DOCUMENTO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA TRATAMENTO MEDIANTE EXTIRPACIÓN POR AFEITADO DE NEVO
DECLARO

  Que o Dr. Emilio del Río de la Torre explicoume que é conveniente proceder, na miña situación, a recibir TRATAMENTO MEDIANTE EXTIRPACIÓN POR AFEITADO DE NEVO MELANOCÍTICO.

1.- O obxectivo da técnica é a extirpación dun nevus pigmentario de tipo cupuliforme o exofítico.

2.- O médico explicoume que o procedemento realízase con anestesia local, á cal non son alérxico.

3.- O tratamento consiste na extirpación tanxencial da lesión mediante bisturí. Está indicado en lesións pigmentadas benignas prominentes, pediculadas ou moi cupuliformes.
4.- Fun informado de que tras a extirpación da lesión e, se procede, a peza operatoria debería ser examinada polo Laboratorio de Anatomía Patolóxica, agás que eu o considere innecesario. En calquera caso, o dermatólogo insistiume en que é recomendable realizar este control de biopsia. Para realizar a biopsia é necesario ceder ó Laboratorio de Anatomía Patolóxica algúns datos persoais (nome, idade, teléfono e DNI) xunto con unha pequena descripción do proceso dermatolóxico, que autorizo de opto por realizar a biopsia. 

5.- 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, hiper ou hipopigmentación na zona tratada, así como poden quedar cicatrices dependendo da tendencia persoal ou familiar, e por tanto impredecible, a producir cicatrices alteradas (queloides) e mesmo  un pequeno risco de reproducción parcial do lunar. 

Tamén fun informado de que tras a extirpación da lesión, e se procede, a peza operatoria debería ser examinada polo Laboratorio de Anatomía Patolóxica, agás que eu o considere innecesario. En calquera caso, o dermatólogo insistiume en que é recomendable realizar este control de biopsia. 

6.- O médico advertiume, prohibíndome expresamente, que non debo expoñerme ó sol antes e despois da intervención e que debo usar diariamente protección solar alta durante polo menos 1 a 3 meses despois da intervención.

7.-Tamén me advertiu o médico que é importante coñecer os meus antecedentes persoais de posible alerxia a medicamentos, fotosensibilidade, alteracións da coagulación, enfermidades cardiopulmonares, existencia de prótese, marcapasos ou medicacións actuais, antecedentes de herpes simple facial, antecedentes personais ou familiares de queloides ou calquera outra circunstancia peculiar que poida influir na interveción ou no seu devir posterior.

8.- Comprendín as explicacións que me facilitaron nunha linguaxe sinxela e o médico permitiume realizar todas as observacións e explicoume as dúbidas que se me ocurriron.

Tamén comprendo que, en calquera momento e sen necesidade de dar ningunha explicación, podo revogar o consentimento que agora presto.

Por iso, manifiesto que estou satisfeito coa información recibida e que comprendo o alcance e os riscos do  tratamento.
E así     CONSINTO   que se me realice TRATAMENTO MEDIANTE AFEITADO DE NEV0

En Santiago de Compostela a  [12/03/2020]  12 de marzo de 2020.

Asdo: o Médico                 	Asdo:  o Paciente 		Asdo: o representante legal, familiar o 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.



