
Don/Dona:  ….. ,  maior de idade

DOCUMENTO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA infiltración de bleomicina


DECLARO

Que o Dr. Emilio del Río explicoume que podo, na miña situación, recibir TRATAMENTO DE INFILTRACIÓN INTRALESIONAL CON BLEOMICINA.
O obxectivo da técnica é a curación da verruga vírica ou papiloma por inxección no seu interior  con poucas unidades de bleomicina. 
A bleomicina é un antibiótico cistostático obtido dun microorganismo e con efectos curativos sobre tumores ou verrugas.
Non debe usarse bleomicina en casos de alerxia ou reacción previa a este medicamento.
Convén tamén evitalo en casos de pacientes maiores de 70 anos, disminución da función respiratoria, insuficiencia hepática ou renal graves.
Non debe usarse en embarazadas. 
Convén que avise ó médico se estou tomando algún outro medicamento nestes días (sobre todo corticoides ou furosemida -Seguril®-), incluso algunhas vitaminas, como ácido ascórbico ou riboflavina, ou aminoácidos.
O médico informoume que a inxección é dolorosa, aínda que poden aliviarse as molestias por anestesia local ou tópica. A verruga ou papiloma tomará un aspecto hemorráxico (violáceo ou negruzco) e irá caendo nuns días ou semanas. Pode producir algo de dor ou inflamación nos primeiros días.
En caso de doses moi altas (en realidade, moito maiores das que se utilizan para as verrugas) pode aparecer efectos secundarios como hipertemia, náuseas, vómitos, alopecia e reaccións cutáneas).
Comprendín as explicacións que se deron nunha linguaxe clara e sinxela, e o facultativo que me atendeu permitiume realizar todas as obsevacións e dúbidas que lle formulei.
Tamén comprendo que, en calquera momento e sen necesidade de dar ningunha explicación, podo revogar o consentimento que agora dou. Por iso, manifesto que estou satisfeito coa  información recibida e que comprendo os riscos do tratamento. E en tales condicións,   CONSINTO   que se me realice tratamento DE INFLITRACIÓN NAS VERRUGAS CON BLEOMICINA LOCAL.


En Santiago de Compostela a 12/03/2020	Asdo: O/A Médico		Asdo: O/A Paciente   

En cumplimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e Consello Europeo e da Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro , de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais, informámoslle que os datos que nos achega (tanto persoais como de saúde, mesmo as fotografías clínicas) pasan a formar parte do ficheiro de historias clínicas titularidade do Dr. Emilio del Río de la Torre, coa finalidade única asistencial e de xestión dos servizos necesarios para a mesma.
O interesado pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, expresamente recoñecidos na citada Lei Orgánica 15/1999, por escrito, acompañado de fotocopia do DNI dirixido a Dr. Emilio del Río, Rúa de Laverde Ruíz, 7, 1º F, 15702, Santiago de Compostela, ou ben cos formularios expresamente dispostos para iso. 
Asemade, infórmoslle de que os datos do seu historial están protexidos pola Lei 3/2001 de Galicia de Consentimento Informado e Historia Clínica, coas garantías de custodia e confidencialidade.







