
ZGODA  KLIENTA NA ZABIEGI UDZIELANE PRZEZ FIZJOTERAPEUTĘ/MASAŻYSTĘ 

Imię i nazwisko..............................................................……………………  Data urodzenia, ......................................... 

Rodzaj i cel zabiegu.................................................................................................................................................. 

Proszę dokładnie przeczytać formularz i zaznaczyć prawidłową odpowiedź znakiem X. 

1. Choroby i problemy zdrowotne, które mogą być przeciwwskazaniem do udzielenia świadczenia zdrowotnego. 

L.p. Przeciwwskazania TAK NIE 

1 Rozrusznik serca/pompa insulinowa/pompa baklofenowa   

2 Choroba nowotworowa w przeszłości/obecnie   

3 Nagła utrata masy ciała bez zdefiniowanej przyczyny   

4 Narastające osłabienie i/lub wycieńczenie organizmu bez zdefiniowanej przyczyny   

5 Gorączka lub stan podgorączkowy   

6 Ciąża   

7 Ból w rytmie dobowym opisywany jako stały bez uchwytnej przyczyny i zależności od 
wykonywanych czynności 

  

8 Ból spoczynkowy, opisywany jako pulsujący   

9 Obrzęk jednego lub więcej stawów bez wyjaśnionej przyczyny   

10 Niezdiagnozowany uraz w wywiadzie   

11 Świeży i/lub postępujący niedowład obwodowy   

12 Nietrzymanie moczu i/lub stolca powiązane z bólem kręgosłupa   

13 Zaburzenia napięcia mięśniowego, czucia powierzchniowego i/lub głębokiego bez 
wyjaśnionej przyczyny 

  

14 Zaburzenia zborności ruchowej bez wyjaśnionej przyczyny   

15 Zaburzenia równowagi i krótkotrwałe utraty przytomności   

16 Nagle lub świeżo pojawiające się opadanie kącika ust, problemy z mówieniem   

17 Dolegliwości bólowe okolicy jamy brzusznej lub okolicy za mostkowej   

18 Tętno spoczynkowe powyżej 100 ud/min i mniej niż 50   

19 Ciśnienie tętnicze krwi powyżej 160/95   

20 Ciśnienie tętnicze krwi poniżej 90/50   

21 Metalowe implanty w obrębie ciała (endoprotezy stawów)   

22 Żylaki / Zakrzepowe zapalenie żył obecne lub przebyte   

23 Choroby tarczycy (nadczynność / niedoczynność/ inne)   

24 Cukrzyca lub polineuropatia   

25 Osteoporoza   

26 Choroby układu krążenia   

27 Brak zrostu kostnego    

28 Padaczka   

29 Alergie   

30 Zawał mięśnia sercowego      

31 Zagrożenie wystąpieniem krwotoku   

32 Zaburzenia krzepliwości   

33 Choroba alkoholowa    

34 Inne występujące choroby i problemy zdrowotne, które mogą stanowić 
przeciwwskazania nie wymienione w tabeli 
 
 

  

Przyjmowane obecnie leki................................................................................................................................................. 

Oświadczam, że udzieliłem/am wyczerpujących i prawdziwych   informacji dotyczących mojego stanu zdrowia - zgodnie 

z powyższym formularzem. przyjmuję do wiadomości, że w/w dane są poufne. 

....................................................................... 
Data i podpis pacjenta/opiekuna prawnego 

 



2. Przygotowanie pacjenta do zabiegu zgodnie z instrukcją zawartą w ulotce informacyjnej oraz dodatkowo: 
............................................................................................................................................................................................ 

3. Informacja o zachowaniu pacjenta po zabiegu: 

 Odpoczynek około 15 min. po zabiegu (w poczekalni) celem wyrównania parametrów hemodynamicznych 

 Nie oziębiać miejsc masowanych (nie wychodzić na dwór bezpośrednio po zabiegu). Jeśli to możliwe załóż dodatkową 

warstwę odzieży lub okryj się szalem/ręcznikiem  

 Po masażu ogólnym ciała (relaksacyjnym) nie podejmuj  większego wysiłku, nie podejmuj obciążającej ciało czy umysł 

pracy. Najlepiej zaplanuj taki masaż na koniec dnia. 

