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.
		

Don/Dona: …. ,  maior de idade
DOCUMENTO DE CONSENTiMENTO INFORMADO PARA TRATAMENTO CON CICLOSPORINA
DECLARO
Que o Dr. Emilio del Río de la Torre explicoume que é conveniente proceder, na miña situación, a recibir tratamento con CICLOSPORINA.
O obxectivo do tratamento é controlar a miña enfermidade cutánea de presentación extensa ou grave, mediante un medicamento inmunosupresor.
O tratamento consiste na administración dun medicamento, a ciclosporina, que é utilizado para o control de enfermidades cutáneas de presentación grave ou extensa nas que non son eficaces outros tratamentos máis sinxelos.
Antes de comezar o tratamento o médico realizará unhas probas co fin de desbotar enfermidades que, de estar presentes, contraindiquen o seu emprego (tuberculose, linfomas, hipertensión grave, insuficiencia renal…).
Comprendo que a pesar da axeitada elección do tratamento e da súa correcta realización poden presentarse efectos non desexados, coma aumento do vello, tremor, alteracións da función renal e aumento da presión arterial, e con menos frecuencia, aumento das transaminasas, cansazo, crecemento esaxerado das encías, náuseas, vómitos, diarreas e queimazón en mans e pés.
O médico advertiume especialmente que o medicamento está contraindicado no embarazo e na lactancia e da importancia de manter unhas medidas anticoceptivas eficaces mentras dure o tratamento e o mes seguinte.
Tamén me advertiu de que o medicamento pode ter interacciós con outros fármacos, polo que debo comunicarlle todas as medicinas que tome durante o tratamento con ciclosporina.
Sei tamén que debo avisar de posibles alerxias medicamentosas, cicatrizacións anómalas, alteraciones da coagulación, enfermidades cardiopulmonares, próteses, marcapasos, medicacións actuais e cualquera outra circunstancia.
Comprendín as explicacións que me deron nunha linguaxe clara e sinxela, e o facultativo que me atendeu permitiume realizar tódalas observacións e despexoume todas as dúbidas que lle formulei.
Tamén comprendo que, en calquera momento e sen necesidade de explicacións, podo revogar este consentemento que agora dou.
Por iso, manifesto que estou satisfeito coa información recibida e que comprendo o alcance e os riscos da técnica e medicación.
E así,  CONSINTO    en realizar o tratamento con CICLOSPORINA.
En  Santiago de Compostela a 12/03/2020

	Asdo: o Médico			Asdo: O Paciente			Asdo: O representante legal, 	
		

