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Krok I 

Pierwsza wizyta

1) Przy pierwszej wizycie, jeszcze przed rozpoczęciem zabiegu, pacjent 
studia wypełnia ogólną kartę klienta.

Wykonuje to sam, z pomocą osoby wykonującej usługę lub pracownika recepcji.
W przypadku, gdy w uzupełnianiu karty pomaga personel, należy dopilnować 
aby odbywało się to w miejscu, gdzie nie ma osób trzecich, ze względu na 
charakter przekazywanych danych (dane poufne i wrażliwe) i komfort klienta.

Zakres informacji uwzględnionych w karcie:
• dane osobowe i kontaktowe,
• informacje nt. ogólnego stanu zdrowia, w tym dot. alergii, chorób, 

przyjmowanych leków, innych przeciwwskazań do zabiegu,
• historii dotychczasowych zabiegów kosmetycznych i kosmetologicznych, 

szczególnie tych realizowanych w ostatnim roku,
• informacji nt. stosowanej pielęgnacji skóry.

Karta zawiera zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która musi zostać 
czytelnie podpisana przez klienta.

Odpowiedzialni za zebranie wywiadu: personel wykonujący zabiegi lub 
pracownik recepcji.

2) Wypełnioną i podpisaną kartę należy zeskanować i dołączyć w systemie 
versum.pl, do wcześniej utworzonego profilu klienta.

 
Ważne, aby czynność ta została wykonana w tym samym dniu, w którym 
odbyła się wizyta, najlepiej tuż po zabiegu. 
 
Skan karty klienta zapisujemy natomiast na pulpicie komputera, w specjalnie 
opisanym folderze: Klienci, w pod folderze A B C D E F G H I J K L Ł M N O P 
R S Ś T U W Z Ż Ź. Karty są przyporządkowane do pod folderów zgodnie 
z pierwsza literą nazwiska. Folder z tymi dokumentami musi być zabezpieczony 
dodatkowym hasłem, do którego mają dostęp menedżer i pracownik recepcji. 

Odpowiedzialni za zapisanie wersji elektronicznej: pracownik recepcji, 
menedżer.



3) Wersję papierową karty, recepcjonista lub menedżer, umieszcza 
w osobnej, opisanej imieniem i nazwiskiem teczce.

Teczkę umieszczamy w szufladzie oznaczonej literą odpowiadającą pierwszej 
literze nazwiska klienta. Szuflady znajduje się w szafie zamykanej na klucz. 
Kluczem dysponuje menedżer i pracownik recepcji. 

Ważne, aby czynność ta została wykonana w tym samym dniu, w którym 
odbyła się wizyta, najlepiej tuż po zeskanowaniu karty.

Odpowiedzialni za zapisanie wersji papierowej: pracownik recepcji, menedżer.

Krok II 

Przed rozpoczęciem zabiegu

1) Przed każdym zabiegiem klient zobowiązany jest do podpisania skróconej 
karty klienta. 

Karta zawiera: zgodę na wykonanie fotografii przed oraz po zabiegu, aktualne 
informacje odnośnie stanu zdrowia i ewentualne zmiany jakie miały miejsce 
w ostatnim czasie.

Zdjęcia mają dokumentować stan np. skóry przed zabiegiem i jej zachowanie 
po, na okoliczność, np. zgłaszanych przez klienta skarg czy reklamacji. Zdjęcie 
wykonuje kosmetolog lub recepcjonistka.

Karta zawiera zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która musi zostać 
czytelnie podpisana przez klienta.

Odpowiedzialni za zebranie informacji i fotografii: pracownik recepcji, osoba 
wykonująca usługę.



2) Wypełnioną i podpisaną skróconą kartę należy zeskanować i dołączyć 
w systemie versum.pl, do wcześniej utworzonego profilu klienta, 
każdorazowo z aktualną datą wizyty i zabiegu. 

Ważne, aby czynność ta została wykonana w tym samym dniu, w którym 
odbyła się wizyta, najlepiej tuż po zabiegu.

