
 

 

 

 

 

 

Gerincegyensúly Visszaállító Terápia 
Beleegyező nyilatkozat 

 
1. Aláírásommal tudomásul veszem, hogy a Gerincegyensúly Visszaállító Terápia, továbbiakban 
GVT, nem helyettesíti az akadémikus nyugati orvoslás módszereit, továbbá azt, hogy biztos 
gyógyulást ez a terápia nem garantál! Ettől független néhány kezelés elég lehet, hogy panaszai 
megszűnjenek. 
 
2. Amennyiben daganatos megbetegedése van, semmiképp ne kezdje el a terápiát, amíg nem 
konzultált kezelőorvosával.  
 
3. A GVT során nyújtó- és lazító hatású mozdulatokra kerül sor, melyeket gyakran roppanó hang 
kísér. Ez a hang jelzi, hogy az ízület a helyére került, felszabadult a környező izmok, ill. szövetek 
nyomása alól.  A kezelést izomlázszerű fájdalmak kísérhetik, melyek néhány nap alatt megszűnnek. 
Minél erősebb az immunrendszere, annál gyorsabban működnek teste regenerációs folyamatai.  
 
4. A kezelés laza öltözetben történik, ugyanakkor bizonyos esetek, (gerincferdülések, tartáshibák) 
megkövetelik, hogy az állapotfelmérés során fehérneműre vetkőzzön. Kezelés közben, ha az izmok  
tónusos állapota a masszázs krém használatát indokolja, megkérhetem majd a kezelt területet 
tegye szabaddá.  
 

 5. A kezelési idő a páciens életkorától, fizikai állapotától és a panaszoktól függ. Gyerekek esetében 

minden kezelés maximum 20 perc. Felnőtteknél két kezelési típust különböztetek meg. Könnyebb 

esetek (20-30perc): amennyiben nincs komolyabb panasz, és a leletek átnézésére nem kell, vagy 

csak kevés időt kell szánni. Enyhébb panaszok esetén maximum 5 alkalom elég szokott lenni. 

Nehezebb esetek (40 perc): akut vagy krónikus, több területre kiterjedő erős vagy régóta fennálló 

fájdalmak esetén. Ebben az esetben az első alkalom nagy részét vagy akár a teljes kezelési időt a 

leletek átnézésére, az állapotfelmérésre, és a kórtörténet felállítására fogjuk fordítani. Ebben az 

esetben előfordulhat, hogy fizikális kezelésre már nem lesz idő. Ugyanakkor igyekezni fogok, hogy 

egy rövidebb kezelés még beleférjen. A második alkalomtól az idő nagy része már a kezeléssel fog 

telni,  az állapotfelmérés ekkor már legfeljebb 5 perc lesz. A nehezebb esetek legtöbb esetben 

rendszeres, folyamatos kezeléseket igényelnek kezdetben heti, majd később havi rendszerességgel 

akár éveken keresztül. 

 

Amennyiben gyógyszer vagy egyéb gyógyhatású készítmények összetevőire érzékeny, vagy 

vérhígítót szed, kérem a kezelés előtt jelezze. Egészségpénztárakkal is szerződésben állok. 

Amennyiben számla igénye van azt fizetés előtt kérem jelezze. A kezelés díjszabásáról az aktuális 

árjegyzékben tájékozódhat! 



 

 

 

 

 
6. A fentiek alapján beleegyezem, hogy Balog Richárd a GVT-t rajtam /hozzátartozómon/ elvégezze. 
A kezelésbe való beleegyezésemet - a tájékoztatás megértése alapján - minden kényszertől 
mentesen, önszántamból adtam, az aktuális kezelési költséget vállalom. 
 

 
                                       

……………………………………...............................……………… 
                                                                                             kezelendő személy, (hozzátartozó)   aláírása 

Debrecen, 2023.………………………                                        

 


