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DOCUMENT DEL CONSENTIMENT INFORMAT 

INFORMACIÓ GESTACIÓ ≥ 41 SETMANES 

 

................................................................................... 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 la informació següent. 

                           (nom i cognoms del facultatiu que proporciona la informació) 

 

QUÈ SIGNIFICA QUE UNA GESTACIÓ ÉS PROLONGADA? 

Es considera que una gestació és prolongada a partir de la setmana 42 calculada (corregida per 

l’ecografia). 

 

QUINS RISCOS TÉ? 

A mesura que augmenten les setmanes, el risc de complicacions augmenta, sobretot a partir de la 

setmana 41 o abans i tot si l’edat materna és superior als 40 anys o presenta un excés de pes. S’han 

descrit riscos tant per a vostè (esquinçaments vaginals, cesària, parts vaginals que requereixen 

fòrceps o vacuum, etc.) com per al seu nadó (pes fetal excessiu, falta de líquid amniòtic, aspiració 

de meconi i, de manera infreqüent, mort del nadó). 

 

PER QUÈ NO VAIG DE PART? 

La immensa majoria de les dones (aproximadament 8 de cada 10) inicia el part o trenca la bossa 

abans de la setmana 41. La resta arriben a les 41 setmanes sense presentar inici del part. Els factors 

que afavoreixen aquesta situació són desconeguts, encara que és més freqüent en mares primigestes, 

en dones d’edat avançada o amb sobrepès/obesitat. També és molt més freqüent si ja s’ha presentat 

una gestació prolongada en un embaràs previ. 
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PUC FER ALGUNA COSA PER INCIAR EL PART? 

El desplegament de les membranes durant el tacte vaginal ha demostrat provocar el part. Per poder 

efectuar-lo es necessita prou dilatació cervical. El metge o metgessa o el llevador/a introdueix un dit 

a través del coll dilatat durant l’exploració vaginal que es fa de rutina i intenta desenganxar les 

membranes amniòtiques de la part inferior de l’úter. Aquesta maniobra no augmenta el risc 

d’infecció, encara que pot provocar en alguns casos una petita pèrdua de sang o malestar mentre es 

fa, sense implicar cap risc per al fetus ni la mare. No hi ha altres mesures que pugui fer vostè i que 

s’hagi demostrat que són útils per provocar el part. 

 

QUINES OPCIONS EXISTEIXEN? 

A partir de la setmana 41 o abans i tot, en pacients en edat materna avançada o presència d’excés 

de pes, augmenta el risc de complicacions relacionades amb la gestació. Per aquest motiu, li 

recomanem finalitzar la gestació (provocar el part) una vegada s’arribi a aquesta edat gestacional 

(40 setmanes en pacients en edat materna avançada o excés de pes o a les 41 setmanes en la resta 

de pacients). Existeixen medicaments que s’utilitzen per provocar contraccions uterines i amb això 

s’aconsegueix que es desencadeni el part. Encara que el procediment d’inducció és bastant utilitzat i 

els riscos que té no són gaire elevats, alguna vegada poden aparèixer complicacions, que normalment 

condueixen a fer una cesària. Una altra opció és esperar que s’iniciï el part fins a la setmana 42, 

sempre que es facin controls ecogràfics cada 2-3 dies, i en cas que no vagi de part abans, provocar el 

part a les 42 setmanes. Coneixent la informació, pot preferir aquesta segona opció que s’acceptarà 

sota criteri mèdic. El  metge/metgessa o llevador/a podrà aclarir qualsevol dubte que li pugui sorgir  

sobre aquest tema. 

 

 

He entès 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, i 

també sobre els 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 informat 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 en la informació addicional disponible a 

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

 

I, en aquestes condicions,  

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

 

 Que em sigui practicada una INDUCCIÓ DEL TREBALL DE PART. 

 Que se segueixi una CONDUCTA EXPECTANT FINS A LES 42 SETMANES D’EMBARÀS. 

 

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

 

He entès 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 satisfeta de la informació que he rebut i que comprenc l’abast i els riscos de les 

opcions plantejades, i en tals condicions NO CONSENTO sotmetre’m a una.............................. 

 

Pacient o representant legal      Metge/metgessa  

 

 

 

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

 


