
FULL D’INFORMACIÓ AL PACIENT 

(exemple per a un estudi observacional) 

 
 
Títol de l’estudi:  _______________________________ __                                                                   
 

Ens dirigim a vostè per convidar-lo a participar, de manera completament voluntària, en 

un estudi que es realitzarà en persones que, com vostè, pateixen _________________. 

La nostra intenció és que rebi la informació correcta i suficient perquè pugui avaluar i 

jutjar si vol o no participar-hi. Per això llegeixi aquest full informatiu amb atenció i 

nosaltres li aclarirem els dubtes que li puguin sorgir. 

És important que sàpiga que en aquest estudi no se’l sotmetrà a un nou tractament amb 

un fàrmac en investigació els efectes del qual no siguin coneguts, ni a cap prova 

diagnòstica diferent de la que habitualment sol·liciti el seu metge. Tots els fàrmacs que 

s’utilitzin se li prescriuran seguint les recomanacions actuals de pràctica clínica habitual. 

No obstant, la legislació espanyola i els principis ètics de confidencialitat exigeixen que 

vostè conegui els detalls de l’estudi i doni el seu consentiment a participar-hi.  

També desitgem comunicar-li que aquest treball sorgeix com una iniciativa de 

____________________ i es portarà a terme amb/sense rebre compensació econòmica. 

A continuació l’informarem sobre la raó de ser de l’estudi i dels aspectes més importants. 

 

¿Quina és la seva malaltia? 

_______________ és una malaltia molt comuna que s’origina ___________________. 

Com a conseqüència d’això, ______________, aquest és el motiu de _______________ 

i després en la resta de l’organisme donant lloc a __________________.  

 

¿Per què és necessari aquest estudi? 

En els darrers anys s’han produït avenços molt importants en el tractament 

_______________________, com a conseqüència de la introducció de diversos 



medicaments. Malgrat això existeixen dubtes importants sobre l’origen, tractament i 

significat pronòstic de ___________________________.  

 

¿Quines característiques han de reunir els pacients  per participar en el estudi? 

Tenint en compte la informació que anteriorment els hem aportat, els pacients que 

participaran han de tenir, com vostè, un diagnòstic clar ___________________. A més 

és necessari que vagi a les consultes que el metge li programi, per poder realitzar un 

seguiment adequat. 

S’estima que participaran entre __ i ___ hospitals de _______ aconseguint reunir les 

dades d’uns _____ pacients com vostè. 

 

¿Quins són els objectius de l’estudi i quines prove s diagnòstiques i tractament 

es practicaran? 

L’objectiu d’aquest treball és ___________________________________________ . 

Per participar en l’estudi, no se’l sotmetrà a cap prova diagnòstica especial, ni a cap 

tractament que no estigui recomanat por les autoritats mèdiques i sanitàries. 

A part d’altres visites que pugui establir el seu metge, per portar a terme l’estudi es 

realitzaran ______ visites _______, la primera als _____ mesos, la segona als __ 

mesos i _______ mesos. A cada visita, se li preguntarà pel seu estat de salut i 

_________ . 

A ________, se li practicarà un nou examen físic amb analítica bàsica, ____________. 

La realització d’altres proves diagnòstiques i els canvis de tractament els decidirà el 

seu metge en funció del que consideri més adequat per a vostè. 

 

¿Quins són els beneficis i riscs per participar en l’estudi? 

Aquest estudi no comporta cap risc ni benefici en especial per a vostè ja que es limita 

a recollir les dades de la seva malaltia i la seva evolució. Malgrat això amb la seva 

participació contribuirà a un millor coneixement de la seva malaltia estudiada, que 

podrà proporcionar futurs beneficis a les persones que la pateixin. 



 

 

¿Què passa si decideixo abandonar l’estudi? 

Si decideix participar en aquest estudi ha de saber que ho fa voluntàriament i que 

podrà, així mateix, abandonar-lo en qualsevol moment. Por suposat, encara que vostè 

abandoni l’estudi, seguirà rebent la mateixa atenció sanitària per part del seu metge. 

 

¿Com s’assegurarà la confidencialitat de les seves dades?  

Per a la realització de l’estudi hem de conèixer algunes de les seves dades mèdiques 

relacionades amb la seva malaltia. Aquestes es registraran en un quadern amb un codi 

numèric i la correspondència amb la identitat del pacient únicament la coneixerà el seu 

metge. La recollida i anàlisis posterior de totes aquestes dades es realitzarà garantint 

estrictament la seva confidencialitat d’acord amb l’establert en la “Ley Orgánica 

15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal”. Només aquelles dades de la 

història clínica que estiguin relacionades amb l’estudi seran objecte de registre. Podran 

tenir accés a les dades de l’estudi, codificades per mantenir l’anonimat, els 

coordinadors nacionals de l’estudi o un representant de les Autoritats Sanitàries 

degudament identificat.  

 

¿Amb qui he de contactar davant qualsevol dubte o p roblema que sorgeixi? 

En cas de necessitar informació o comunicar qualsevol esdeveniment que succeeixi 

durant la realització de l’estudi, podrà posar-se en contacte amb el 

Dr.……………........................................., a través del Tf…………........……..  

 

 
Signatura del pacient   Signatura de l’investigador 

 

 
 
Nom:            Nom: 
 
Data:            Data: 



 
 


