WARUNKI UŻYTKOWANIA
(ostatnia aktualizacja 1/08/2020)
Definicje: Dostawca usług medycznych – lekarz, lekarz dentysta, ośrodek
medyczny, przychodnia zdrowia, klinika, sanatorium, szpital, centrum
ambulatoryjne, ośrodek rehabilitacyjny i pracownicy powyższych instytucji.

PRZECZYTAJ PONIŻEJ OPISANE WARUNKI UŻYTKOWANIA PRZED
KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ (Witryny).
Dziękujemy za odwiedzenie leczsiewpolsce.com
Korzystanie ze strony stanowi potwierdzenie, że zapoznałeś/zapoznałaś się,
zrozumiałeś/zrozumiałaś i akceptujesz opisane poniżej warunki użytkowania.
Jeśli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie niniejszych warunków
użytkowania, prosimy o zaprzestanie korzystania z dostępu do tej witryny i
czerpanie z niej wiadomości. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z
niniejszymi warunkami użytkowania. Leczsiewpolsce.com zastrzega sobie
prawo do modyfikacji opisanych poniżej warunków użytkowania w dowolnym
czasie poprzez zamieszczenie zmian w części „Warunki użytkowania”.
Zachęcamy do okresowego sprawdzania, czy wprowadzone zostały zmiany.
Będziesz mógł/mogła stwierdzić, czy niniejsze Warunki użytkowania zostały
zmodyfikowane, sprawdzając datę ostatniej aktualizacji na górze tej strony.
Korzystanie ze strony po wprowadzeniu zmian stanowi akceptację
zmodyfikowanych „Warunków użytkowania”.
Zawartość tej witryny jest dostarczana użytkownikom w celach
informacyjnych i jest gromadzona z różnych źródeł. Redaktorzy i właściciele
witryny LeczsiewPolsce.com nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność
podanych informacji i tematów.
Strona NIE zawiera porad medycznych.
Strona Leczsiewpolsce.com i jej pracownicy oraz właściciele NIE są
dostawcami usług medycznych, pracownikami medycznymi, doradcami
medycznymi ani pośrednikami usług medycznych. Celem tej witryny jest
zapewnienie łatwego dostępu do informacji na temat lokalizacji i ogólnego
zakresu usług medycznych oferowanych przez wymienionych na stronie
dostawców usług medycznych. Przed wyborem i korzystaniem z nowego
dostawczy usług medycznych, leczenia, lekarza lub placówki medycznej
zawsze zasięgnij porady lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika

służby zdrowia. Zasięgnij porady lekarza lub wykwalifikowanego pracownika
służby zdrowia, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące
objawów lub stanu zdrowia. Nie lekceważ, nie unikaj ani nie zwlekaj z
uzyskaniem porady lekarskiej od swojego lekarza lub innych
wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia z powodu czegoś, o czym
przeczytałeś/przeczytałaś na tej stronie.
Zarówno Leczsiewpolsce.com, jak i użytkownik tej strony wyrażają zgodę, że
jedynie użytkownik może zdecydować, który dostawca usług medycznych,
ośrodek medyczny, sanatorium, szpital, centrum ambulatoryjne, leczenie lub
lekarz jest dla niego najbardziej odpowiedni. Decyzja o zastosowaniu usługi
medycznej powinna opierać się na własnych niezależnych ocenach
użytkownika dotyczących dostawcy usług medycznych, ośrodka
medycznego, sanatorium, leczenia, szpitala lub centrum ambulatoryjnego
oraz lekarza. Wszystkie informacje na tej stronie są przekazywane w dobrej
wierze.
Zakres odpowiedzialności
Leczsiewpolsce.com nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za porady,
działania, diagnostykę, leczenie i jego rezultaty przeprowadzone u
użytkownika tej strony lub osoby, dla której pobrano informacje z tej strony,
która skorzystała z jakichkolwiek usług medycznych (w tym
stomatologicznych), przeprowadzonych przez któregokolwiek z dostawców
usług medycznych zamieszczonych, wymienionych lub opisanych na tej
stronie. Leczsiewpolsce.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
roszczenia i szkody, znane lub nieznane, wynikające z lub związane z
jakimkolwiek roszczeniem przeciwko któremukolwiek z usługodawców
medycznych zamieszczonych, wymienionych lub opisanych na tej stronie.
Leczsiewpolsce.com dostarcza jedynie informacji na temat lokalizacji i
ogólnego zakresu usług oferowanych przez wymienionych na tej stronie
dostawców usług medycznych. W związku z tym Leczsiewpolsce.com nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe,
wynikowe, pośrednie lub karne szkody wynikające z podjętych działań lub
decyzji podjętych bezpośrednio lub pośrednio na podstawie działań
dostarczyciela usług medycznych w związku z relacją „dostawcza usług
medycznych – pacjent”.
Nagłe wypadki medyczne
Witryna Leczsiewpolsce.com NIE jest przeznaczona do porad w nagłych
przypadkach medycznych. Powinieneś/Powinnaś do swojego lekarza, pod
numer „911” lub na numer alarmowy w swoim kraju, w razie nagłej potrzeby
medycznej. Leczsiewpolsce.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
nagłe przypadki, potrzeby, powikłania lub wymagania dotyczące leczenia
jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z leczenia u pacjenta z powodu ich

obecnej lub przebytej choroby. To samo dotyczy się skutków ubocznych
jakiegokolwiek leku, braku dalszej opieki lub nieodpowiedniej opieki
medycznej lub zaniedbania i niekompetencji.

Prawa autorskie
Cała zawartość dostępna na stronie lub za jej pośrednictwem jest własnością
Leczsiewpolsce.com i / lub jej licencjodawców i jest chroniona prawem
autorskim, znakiem towarowym, patentem, tajemnicą handlową lub innym
prawem własności intelektualnej. Leczsiewpolsce.com daje Ci zgodę na
wyświetlanie, pobieranie, przechowywanie i drukowanie treści wyłącznie na
własny, niekomercyjny użytek. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie
dozwolonych w niniejszym dokumencie, nie wolno przedrukowywać ani
reprodukować w formie elektronicznej ze strony internetowej
Leczsiewpolsce.com jakichkolwiek „treści” (w tym tekstu, logo, ilustracji,
zdjęć, dźwięku, skryptów i animacji) w całości lub w części bez uprzedniej
pisemnej zgody strony Leczsiewpolsce.com lub strony trzeciej upoważnionej
przez Leczsiewpolsce.com do korzystania z praw autorskich.
Jurysdykcja
Wyrażasz zgodę, że wyłączna jurysdykcja w przypadku wszelkich sporów z
Leczsiewpolsce.com (lub jego pracowników) lub w jakikolwiek inny sposób
związanych z korzystaniem ze strony Leczsiewpolsce.com, należy do sądów
stanu Illinois, USA.