Skan karty klienta zapisujemy natomiast na pulpicie komputera, w specjalnie 
opisanym folderze: Klienci, w pod folderze A B C D E F G H I J K L Ł M N O P 
R S Ś T U W Z Ż Ź. Karty są przyporządkowane do pod folderów zgodnie 
z pierwsza literą nazwiska. Folder z tymi dokumentami musi być zabezpieczony 
dodatkowym hasłem, do którego mają dostęp menedżer i pracownik recepcji.

Odpowiedzialni za zapisanie wersji elektronicznej: pracownik recepcji, 
menedżer.

3) Wersję papierową karty skróconej, pracownik recepcji lub menedżer, 
umieszcza we wcześniej założonej teczce klienta. 

Teczka umieszczona jest w szufladzie oznaczonej literą odpowiadającą 
pierwszej literze nazwiska klienta. Szuflady znajduje się w szafie zamykanej na 
klucz. Kluczem dysponuje menedżer i recepcjonistka.

Ważne, aby czynność ta została wykonana w tym samym dniu, w którym 
odbyła się wizyta, najlepiej tuż po zeskanowaniu karty.

Odpowiedzialni za zapisanie wersji papierowej: pracownik recepcji, menedżer.



Krok III 

Zabieg  z użyciem sprzętu specjalistycznego

1) Przed rozpoczęciem zabiegu z wykorzystaniem sprzętu 
specjalistycznego, klient wypełnia specjalnie skonstruowaną kartę 
wywiadu. Wykonuje to z kosmetologiem.

Karta zawiera zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która musi zostać 
czytelnie podpisana przez klienta.

Odpowiedzialni za zebranie wywiadu: kosmetolog.

2) Wypełnioną i podpisaną kartę wywiadu należy zeskanować i dołączyć 
w systemie versum.pl, do wcześniej utworzonego profilu klienta, 
każdorazowo z aktualną datą wizyty i zabiegu. 

Ważne, aby czynność ta została wykonana w tym samym dniu, w którym 
odbyła się wizyta, najlepiej tuż po zabiegu.

Skan karty klienta zapisujemy natomiast na pulpicie komputera, w specjalnie 
opisanym folderze: Klienci, w podfolderze A B C D E F G H I J K L Ł M N O P 
R S Ś T U W Z Ż Ź. Karty są przyporządkowane do podfolderów zgodnie 
z pierwsza literą nazwiska. Folder z tymi dokumentami musi być zabezpieczony 
dodatkowym hasłem, do którego mają dostęp menedżer i pracownik recepcji.

Odpowiedzialni za zapisanie wersji elektronicznej: pracownik recepcji, 
menedżer.

3) Wersję papierową karty wywiadu, pracownik recepcji lub menedżer, 
umieszcza we wcześniej założonej teczce klienta.

 
Teczka umieszczona jest w szufladzie oznaczonej literą odpowiadającą 
pierwszej literze nazwiska klienta. Szuflady znajduje się w szafie zamykanej na 
klucz. Kluczem dysponuje menedżer i recepcjonistka.

Ważne, aby czynność ta została wykonana w tym samym dniu, w którym 
odbyła się wizyta, najlepiej tuż po zeskanowaniu karty.

Odpowiedzialni za zapisanie wersji papierowej: pracownik recepcji, menedżer.



Krok IV 

Wypełnianie karty po każdym zabiegu

1) Realizacja każdego zabiegu musi być opisana w skróconej karcie klienta, 
która jest utrwalana i przechowywana zgodnie z procedurą opisaną 
w punkcie II/2 i II/3.

Czynność ta (opis) musi być bezwzględnie wykonana bezpośrednio po zabiegu.

Opis zawiera:
• stan wyjściowy klientki, opis problemu, z którym się zgłosiła,
• wskazanie zabiegów, które zostały przeprowadzone,
• wskazanie wykorzystanych urządzeń specjalistycznych i preparatów,
• plan działań w ramach serii zabiegów odpowiadających danemu problemowi,
• adnotacje dotyczące innych obszarów, w których można podjąć działania 

z zakresu usług kosmetologicznych w przyszłości.

Odpowiedzialni za wypełnienie informacji po zabiegu: osoba wykonująca 
zabieg.


