Don/Dona: …..,maior de idade


                           DOCUMENTO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA infiltración de corticoides
DECLARO
Que o Dr. Emilio del Río explicoume que podo, na miña situación, recibir TRATAMENTO DE INFILTRACIÓN CON CORTICOIDES (TRIGÓN DEPOT®/ CELESTONE cronodose).
O obxectivo da técnica é a mellora do problema da pel ou do pelo por inxección por debaixo da pel de un corticoide inxectable. Tamén pode ser administrado intramuscularmente.
Os corticoides son medicamentos que produce o organismo de forma natural na glándula suprarrenal. A estructura química básica, levemente modificada ten moitas utilidades médicas, maiormente a mellora da inflamación da pel e a corrección do exceso de volume. 
Non debe usar Trigón depot se é alérxico, se ten unha infección grave ou se ten unha púrpura trombocitopénica idiopática. 
 Tamén convén ter precaución en casos de infeccións herpéticas, úlceras de colon, diverticulose, fístulas do intestino, úlcera gastrica ou duodenal, insuficiencia renal, enfermidade inflamatoria renal crónica, hipertensión arterial e diabete, insufuciencia cardíaca, inflamación da parede dos vasos sanguíneos, trombose veosa ou arterial, osteoporose, algunhas erupción cutáneas, síndrome de Cushing, epilepsia e trastornos convulsivos, cáncer metastásico, miastenia gravis, hipotoroidismo, cirrose hepática, ou tuberculose.
Poden aparecer algunhas alteracións psíquicas nos tratamentos con corticoides como: euforia, perda do sono, depresión e cambios de humor e, raramente, manifestacións psicóticas. Tamén poden acentuarse estados emocionais previos, aínda con tratamento.
A administración prolongada de corticoide pode producir alteracións oculares como catararas ou glaucoma. 
Poden aparecer tamén irregularidades na menstruación.
Este tratamento dá positivo nos controis antidoping do deporte.
Tampouco debe usarse no embarazo salvo casos excepcionais.
Comprendín as explicacións que se deron nunha linguaxe clara e sinxela, e o facultativo que me atendeu permitiume realizar todas as obsevacións e dúbidas que lle formulei.
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 os riscos do tratamento. E en tales condicións                          CONSINTO
que se me realice tratamento DE INFILTRACIÓN CON CORTICOIDES
.En Santiago de Compostela a 12/03/2020	
Asdo: O/A Médico		                                                                                                 Asdo: O/A Paciente   


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.




