
Tájékoztató 
A lábápolói, pedikűrös kezelésekről 

 
 
A lábápolói, pedikűrös kezelések során szükséges személyes adatok felvételéről és azok kezeléséről 
tájékoztató a szolgáltatás helyén . 
 
Az Artiba Bt., 6000 Kecskemét, Petőfi S. u 1-A, 1. em. 13.,  alatti telephelyén, Bakos Aranka által  folytatott 
gyógyászati szakirányú lábápolói, pedikűrös szolgáltatásról, tevékenységről,( továbbiakban szolgáltatás) szóló 
tájékoztatás a szolgáltatásokat igénybevevők részére íródott a következő tartalommal. 
 
Az Artiba Bt., Bakos Aranka ( továbbiakban szolgáltató) a fentebb körülírt szolgáltatásokat térítés ellenében 
végzi, a telephelyeken kifüggesztett árlista és az esetenként egyéni egyeztetés alapján megbeszélt és 
kiszabott ár alapján, kizárólag előzetesen egyeztetett és rögzített időpontban. 
 
A fentebb körülírt szolgáltatások során az egyéni állapot felmérésének, diagnosztizációnak is az árlistában 
megállapított, önálló díja van, mely nem része a szolgáltatások árának. 
 
A diagnosztizáció során megállapított állapot felmérésének függvényében kerül megállapításra a  szolgáltatás 
szükséges  beavatkozásainak kezelési tervben való felállítása, illetve a  diagnosztizáció során feltárt 
körülményeknek, és megállapításoknak megfelelően az esetlegesen szükséges szakorvosi ellátás igényének 
megállapítása, a  meghatározott szakorvoshoz történő irányítás,  mindezek kezelési tervben való írásos 
rögzítése, mely a szolgáltatásokat igénybevevőnek ellátási lapon átnyújtásra kerül. 
 
A szolgáltatások elvégzéséhez esetlegesen szükséges és meghatározott szakorvos választásának 
lehetőségeiről, annak igénybevételéről, a szolgáltatást befolyásoló körülményeiről Bakos Aranka szóbeli 
tájékoztatása alapján a szolgáltatásokat igénybevevő dönt, melynek során a szolgáltatásokat igénybevevő 
tudomásul veszi, hogy a meghatározott szakorvos felkeresése, a szükséges szakorvosi  ellátás igénybevétele, 
a szakorvos utasításainak betartása a szolgáltatás körülményeit, annak menetét, kimenetelét befolyásolja. 
 
A kezelési tervben meghatározott házi ápolási tanácsadás útmutatásait, annak betartását a szolgáltatásokat 
igénybevevő magára nézve kötelezőnek, s a kezelést befolyásoló tényezőnek fogadja el. 
 
Ezen túlmenően a fentebb körülírt szolgáltatások körülményeit, annak menetét, kimenetelét az általános 
egészségi állapot, az életmód, valamint a kezelési tervben meghatározott szakorvos ellátásának 
igénybevétele, mint a szolgáltatáshoz szorosan tartozó ellátás, a kezelési tervben meghatározott szolgáltatási 
időpontokban való megjelenés  a házi ápolási tanácsadásban meghatározottak fegyelmezett, és teljes körű  
betartása együttesen mind meghatározzák, és befolyásolják, s ezt a szolgáltatásokat igénybevevő 
tudomásul veszi. 
 
A fentebb körülírt szolgáltatások kifejezett jellemzője a diagnosztizáció során feltártak alapján a szoros 
lábápolói, pedikűrös, és a meghatározott szakorvosi együttműködés, melyekkel  a szolgáltatásokat 
igénybevevő egyaránt együttműködve,  és  a kezelési tervben meghatározott időpontokban való 
megjelenéssel, a házi ápolási tanácsokban meghatározottak betartásával járul hozzá, valamint jellemzője a 
szolgáltatásoknak a kezelések  ismétlésének esetleges szükségessége, melyet a szolgáltatás igénybevevője a 
szolgáltatás igénybevételével tudomásul vesz, és azt elfogadja, nyugtázza. 


