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Consimţămănt informat al Dnă/ Dl.________________________________________________ 
Nr. din registrul de consultaţie_________________Cod lucrare__________ 

 
Înainte de a începe programul terapeutic propus de Centrul nostru trebuie să luaţi la cunoştinţă şi să înţelegeţi următoarele 
aspecte ale colaborării: 

 
1. TERAPIILE utilizate în Centrul nostru nu înlocuiesc procedurile medicale de diagnostic şi tratament şi fac parte din categoria 

„altor activităţi legate de sănătatea umană în afara celor medicale”. Aceste TERAPII utilizate de noi nu implică diagnostic și 
prognostic medical, prescriere de medicamente sau de tratamente pentru diversele afecţiuni. 
 

2. Deşi legiferate şi în ROMÂNIA prin Legea 118/ 2007 şi Legea 256/ 2015, metodele terapeutice dietetice, nutriţionale, de medicină 
complementară şi de schimbare a stilului de viaţă nu sunt întotdeauna acceptate de unii medici care, fie le confundă cu practici 
naturiste, fie nu sunt familiarizaţi cu regimurile igieno-dietetice sau nu mai sunt receptivi la noile descoperiri din domeniu medical 
care indică faptul că alimentaţia şi stilul de viaţă au mare rol în menţinerea sănătăţii şi că ele pot participa activ într-un set-up de 
acţiuni convergente destinate combaterii anumitor deficienţe şi afecţiuni. Chiar şi în aceste condiţii Centrul nostru nu exclude în 
niciun fel colaborarea cu medicul Dvs. curant. Ba dimpotrivă, chiar o încurajăm deoarece Dietetica, Nutriţia, Schimbarea Stilului 
de Viaţă şi Suplimentarea Nutriţională reprezintă o valoroasă complementare (şi nu o alternativă) a terapiei medicale 
convenţionale, reprezentând tocmai acel REGIM IGIENO-DIETETIC PERSONALIZAT CAZULUI DVS. pe care - cel puţin teoretic - 
toţi medicii, indiferent de specialitate, ar trebui să-l încurajeze.  

Vă rugăm să discutaţi cu medicului Dvs. curant planul terapeutic propus de noi! Ba chiar, în anumite limite, îi 
putem pune la dispoziţie unele elemente ce-l pot ajuta mult în deciziile terapeutice pe care va trebui să le mai ia în 
cazul Dumneavoastra! 

 
3. Trebuie să cunoaşteţi faptul că toate documentele puse la dispoziţia Dvs. cu ocazia acestei consultaţii cât şi cele care ar putea 

urma în legătură cu ea, sunt concepţiile noastre originale în integralitatea lor şi v-au fost personalizate pe parcursul consultaţiei. 
Toate drepturile asupra conţinutului lor ne sunt rezervate! Este interzisă publicarea sau reproducerea integrală sau 
parţială, sub oricare formă (electronică, mecanică, fotocopiere, etc.), precum şi transmiterea oricăror părţi din acestea fără 
acordul nostru! 

 
Extrem de important! 
 

A. În situaţia în care (fapt descurajat de noi), hotărâţi să întrerupeţi pe termen limitat sau nelimitat tratamentul 
convenţional efectuat prin instituţiile medicale acreditate de normele în vigoare şi să rămâneţi doar sub influenţa 
dieteticii, nutriţiei, terapiilor complementare practicate în Centrul nostru sau a tratamentelor alternative sau naturiste, 
sunteţi singurul răspunzător pentru această decizie şi pentru ce ar putea decurge din ea. 
 

B. OPTEZ SA PRIMESC ORIGINALUL ACESTEI LUCRĂRI DESPRE INTERVENTIA DE LIFESTYLE NECESARĂ 
CAZULUI MEU ÎN URMATORUL FORMAT: 

□ rezumat 
Ce trebuie să fac și cum anume?! 

□ in extenso 
Bazele științifice actuale, 
De ce trebuie să o fac?! 

Ce trebuie să fac și cum anume?! 
Bibliografie științifică. 

 

Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord! * 
Data_________________    Semnatura________________________ 

(pentru persoanele minore semnează părinţii sau îngrijitorul legal) 
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