu.
13. Zwrot jest możliwy w ramach zasad odstąpienia od umowy w czasie 14 dni od daty zakupu. W sprawie
reklamacji należy kontaktować się rejestracją Ajwen dzwoniąc pod numer 796 122 070 lub pisząc na maila
biuro@ajwen.pl.
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14. Zalecenia dietetyczne podopieczni otrzymują tylko wykupując usługę w pakiecie. Proponowane przez nas
zalecenia się dopasowane do stanu zdrowia i potrzeb podopiecznego, zawierają listę dozwolonych i
zakazanych produktów oraz dzienny schemat posiłków jak i przykłady potraw. Dodatkowo wraz z zaleceniami
przesyłane są: indywidualna suplementacja, poradnik pacjenta dietetycznego oraz książka z przepisami.
Zalecenia są przygotowane w maksymalnie zindywidualizowany sposób, które pacjent dietetyczny otrzymuje
w formie pisemnej mailowo w przeciągu 10 dni roboczych od 2 konsultacji lub zgodnie z ustaleniami z
dietetykiem prowadzącym. Lata pracy z pacjentami pokazały nam, że zalecenia na których pracujemy są łatwe
do stosowania i bardzo skuteczne. Przede wszystkim zależy nam na edukacji pacjenta, by sam potrafił układać
swoją dietę. Dalsza współpraca opiera się na dzienniczku żywieniowym, a zalecenia ewoluują w zależności od
efektów, samopoczucia i wyników badań krwi. Pacjent otrzymuje tylko raz zalecenia pisemne.
15. Dzienniczek żywieniowy – pacjent obowiązkowo prowadzi go w formie papierowej, np. w zwykłym zeszycie,
notatniku czy kalendarzu lub w formie elektronicznej (w telefonie, na komputerze). Dzienniczek przed
pierwszą konsultacją należy prowadzić co najmniej przez 7 dni, natomiast na dalszym etapie współpracy
prowadzony powinien być codziennie. Dzienniczek jest podstawą współpracy z pacjentem i jego prowadzenie
jest obowiązkowe. W dzienniczku pacjent zapisuje chronologicznie co jadł ze wskazaniem godziny, jaka była
aktywność fizyczna, zażywane leki, suplementy, spożywane płyny (ile i jakie), wypróżnienia, poranny pomiar
wagi. W dzienniczku zapisywane mogą być również pytania na konsultację, a dietetyk może tam wpisać
również zalecenia co do dalszej współpracy.
16. Wizyty kontrolne wykupione w pakiecie 4 konsultacji odbywają się z częstotliwością około miesiąca i ich
terminy są z góry ustalone przez rejestracje Ajwen w porozumieniu z pacjentem dietetycznym. Pakiet takich
kontrolnych wizyt ma termin ważności 6 miesięcy, co oznacza, że w tym czasie należy odbyć wszystkie 4
konsultacje. Czas ważności pakietu liczy się od daty pierwszej konsultacji kontrolnej z pakietu. Jeśli opóźnienia
w realizacji pakietu wynikają z braku wolnych terminów w gabinecie, zostanie on przedłużony do czasu kiedy
pojawią się wolne terminy. Pakiety są płatne z góry i tylko taka forma rozliczenia daje możliwość rezerwacji
terminów konsultacji.
17. Pojedyncza konsultacja kontrolna (poza pakietami) – czas trwania takiego spotkania to standardowo 30 min
dla jednej osoby. Jeśli istnieje potrzeba skorzystania z dłuższej konsultacji, należy to wyraźnie zgłosić podczas
rejestracji. Konsultacje małżeńskie/pary/rodzic-dziecko trwają 55 min w jednym czasie, nie ma możliwości
rozbicia konsultacji na dwa różne terminy.
18. E-mail - udostępniony przez pacjenta e-mail będzie służył jedynie do przesłania diety, informacji odnośnie
pomiarów i wizyt kontrolnych. Zgodnie z ustawa z dn. 18.07.2002r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 tj. ze zm.) o
Świadczeniu usług drogą elektroniczną, pacjent dietetyczny wyraża zgodą na otrzymywanie powyższych
informacji na podany przez siebie adres email. Jednocześnie zapewniamy, że podany adres email nie zostanie
udostępniony bądź odsprzedany osobom trzecim. Udzielona zgoda może być w każdej chwili wycofana
poprzez przesłanie emaila na adres biuro@ajwen.pl z takową informacją. Pacjent może się samodzielnie
zapisać na nasz newsletter by otrzymywać informacje o nowych postach na blogu: http://www.ajwendieta.pl/
(w lewym górnym rogu).
19. Uczestnictwo we wszystkich polecanych zajęciach gimnastycznych (fitness), treningach personalnych,
treningach z tv, youtube czy innych kanałów oraz stosowanie proponowanej diety jest dobrowolne i na własną
odpowiedzialność pacjenta dietetycznego. Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych
przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach fitness, zajęciach rekreacyjnych, treningach personalnych,
treningach z dostępnych kanałów multimedialnych czy stosowania zaproponowanej diety należy zasięgnąć
opinii swojego lekarza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed
zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego zasięgnąć porady swojego lekarza.
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20. Schemat rejestracji wizyt/y w gabinecie Ajwen:
•
•
•
•
•

Zadzwoń pod numer 796 122 070 lub napisz @ na adres biuro @ ajwen.pl.
Zapoznaj się z naszą ofertą, cennikiem i zasadami współpracy.
Podpisz druk zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wypełnij ankietę wstępną. Wyślij oba
dokumenty mailem na adres biuro @ ajwen.pl.
Zapłać za konsultację lub wybrany pakiet (dane do wpłaty otrzymasz z rejestracji mailem).
Ustal z rejestracją termin swojej wizyty.

21. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Ajwen Dietetyka Kliniczna Iwona Wierzbicka z siedzibą w Opolu (45364) przy ul. Juliusza Słowackiego 6 lok. 11, posiadająca NIP: 9910011175, REGON: 531552257. Administrator
danych osobowych prowadzi Jawny Rejestr Zbiorów dostępny w wersji papierowej, który może być
udostępniony każdemu zainteresowanemu na stanowisku dostępnym znajdującym się w siedzibie
administratora danych.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: wyrażenie przez pacjenta zgody na
przetwarzanie danych wrażliwych na piśmie oraz przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba,
której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na
żądanie osoby, której dane dotyczą.
Korzystając z naszych usług pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
przeprowadzenia procesu dietetycznego przez administratora danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Pacjentowi przysługuje prawo dostępu, poprawienia danych
osobowych oraz prawo do odwołania zgody.

Dokonanie płatności za usługę oznacza akceptację zasad współpracy i regulaminu
Iwona Wierzbicka – Ajwen Dietetyka Kliniczna
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