
ACTIV-MED Paulina Kawalec 

ul. Sokola 2


26-110 Skarżysko- Kamienna 

Zgoda Pacjenta na wykonanie zabiegów z zakresu fizjoterapii i masażu (w tym zabieg 
suchego igłowania) wykonywanych przez fizjoterapeutę lub masażystę. 

Niniejszy dokument należy przeczytać wraz z arkuszem informacyjnym zatytułowanym „Informacje 
dotyczące suchego igłowania” 

1. Ja ………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko) jako:

pacjent (jeśli osiemnastoletni lub starszy) 


lub Ja ………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko) jako: rodzic/opiekun 
prawny pacjenta:…………………………………………………………………  (imię i nazwisko pacjenta małoletniego). 

Wyrażam zgodę na wykonanie zabiegów z zakresu fizjoterapii i masażu. Zgadzam się na przeprowadzenie badania 
oraz zastosowania terapii zaproponowaną przez osobę wykonującą zabieg. Oświadczam, że podałem/ am 
prawdziwe informacje dotyczące mojego stanu zdrowia.


………………………………………………………………(imię i nazwisko pacjenta lub rodzica/opiekuna prawnego)


Wyrażam zgodę na wykonanie zabiegów z zakresu suchego igłowania. Zgadzam się na przeprowadzenie badania 
oraz stosowania terapii zaproponowaną przez osobę wykonującą zabieg. Oświadczam, że podałem/am prawdziwe 
informacje dotyczące mojego stanu zdrowia lub stanie zdrowia osoby, której jestem rodzicem/opiekunem 
prawnym.


……………………………………………………………… (imię i nazwisko pacjenta lub rodzica/opiekuna prawnego)


Wyrażam zgodę na wykonanie zabiegów z zakresu suchego igłowania. Zgadzam się na przeprowadzenie badania 
oraz stosowania terapii zaproponowaną przez osobę wykonującą zabieg. Oświadczam, że podałem/am prawdziwe 
informacje dotyczące mojego stanu zdrowia.


……………………………………………………………… (imię i nazwisko pacjenta lub rodzica/opiekuna prawnego)


2. Terapeuta jest odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony do wykonywania tej formy terapii.


3. Oznajmiam, że  metody z zakresu fizjoterapii, masażu i technika suchego igłowania zostały mi w pełni 
wyjaśnione oraz nie mam obaw, co do ich wykonania. Na moje pytania zostały mi udzielone satysfakcjonujące 
mnie odpowiedzi. Przeczytałem/łam załączoną broszurę informacyjną zatytułowaną „Informacje dotyczące 
suchego igłowania” i posiadam wystarczającą wiedzę i świadomość, aby rozważyć ryzyko i ograniczenia w 
odniesieniu do techniki suchego igłowania, znając możliwe skutki uboczne tego postępowania. Zostałem 
poinformowany o przeciwwskazaniach do zabiegów i potwierdzam, że nie posiadam żadnych przeciwwskazań. W 
wywiadzie przed zabiegiem potwierdzam, że podałem prawdziwe informacje o moim stanie zdrowia. 

4. Rozumiem, że techniki są wykonywane w ramach postępowania terapeutycznego oraz relaksacyjnego  oraz że 
muszę stosować się do instrukcji podanych przez osobę wykonującą zabieg. 


5. Rozumiem, że w przypadku jakiegokolwiek sporu prawnego wynikającego z przeprowadzenia terapii oraz 
zabiegu suchego igłowania, może on być rozpatrywany jedynie w ramach postępowania cywilnego, a strona 
wnioskująca zostanie obciążona kosztami ewentualnego postępowania sądowego.


6. Oświadczam niniejszym, że nie będę wnosił/wnosiła żadnych roszczeń w stosunku do osoby wykonującej zabieg 
ani gabinetu wynikających z niepoznanych przeze mnie lub nieprzewidzianych konsekwencji procedury 
terapeutycznej, której się poddaje.


………………………………………

Podpis pacjenta lub rodzica/opiekuna prawnego pacjenta, data


………………………………………

Podpis osoby wykonującej zabieg 


