Don/Dona: ….,maior de idade

DOCUMENTO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA tratamento láser DE lesiÓNS vasculares

DECLARO
Que o Dr. Emilio del Río explicoume que é conveniente proceder, na miña situación, a recibir TRATAMENTO LÁSER DECOLORANTE PULSADO (V-BEAM PERFECTA, 595 nm) PARA LESIÓNS VASCULARES.
O obxectivo da técnica  é a destrucción controlada das dilatacións vasculares e as varículas da pel.
O médico explicoume que o procedemento pode requerir, en determinadas ocasións (por exemplo: lesións de gran tamaño) a utilización de anestesia local, á cal non son alérxico. 
O tratamento consiste en destruír de forma controlada as dilatacións vasculares e varículas da pel con pasadas sucesivas da luz do láser. Esta luz ten unha especial afinidade por lesións de cor vermella e azuladas, producindo un mínimo dano no tecido adxacente. Aínda así o dermatólogo advertiume que podo presentar unha púrpura (moratóns) inmediatamente despois do procedemento que, cando se trata de zonas expostas (cara, mans...) pode requerir cubrir cunha maquillaxe de camuflaxe xa inmediatamente despois do procedemento e durante varios días. A técnica está indicada en lesións vasculares de diverso tipo como telanxiectasias, anxiomas de diversos tipos, cuperose e varículas de calquera localización.
Comprendo que a pesar da axeitada elección da técnica e da súa correcta realización poden presentarse efectos non desexados, coma dor, mareos, hematomas, sangrado, infeccións, erupcións de tipo acne, hiper ou hipopigmentación (manchas claras ou escuras) na zona tratada, así coma cicatrices dependendo da tendencia persoal ou familiar, e por tanto impredecible, a producir cicatrices alteradas (queloides), e mesmo un risco mínimo de mortalidade. O médico tamén me explicou  que para obter os mellores resultados pode ser necesaria a repetición do tratamento.
O médico advertiume, prohibíndoo expresamente, que non debo expoñerme o sol antes e despois de cada sesión e que debo usar diariamente protección solar durante polo menos seis meses despois da intervención.
Tamén me advertiu o médico que é importante coñecer os meus antecedentes personais de posible alerxia a medicamentos, alteracións da coagulación, enfermidades cardiopulmonares, existencia de próteses, marcapasos ou medicacións actuais, antecedentes de herpes simple facial, antecedentes persoais o familiares de queloides o calquera outra circunstancia.
Comprendín as explicacións que se me facilitaron nunha linguaxe clara e sinxela, e o médico permitiume realizar todas as observacións e explicoume todas as dúbidas que lle preguntei.
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 o alcance e os riscos do tratamento.
E en tales condicións 				CONSINTO
que se me realice tratamento láser para lesións vasculares
. En  Santiago de Compostela a 12/03/2020
	Asdo: o Médico			Asdo: O Paciente			Asdo: O representante legal, 	
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 Garantías 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.



