
Don/Dona: …. ,  maior de idade

DOCUMENTO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA o tratamento con acitretina
DECLARO
Que o Doutor Emilio del Río de la Torre explicoume que é conveniente proceder, na miña situación, a recibir TRATAMENTO CON ACITRETINA.
O obxectivo do tratamento é controlar os síntomas da  psoriase ou de outras enfermidades que teñan trastornos da queratinización (por exemplo, enfermidade de Darier).
O tratamento consiste na administración dun medicamento, a acitretina, derivado da vitamina A e indicado na psoriasie, nas súas distintas formas e noutras enfermidades que teñan trastornos na queratinización. Con este medicamento contrólanse os síntomas da enfermidade, aínda que polas características xenéticas desta poden volver presentarse despois de suspendido o tratamento.
Sei que durante o tratamento poden aparecer unha serie de efectos secundarios, en xeral ben coñecidos e controlables seguindo as indicacións do médico, tales coma sequidade de mucosas (beizos, ollos e nariz), sequedade e fraxilidade de pel, descamación palmar e plantar, dores musculares e articulares e unha leve caída de pelo transitoria e reversible. Nos tratamentos prolongados poden tamén presentarse alteracións benignas dos ósos tales coma hiperóstose esquelética e calcificación extraósea, que poden ter como consecuencia retraso do crecemento. Nas análises pode evidenciarse alteración da función hepática, elevación  dos lípidos sanguíneos e modificación da tolerancia á glucosa en diabéticos, polo que é aconsellable realizar controis analíticos ó inicio do tratamento, ó final do primeiro mes e posteriormente a intervalos trimestrais. 
O médico informoume que este medicamento produce importantes alteracións no feto humano, polo que está contraindicado no embarazo e en mulleres en idade fértil que non teñan un método anticonceptivo absolutamente seguro (incluso dous) un mes antes de comezar o tratamento, durante este e dous anos despois de suspendelo. Tamén está contraindicado durante a lactancia, durante o tratamento simultáneo con tetraciclinas e en pacientes con hipertensión intracraneal, insuficiencia renal, enfermidade hepática, hiperlipemia, hipervitaminosis A e hipersensibilidade ó produto, polo que deberei informar ó médico se creo padecer algunha destas enfermidades.
Tamén me advertiu o médico que este medicamento pode influír nos efectos doutros medicamentos, como tetraciclinas, suplementos de vitamina A, metotrexato e fenitoína, polo que non debo tomalos simultaneamente sen coñecemento e control do médico, sendo recomendable que en caso de tomar calquera medicamento lle consulte previamente. Igualmente debo evitar de forma estrita  a inxesta de bebidas alcohólicas e a exposición solar intensa, sendo recomendable que use un protector solar a diario.
 Comprendín as explicacións que se me deron nunha linguaxe clara e sinxela, e o facultativo que me atendeu permitiume realizar tódalas observacións e clarexoume tódalas 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 ACITRETINA.

En  Santiago de Compostela a 12/03/2020
	Asdo: o Médico			Asdo: O Paciente			Asdo: O representante legal, 	
									          familiar ou achegado

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.



