	Don/Dona:  ,  maior de idade

DOCUMENTO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA TRATAMENTO DE QUERATOSES ACTÍNICAS CON LÁSER DE co2 E CREMA DE 5 fLUOROURACILO 5%

DECLARO

O obxectivo do tratamento é eliminar células alteradas  con láser combinado co tratamento tópico que, deixadas á sçua evolución, poden chegar a formar un tumor máis agresivo.
Antes de comezar o tratamento debería realizar unha biopsia de confirmación do tumor, e que non teño contraindicación para o uso do produto (alerxia ou embarazo ou  lactancia ou tratamento con brimonidina (Nervinex®) por un herpes zóster. 
Previamenteo ó proceso se me aplicará unha crema anestésica con lidocaína e tetracaína ás que non son alérxico durante 45-60 min.
A continuación procederase a aplicar o láser de CO2 que producirá pequenas perforacións de menos de 1 mm de profundidade na pel e aplicar a crema de 5 fluoruracilo que permancerá ocluída 72 horas
Comprendo que a pesar da axeitada elección do tratamento e da súa correcta realización vai a presentarse unha inflamación e infección da zona até 2 semanas despois de completalo, con sensación de ardor e queimazón normalmente tolerable.
Outros efectos moi pouco fecuentes pode ser  unha leve irritación da zona tratada e algo de dor. Raramente pode aparecer algo de infección bacteriana secundaria secundaria, que responde ben a antibiótico tópico, ou herpes simples.
 Tamén me advertiu o médico que pode quedar unha cicatriz pouco estética que requira posteriores actuacións.
Comprendín as explicacións que se me deron nunha linguaxe clara e sinxela e o médico permitiume realizar tódalas observacións e dúbidas que se me ocorreron.
Tamén comprendo que, en calquera momento e sen necesidade de explicación, podo cambiar de opinión e revogar o consentemento que agora dou.
Por iso, manifesto que estou satisfeito coa información recibida e que comprendo o alcance e os riscos do tratamento.

E nestas condicións                                                                                                                         CONSINTO

que se me realice O tratamento con láser CO2 e crema de 5 flurouracilo..

En Santiago a 12/03/2020

	Asdo o Médico			Asdo: O Paciente			Asdo: O representante legal ou 	
									          familiar
En cumplimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e Consello Europeo 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.



