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DOCUMENT DEL CONSENTIMENT INFORMAT 

TRACTAMENT D’ADALIMUMAB 

 

................................................................................... Núm. HC..........................  

(nom i cognoms del pacient) 

de...................anys, amb DNI núm. ............................ i domicili a...............................  

................................................................................................................... ...... 

 

................................................................................................. de ............ anys,  

(nom i cognoms del representant legal, familiar o persona vinculada de fet) 

amb domicili a ............................................................... i DNI núm. .........................  

en qualitat de ...........................................de ........................................................  

(representant legal, familiar o propparent)  (nom i cognoms del / de la pacient) 

 

DECLARO 

Que el doctor/a ................................................................................ m’ha explicat que  

(nom i cognoms del facultatiu que proporciona la informació) 

en la meva situació és convenient sotmetre’m a un TRACTAMENT AMB ADALIMUNAB. 

 

OBJECTIUS:  

Alleugerir els símptomes i frenar la progressió de la malaltia. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUCACIÓ: 

 Adalimumab és un fàrmac que actua disminuint els nivells de TNF i que ha demostrat ser 

eficaç en el tractament en persones amb la seva malaltia i que no responen efectivament 

al tractament amb altres fàrmacs. Actualment se sap que hi ha una substància anomenada 

TNF que és una de les principals responsables de l’aparició de les plaques de psoriasis. 

 El tractament es realitza per injecció subcutània. La dosi normal en adults és; una dosi 

inicial de 80 mg (dues injeccions), seguida de 40 mg cada 15 dies, començant una setmana 

després de la dosi inicial. La medicació serà subministrada per la farmàcia de l’Hospital. 

 Abans de començar el tractament es practicarà una avaluació que consisteix en: història 

mèdica, exploració complerta, analítica de sang i orina, prova de la tuberculina, 

radiografia de tòrax. 

 Recomanacions: Després d’iniciar el tractament s’acudirà a la consulta on se li practicarà 

una revisió de possibles símptomes de la seva malaltia, revisió de fàrmacs que estigui 

prenent i de qualsevol molèstia que experimenti amb aquests fàrmacs, exploració física en 

les visites programades pel seu metge/essa o sempre que apareguin efectes secundaris 

greus. 

 Duració: El tractament és continu sempre que sigui eficaç i la malaltia ho requereixi. 

 

RISCOS GENERALS (Es recomana llegir el prospecte del medicament) 

En alguns casos es poden patir infeccions amb més facilitat. Alguns pacients han desenvolupat 
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infeccions lleus com ara refredats, però hi ha hagut casos de pacients que han fet infeccions més 

greus com pneumònia, tuberculosi o altres infeccions. Per evitar això, es realitza a tots els 

pacients, abans de començar el tractament, una prova a la pell i una radiografia de tòrax per veure 

si ha estat prèviament en contacte amb el bacteri que produeix la tuberculosi. En cas que les proves 

surtin positives s’afegirà al ADALIMUMAB un tractament per prevenir la tuberculosi. 

És possible que l’Adalimunab afecti el sistema immunològic (defenses) del nounat. Per aquest 

motiu, si vostè és una dona en edat de tenir fills, mentre estigui en tractament amb Adalimumab i 

durant els sis mesos posteriors al tractament no pot quedar-se embarassada i ha d’utilitzar algun 

mètode anti-conceptiu. 

S’ha de posar en contacte amb el seu dermatòleg/òloga o un servei mèdic en cas que necessiti 

alguna vacuna o presenti algun efecte secundari greu o signes d’infecció (febre, malestar general, 

etc.). 

 

RISCOS PERSONALITZATS O PROFESSIONALS 

A més dels riscos esmentats anteriorment per les malalties que pateix pot presentar altres 

complicacions com ara: ............................................................................................. 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................  

 

ALTERNATIVES 

La seva malaltia pot ser tractada amb altres fàrmacs biològics que actuen de manera semblant a 

l’Adalimumab o altres tractaments existents. S’ofereix aquest tractament perquè el metge/essa 

creu que és l’idoni en aquest moment de la seva malaltia.  

 

He comprès les explicacions, que han estat fetes amb un llenguatge clar i senzill. El metge/la 

metgessa que m’ha atès m’ha deixat fer totes les observacions que he volgut i m’ha aclarit tots els 

dubtes que li he plantejat respecte a finalitats, alternatives, mètodes, avantatges, inconvenients i 

pronòstic, així com dels riscos i complicacions que per la meva situació actual poden sorgir. 

 

També comprenc que, en qualsevol moment i sense cap necessitat de donar explicacions, puc 

revocar el consentiment que ara atorgo. Per tot això, manifesto que estic satisfeta amb la 

informació rebuda i que comprenc la indicació i els riscos d’aquest procés. 

 

He estat informada que les meves dades personals seran tractades per la Fundació Hospital d’Olot i 

Comarcal de la Garrotxa com a responsable del tractament, amb la finalitat de recollir el meu 

consentiment informat sobre la base de l’article 6 de la Llei 21/2000. Les dades facilitades no se 

cediran a cap tercer, excepte per obligació legal. Conec, també, que tinc dret a accedir, rectificar i 

suprimir les dades, així com altres drets, tal com s’explica a la informació addicional disponible a 

http://hospiolot.com/proteccio-de-dades/ 

 

http://hospiolot.com/proteccio-de-dades/
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I, en aquestes condicions, 

 

CONSENTO 

 

Que se’m faci el tractament amb adalimumab. 

 

Pacient o representant legal     Metge/metgessa informant 

 

 

 

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

 

 

DENEGACIÓ DEL CONSENTIMENT 

 

DECLARO 

 

Que el doctor/a....................................................................... m’ha explicat que en la 

meva situació és convenient una ............................................................, 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 NO CONSENTO sotmetre’m a 

........................................................................................................................... 

 

Pacient o representant legal      Metge/metgessa 

 

 

 

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


