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FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT PENTRU SERVICIILE DE 

ACUPUNCTURĂ ȘI MEDICINĂ TRADIȚIONALĂ CHINEZĂ 

Prin semnarea informațiilor de mai jos, solicit și sunt de acord în mod expres să fiu tratat(ă) prin 

acupunctură și alte tehnici de tratament utilizate în medicina tradițională chineză, de către Dr. Simina 

Codruța Vasiloiu, medic specialist. 

Am înțeles că metodele de tratament aplicate pot include, dar nu sunt limitate la: acupunctură, 

moxibustie, aplicare de ventuze, stimulare electrică, utilizare lampă cu infraroșii, consiliere 

nutrițională și fitoterapică.  

Am înțeles că efectele adverse descrise în acest document, deși rare și cu incidență redusă, descriu 

riscurile majore ale acestei forme de tratament, dar alte efecte secundare se pot de asemenea 

produce. 

Sunt de acord să mă bazez pe personalul medical (Dr. Simina Codruța Vasiloiu) pentru a-și exercita 

judecata medicală în decursul tratamentului, pe care acesta îl consideră adecvat la acel moment, 

cunoscând faptul că știu că acest lucru este în interesul meu.  

Înțeleg că rezultatele tratamentului nu sunt garantate. 

Sunt de acord ca personalul administrativ și medical al cabinetului medical să îmi examineze 

înregistrările mele medicale, dar toate înregistrările mele medicale vor fi păstrate confidențiale. 

Prin semnarea de bună voie a documentului, declar că am citit sau mi s-au citit informațiile, consimt 

asupra tratamentului prezentat mai sus, am luat la cunoștință despre riscurile și beneficiile 

acupuncturii și ale celorlalte proceduri medicale și am avut oportunitatea de a adresa întrebări. Acest 

consimțământ informat acoperă întreaga durată a tratamentului efectuat asupra patologiei mele 

actuale, precum și pentru orice altă patologie sau patologii viitoare pentru care voi necesita tratament. 

 

Acupunctură:  acupunctura reprezintă un tratament sigur care implică inserția de ace sterile în piele 

și care poate produce un ușor disconfort temporar  la locul de inserție al acului. Acupunctura poate 

cauza ocazional ușoară sângerare sau poate lăsa o vânătaie mică, de câțiva milimetri. Alte posibile 

riscuri includ amețeala și leșinul sau agravarea temporară a simptomelor preexistente. În cazuri 

extrem de rare, cu o incidență foarte mică, se poate produce o lezare de nerv, sau puncturarea unui 

organ intern.  

Moxibustie: aplicarea unei lumini laser de intensitate joasă de căldură pe piele, în anumite puncte sau 

în apropierea suprafeței corporale, pentru a trata disfuncțiile sau patologiile organismului, pentru 

modificarea sau prevenirea percepției dureroase și pentru normalizarea funcțiilor fiziologice ale 

organismului. Reprezintă metode relativ sigure de tratament, însă cu toate acestea, anumite efecte 

adverse se pot produce în cazuri extrem de rare și sunt reprezentate de înroșirea temporară și 

reversibilă a tegumentului la locul de aplicare, care se remite in cca. 48 de ore. 

Moxibustie directă: am înțeles că faptul că dacă primesc moxibustie direct ca parte a tratamentului 

medical de obicei se produc arsuri sau cicatrici ale pielii. De fapt, arsurile și cicatricile pot fi intenționat  

efectuate cu scop terapeutic de către medic. Înțeleg de asemenea, că pot refuza un astfel de 

tratament. 

Terapie cu lampă de infraroșii: aceasta este utilizată ca un adjuvant al acupuncturii, pentru a încălzi 

corpul și a stimula procesul de vindecare. Se iau toate măsurile necesare de precauție pentru a preveni 

supraîncălzirea, dar în foarte rare cazuri, mici arsuri se pot produce, însă acestea se remit la scurt timp.  
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Aplicare de ventuze: presupune o aspirație localizată a pielii produsă cu ajutorul unui mic recipient 

din sticlă sau din alte tipuri de materiale sterilizabile. Rar, se poate produce o ușoară vânătaie sau 

bășică, care dispare în scurt timp de la aplicare.  

Electroacupunctură: poate fi asociată tratamentului de acupunctură. În rare cazuri, efecte adverse se 

pot produce, incluzând dar nefiind limitate la șoc electric, durere sau disconfort, precum și posibila 

agravare a simptomelor existente înainte de tratament. Înțeleg că pot să refuz această terapie. 

Sarcină: voi anunța medicul acupuncturist dacă voi deveni însărcinată sau dacă sunt într-un proces de 

concepție, astfel încât medicul să poată evita anumite puncte de acupunctură care sunt contraindicate 

în sarcină și pot provoca avort. De altfel, acupunctura poate fi foarte benefică în sarcină și în decursul 

nașterii. 

Ciclu menstrual: cu excepția anumitor patologii și a urgențelor medicale, în general se recomandă 

evitarea procedurilor medicale in primele două zile ale ciclului menstrual, incluzând data de debut. 

Plată, durată, programări, renunțări, anulări:  

Plata abonamentelor se efectuează înainte de prima ședință. 

Durata unei cure de 10 ședințe este de cel mult 6 săptămâni, nerespectarea acestui termen de către 

pacient în cazul abonamentelor (prin neprezentare, reprogramare sau anulare a programărilor) va 

conduce la pierderea sumei plătite de către pacient cu titlu de preț al ședinței sau abonamentului 

și/sau al materialelor, aferente ședințelor neefectuate. 

În cazul renunțării voluntare a pacientului la serviciile medicale, suma plătită de către pacient cu titlu 

de preț al ședinței sau abonamentului și/sau al materialelor, nu se restituie. 

Abonamentele NU sunt transmisibile. 

Programarea anulată cu cel puțin 72 de ore înainte față de ora programată, nu se taxează. 

Programarea anulată cu cel mult 72 de ore înainte față de ora programată, dar mai mult de 24 de 

ore față de ora programată, duce la o majorare de tarif cu 50% a ședinței următoare. Neplata taxei 

de majorare conduce la pierderea sumei plătite de către pacient cu titlu de preț al ședinței 

sau abonamentului și/sau al materialelor, aferente ședințelor neefectuate. 

Programarea anulată cu mai puțin de 24 ore față de ora programată se achită integral la următoarea 

ședință. Neplata taxei de majorare conduce la pierderea sumei plătite de către pacient cu titlu de preț 

al ședinței sau abonamentului și/sau al materialelor, aferente ședințelor neefectuate. 

În situațiile de mai sus, voi utiliza următorul număr de telefon 0721238637 (Dr. Simina Codruța 

Vasiloiu) 

Obligațiile pacientului: Ca pacient, sunt de acord să mă prezint la consultațiile și tratamentele 

periodice programate.  Sunt de acord sa iau în considerare și să urmez recomandările medicale pe 

care medicul mi le va face în ceea ce privește modificările stilului de viață, incluzând, dar nelimitându-

ne la dietă, participare la un program de exerciții fizice, asocierea unui tratament fitoterapic, precum 

și alte sugestii medicale pe care medicul curant mi le poate adresa pentru obținerea și menținerea 

unei stări de sănătate pe termen lung.  

 

Am luat la cunoștință despre tarifele practicate, așa cum sunt publicate pe pagina de internet 

www.acupunctura-provital.ro/tarife. 

 

Nume, prenume pacient:………………………………………………….   Dată:…………………. 

 

Semnătură:……………………………..  
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