 

4. Możliwe odczucia pacjenta w trakcie zabiegu: 
W trakcie zabiegu możesz odczuwać ból w miejscu zmienionym chorobowo. Jeśli ból jest nie do wytrzymania lub  powoduje 
pogorszenie Twojego samopoczucia natychmiast zgłoś to terapeucie. Możesz również odczuwać ciepło czy senność.  

5. Możliwe do przewidzenia reakcje organizmu po udzieleniu zabiegu: 
Możesz odczuwać ciepło  w miejscach objętych masażem, ale po dłużej trwającym , intensywnym masażu możesz odczuwać  
także zimno, dreszcze, rozbicie organizmu. Ten odczyn na masaż najlepiej złagodzić snem i odpoczynkiem. Możesz również 
odczuwać senność i zmęczenie. Tego samego lub następnego dnia po zabiegu możesz wzmożona tkliwość miejsc objętych 
masażem. To „pozorne pogorszenie” może być odczuwane  przez pierwsze 2-3 zabiegów.    

6. Zapoznaj się z  poniższą  informacją dotyczącą wpływu masażu na organizm 
Wpływ masażu na ciało możemy podzielić na działanie lokalne (miejscowe) oraz działanie ogólne.  Działanie lokalne jest to 
bezpośredni wpływ masażu na tkanki masowane.  Natomiast wpływ ogólny jest to wpływ związany ze zmianami odruchowymi w 
układach: krążenia, nerwowym, wewnątrzwydzielniczym i narządach wewnętrznych.  
Wpływ masażu na skórę

czynia skórne rozszerzają się, przez co poprawia się 
 

Wpływ masażu na tkankę mięśniową ie są lepiej zaopatrywane w tlen i 
 

Wpływ masażu na stawy i aparat więzadłowy oprawia się 
 

Wpływ masażu na układ krwionośny i limfatyczny
orga

 
Wpływ masażu na układ nerwowy  
powoduje szybsze przesyłanie bodźców do mięśni, gruczołów wydzielania wewnętrznego i pozostałych narządów ustroju W 
zależności od sposobu wykonania masaż może mieć działanie uspokajające lub pobudzające  
Wpływ masażu na pozostałe układy rzyspiesza obieg krwi w naczyniach krwionośnych, a tym samym zwiększa ilość krwi 

pośrednio wpływa na układ pokarmowy poprawiając jego ukrwienie, przez co poprawia się trawienie, przyswajanie substancji 

filtracyjna nerek (tym samym po masażu zwiększa się ilość wydalanego moczu. 
 

7. ZGODA NA UDZIELENIE MASAŻU 

 Wyrażam  świadomą zgodę na wykonanie przez:   masażu        tak       nie   

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z uwagami i zasadami dotyczącymi korzystania z zabiegów masażu oraz 
przeciwwskazaniami do korzystania z usług masażu jednocześnie potwierdzając niewystępowanie u mnie żadnego 
z nich. Zobowiązuję się zgłosić terapeucie każdą zmianę stanu zdrowia wynikłą w trakcie udzielania zabiegów.  

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z  Regulaminem korzystania  z usług  masażu oferowanemu przez Centrum 
Treningu Funkcjonalnego w    a także z przeciwskazaniami i wpływem masażu na organizm człowieka. Wyrażam 
świadomą zgodę na odbycie zabiegów masażu i jednocześnie potwierdzam , że nie zataiłem/am stanu mojego 
zdrowia który mógłby wykluczyć mnie z korzystania z usług masażu.  

  
….......................................................…………………..      

      Data i podpis pacjenta  / opiekuna prawnego  

 7. Potwierdzenie fizjoterapeuty / masażysty  przyjmującego zgodę pacjenta na zabieg masażu 

........................................................................................... 

                                                                                                                Data i czytelny podpis fizjoterapeuty / masażysty 

  


