
Don/Dona:  …..,  maior de idade

DOCUMENTO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA infiltración DE coiro cabeludo con DUTASTERIDA


DECLARO

Que o Dr. Emilio del Río explicoume que podo, na miña situación, recibir DUTASTERIDA INXECTABLE
O obxectivo da técnica é a estimulación do crecmento folicular a rexeneración celular e activar a micro-circulación local.
A introducción  realizase en todas as áreas que desexamos mellorar. Utilizanse produtos ou fármacos aislados e en  ocasions combinacions dos mismos que complementan ou potencian os seus efectos
O médico  explicoume que o procedemento pode requerir a utilización de anestesia local ou tópica, de cuxos riscos xa me informou o facultativo e que consinto.
Fun informado que suelen ser necesarias varias seións, coa periodicidad que estableza o médico.
Non debe usarse en embarazadas. 
Convén que avise ó médico se estou tomando algún outro medicamento nestes días , incluso algunhas vitaminas, como ácido ascórbico ou riboflavina, ou aminoácidos.

  Comprendo e acepto que, a pesar da adecuada elección da técnica e da sua correcta realización, poden presentarse efectos indesexables, como reaccions  á sustancia empleada (polo xeral leves, que remiten baixo o tratamento adecuado ou incluso sen tratamento), hinchazón, enroxecemento, dor, escozor e pápulas (pequenos vultos) na zona infiltrada. Tamén poden aparecer hematomas ou cotras puntiformes que desaparecen espontáneamente en varios días.
Comprendín as explicacións que se me 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 a infiltración de dutasterida.

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.





