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DOCUMENT DEL CONSENTIMENT INFORMAT 

PROCEDIMENTS ANESTÈSICSPROCEDIMENTS ANESTÈSICSPROCEDIMENTS ANESTÈSICSPROCEDIMENTS ANESTÈSICS    

 

El Dr./Dra..............................................................................................................................................................................................informa el pacient 

Sr./Sra................................................................................................................que, per a la intervenció quirúrgica programada 

de..............................................................................................una vegada valorada la seva Història Clínica i el resultat de les 

proves complementàries efectuades (analítica, electrocardiograma, etc.), cal aplicar 

anestèsia.............................................................................................................................. (general, troncular, local, etc.) 

 

RISCOS GENERALSRISCOS GENERALSRISCOS GENERALSRISCOS GENERALS    

Com en tot procediment quirúrgic sota anestèsia, existeixen riscos i complicacions que poden produir-se 

tant durant la inducció anestèsica com durant la intervenció quirúrgica o en el procés de reanimació 

postoperatòria. 

 

Aquests riscos i complicacions podrien produir alteracions cardíaques, respiratòries, metabòliques i 

neurològiques, que poden arribar fins i tot a un estat de coma o a la mort, tot i que s'ha d'afegir que la 

incidència d'aquestes últimes possibilitats és molt baixa (al voltant del 0.7/10.000). 

 

Existeixen altres complicacions banals com: mal de coll, tos, ronquera, nàusees o vòmits després d'una 

anestèsia general; mal de cap o d'esquena després d'una anestèsia espinal; o hematomes després de 

l'aplicació de qualsevol anestèsia local. 

    

RISCOS PERSONALITZATSRISCOS PERSONALITZATSRISCOS PERSONALITZATSRISCOS PERSONALITZATS    

Les circumstàncies personals .......................................... (edat, malalties, al·lèrgies, anestèsies anteriors  

tractaments previs, drogoaddicció o hàbits adquirits) poden incrementar, o no, la incidència d’aparició dels 

riscos indicats, com també ....................................................................................................................................... 

 

Se m’ha informat de la possibilitat que sorgís alguna situació inesperada durant la intervenció que 

requerís algun procediment addicional o diferent del previst, cas en què autoritzo igualment l’equip mèdic 

a realitzar el que cregui convenient o necessari. 

 

Se m’ha informat de la necessitat d’adoptar com a mesures preoperatòries les següents: dejú de ......... 

hores, prendre la medicació habitual (tret que s’indiqui el contrari), no portar maquillatge, pintura de llavis, 

laca d’ungles, advertir de qualsevol mena de pròtesi mòbil (llentilles o dentadura no fixa), advertir en el 

moment de l’ingrés de qualsevol anomalia o problema que hagi pogut presentar des de la visita 

preanestèsica............................................................................................................................................................................................................................. 
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La informació m’ha estat donada de forma comprensible, he pogut formular preguntes i m’han estat 

aclarits els dubtes presentats en llegir o escoltar la informació sobre el procediment anestèsic específic.  

 

I, en aquestes condicions, 

 

Sé que la signatura i l’atorgament d’aquest consentiment informat no suposa cap mena de renúncia a 

possibles reclamacions futures, tant d’ordre mèdic com legal. Sé també que puc desdir-me de la 

signatura d’aquest consentiment en qualsevol moment previ a la intervenció. 

                                    Autoritzo:Autoritzo:Autoritzo:Autoritzo:    

                                    Consento:Consento:Consento:Consento:    

Pacient o representant legalPacient o representant legalPacient o representant legalPacient o representant legal                        Metge informantMetge informantMetge informantMetge informant    

 

 

Olot,..............de.................................20 

 

 

 

DENEGACIÓ DEL CONSENTIMENTDENEGACIÓ DEL CONSENTIMENTDENEGACIÓ DEL CONSENTIMENTDENEGACIÓ DEL CONSENTIMENT    

 

DECLARODECLARODECLARODECLARO    

 

Que el doctor/a.................................................................................... m’ha explicat que en la meva situació és convenient un 

............................................................, que té per objecte ................................................................................................................................................................................. 

 

El doctor/a m’ha informat dels riscos que hi pot haver si no es fa aquesta intervenció i que en el meu cas poden 

augmentar per .......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

He comprès les seves explicacions, que han estat fetes amb un llenguatge clar i senzill, i el metge/metgessa m’ha 

deixat fer totes les observacions que he volgut i m’ha aclarit tots els dubtes que li he plantejat. 

    

Manifesto que estic satisfet/a de la informació que he rebut i que comprenc l’abast i els riscos de no sotmetre’m al 

procediment indicat i en tals condicions NONONONO CONSENTO CONSENTO CONSENTO CONSENTO sotmetre’m a un......................................................................................................... 

 

Pacient o representant legalPacient o representant legalPacient o representant legalPacient o representant legal      Metge/metgessaMetge/metgessaMetge/metgessaMetge/metgessa 

 

 

Olot, ...... de............................ de 20 


