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KONFIDENCIALU: Medicininės atsakomybės atsisakymo forma 

 

Visiškai pripažįstu ir sutinku, kad toliau nurodytos sąlygos, 

įspėjimai ir atsakomybės apribojimas galioja visoms procedūroms, 

seansams ir informacijai, kurią teikia mano hipnoterapeutė: 

 

 

✓ Mano hipnoterapeutė ir nelaiko savęs šeimos gydytoja, 

gydytoja, slaugytoja, gydytojo padėjėja ar bet kokia kita medicinos 

specialiste. 

 

 

✓ Mano hipnoterapeutė praktikė nelaiko savęs mano psichologe, 

psichiatre ar socialine darbuotoja („psichinės sveikatos teikėja“). 

 

✓ Prieš dalyvaudamas bet kokioje sveikatos būklės gydymo 

procedūroje, aš pasikonsultavau su kvalifikuotu gydytoju arba 

medicinos paslaugų teikėju. 

 

✓ Nepriimu informacijos iš hipnoterapeutės kaip medicininės ar 

psichinės sveikatos patarimo. 

 

✓ Bet kokia mano hipnoterapeutės suteikta terapija ar 

informacija nėra skirta pakeisti profesionalias medicinines 

konsultacijas, diagnozę ar gydymą, kurią gali suteikti mano 

gydytojas, slaugytojas, gydytojo padėjėjas, psichikos specialistas, 

sveikatos priežiūros specialistas, licencijuotas dietologas ar 

mitybos specialistas arba bet kuris kitas licencijuotas ar 

registruotas sveikatos priežiūros specialistas. 

 

✓ Nenaudosiu jokios savo hipnoterapeutės pateiktos informacijos 

vietoj kvalifikuotų medicinos specialistų teikiamų profesionalių 

patarimų ir neignoruosiu profesionalių medicininių patarimų ir 

nevėluosiu kreiptis į specialistus. 

 

✓ Visada kreipsiuosi į savo medicinos paslaugų teikėją ir (arba) 

psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikėją patarimo dėl bet 

kokių klausimų ar rūpesčių dėl savo konkrečios sveikatos būklės. 
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✓ Nenutrauksiu vartoti jokių vaistų nepasitaręs su savo 

gydytoju, slaugytoju, gydytojo padėjėju, psichikos sveikatos 

priežiūros specialistu ar kitu sveikatos priežiūros specialistu. 

 

✓ Mano hipnoterapeutė neteikia sveikatos priežiūros, psichikos 

sveikatos priežiūros, medicinos ar mitybos terapijos paslaugų ir 

nebando diagnozuoti, gydyti, užkirsti kelią ar išgydyti bet kokius 

fizinius negalavimus ar psichines problemas, ligą ar būklę. 

 

 

✓ Mano hipnoterapeutė neteikia jokių medicininių, psichologinių 

ar religinių patarimų.  

 

✓ Aš dalyvauju savanoriškai naudodamasis hipnoterapeutės 

paslaugomis ir esu visiškai ir asmeniškai atsakingas už savo 

pasirinkimus, veiksmus ir rezultatus dabar ir ateityje. 

 

✓ Aš prisiimu visą atsakomybę už pasekmes, jei naudoju ar 

nenaudoju bet kokią mano hipnoterapeutės pateiktą informaciją, ir 

sutinku vadovautis savo nuožiūra bei deramu kruopštumu prieš 

įgyvendindamas bet kokią savo hipnoterapeutės idėją, pasiūlymus ar 

rekomendacijas savo gyvenime, šeimoje ar versle. 

 

✓ Mano hipnoterapeutės vaidmuo yra palaikyti ir padėti man 

pasiekti savo tikslus, tačiau mano sėkmė visų pirma priklauso nuo 

mano paties pastangų, motyvacijos, įsipareigojimo ir tolesnių 

veiksmų.  

 

✓ Mano hipnoterapeutė negali numatyti ar garantuoti, kad 

pasieksiu konkretų rezultatą, ir aš pripažįstu bei suprantu, kad 

kiekvieno individo rezultatai skiriasi. 

 

✓ Mano rezultatai priklausys nuo mano atsidavimo, noro, 

motyvacijos, veiksmų ir daugelio kitų veiksnių, todėl nėra jokių 

garantijų dėl konkretaus rezultato ar rezultatų, kurių galiu tikėtis 

naudodamasis savo hipnoterapeutės paslaugomis. 
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Vardas, pavardė _____________________________________________ 


