Правила проходження лікування в
« Медичному центрі лікування захворювань хребта»
Після огляду Пацієнта, лікар надає Вам інформацію щодо встановленого діагнозу, мети
призначення додаткових досліджень та призначених лікувальних процедур, а також можливих
варіантів розвитку захворювання .
Вам пропонується, за Вашим власним бажанням, підписати «Інформовану згоду на медичне
втручання», згідно переліку послуг , що надаються у « Медичному центрі лікування захворювань
хребта» (надалі – Медичний центр).
Пацієнту , згідно встановленого діагнозу, пропонується погодитись із застосовуванням щодо
нього всіх необхідних методів діагностики та лікування.
Тривалість та результативність лікування залежить від складності хвороби та тривалості
захворювання, особливостей організму, або інших попередньо невиявлених хвороб, та їх можливих
ускладнень.
Пацієнт має зрозуміти неможливість надання йому гарантії швидкого одужання.
Пацієнт зобов’язується дотримуватись всіх рекомендацій та призначень лікаря, а також уникати
обставин, що можуть перешкодити досягненню позитивного результату під час проходження
лікування в Медичному центрі.
Недотримання призначень лікаря може спричинити погіршення перебігу захворювання
або його загострення, збільшенню терміну лікування. У цьому випадку лікарі та інші спеціалісти
Медичного центру не несуть відповідальності в разі погіршення стану здоров'я Пацієнта.
Під час проходження лікувальних процедур Пацієнту забороняється:

голосно розмовляти по телефону,

під час сеансу жувати жувальну гумку;

проходити на сеанси масажу, або інші маніпуляції і процедури у нетверезому стані
та під дією наркотичних речовин;

використовувати парфуми з різкими запахами (можуть бути поряд пацієнти з алергією).
Перед проходженням будь-якої процедури, включаючи первинний прийом у лікаря,
необхідно дома прийняти ванну, або душ. Просимо мати на собі чисту, в цей день змінену
білизну, та чисті шкарпетки.
Після закінчення кожного сеансу процедур необхідно відпочити у приміщені
Медичного центру не меньше 10-20 хв. При необхідності, перевірити артеріальний тиск - АТ (бажано) .
Перед процедурами за 1–1,5 години не рекомендується

вживати їжу та палити .

Доводимо до вашого відома, що за залишені чи забуті Вами в Медичному центрі прикраси,
документи, телефон чи інші цінні речі, адміністрація відповідальності не несе.
Після маніпуляцій на поперековій ділянці хребта, та тракцій хребта наполягаємо
їхати додому на задньому сидінні автомобіля в позиції лежачі на боку - в позиції
найменшого болю; в трамваї , тролейбусі краще їхати стоячи. Рекомендуємо виключення фізичних
навантажень до 3 – 7 днів, навіть і при полегшенні загального стану (зменьшення відчуття болю).
Просимо Вас дотримуватись рекомендацій та порад працівників Медичного центру.
Затверджую: _____________ Коваленко Є.М.

