 Don/Dona: … ,  maior de idade, 
DOCUMENTO DE CONSENTiMENTO INFORMADO PARA O TRATAMENTO CIRÚXICOCO DE CARCINOMA ESPIDERMOIDE E ENFERMIDADE DE BOWEN
DECLARO
Que o Dr. Emilio del Río  explicoume que é conveniente proceder, na miña situación, realizar TRATAMENTO CIRÚRXICO DE CARCINOMA EPIDERMOIDE( ESPIÑOCELULAR).
O obxectivo da técnica é eliminar o tumor, que pode producir metástases tanto por vía sanguínea coma linfática, e que ten tendencia a medrar e destruír localmente  cun ritmo moi variable, polo que se considera necesario eliminalo canto antes.
O médico explicoume que o tratamento realizarase con anestesia local, mepivacaína,  (á cal non son alérxico) e que pode ser necesaria a administración  previa de algún medicamento como sedante tipo ATARAX ® (HIDROXICINA) ou DORMICUM ® (MIDAZOLAM), para os que non teño ningún tipo de contraindicación (miastenia gravis, alerxia e etanolaminas ou benzodiacepinas, insuficiencia respiratoria ou hepática ou apnea do sono). 
Tamén me explicou a necesidade de suspender os medicamentos tipo Aspirina, Tromalyt ou antiinflamatorios 4 días antes da intervención para reducir a hemorraxia e recomendoume dispoñer dunha análise previa recente (2 semanas anteriores) con hemograma, bioquímica elemental e tempo de protrombina. 
O tratamento consiste na eliminación do tecido afectado con LÁSER CO2.
Comprendo que a pesar da axeitada elección da técnica e da súa correcta realización poden presentarse efectos non desexados, coma que as marxes da extirpación non foran suficientes, a persistencia ou reaparición do tumor, que poden facer necesarias outras intervencións ou adoptar outras medidas terapéuticas para controlar non só os resultados da operación, senón tamén a posible aparición doutro tumor cutáneo.
Tamén fun advertido de posibles complicacións pouco frecuentes, que inclúen sangrado e infección da ferida e reacción ós anestésicos ou medicacións usadas, que poden provocar unha reacción alérxica ocasionalmente grave e que a calidade da cicatriz depende, además da técnica de sutura realizada e dos coidados da ferida, de factores persoais, polo que pode quedar unha cicatriz pouco estética que requira posteriores actuacións.
Tamén sei que tras a extirpación do tumor, a peza operatoria será examinada polo Laboratorio de Anatomía Patolóxica para confirmar o diagnóstico clínico e comprobar que os bordes de extirpación están libres de lesión. 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. Asimesmo, faranse todas as probas e tratamentos necesarios para que os riscos da intervención se reduzan ó mínimo.
Tamén fun informado das posibles consecuencias de non realizar o tratamento que se me propón.Comprendín as explicacións que se me deron nunha linguaxe clara e sinxela, e o facultativo 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 consentimento 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 Que se me realice a  EXTIRPACIÓN DE CARCINOMA EPIDERMOIDE.                                                    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 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.
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