
 

 

 

 

FULL D’AUTORITZACIÓ 
................................................................................................................................................., de................... anys d’edat, amb DNI núm. 

........................................., en ple ús de les meves facultats mentals, dono lliure i voluntàriament, CONSENTIMENT per a la 

realització de: ANESTÈSIA 

Si el/la pacient és menor d’edat o incapaç de donar consentiment 
.................................................................................................................................................., de................... anys d’edat, amb DNI núm. 

.........................................., en qualitat de .................................. del/de la pacient, i atesa la impossibilitat per mi reconeguda que 

el/la pacient doni el seu consentiment, autorizo lliure i voluntàriament l’esmentada actuació. 

Abans de donar el meu consentiment, signant aquest document, he estat informat pel/per la metge/essa sotasignat de 
forma clara i comprensible de l’actuació que es tracta, de la seva necessitat, de les eventuals complicacions, efectes 
secundaris i seqüeles, així com de les possibles alternatives terapèutiques. Les meves preguntes han estat contestades de 
forma satisfactòria. 

Faig constar que, com a annex al present document i formant una unitat amb el mateix, se m’ha lliurat un document 
informatiu del procediment al qual seré sotmès, que he signat com a mostra de conformitat. 

En cas que sorgissin situacions imprevisibles en el decurs de l’actuació, autoritzo que es faci en aquell moment el que es 
consideri més convenient i necessari, sempre i quan no sigui possible un nou full de consentiment. 

També se m'informa que en qualsevol moment, sense necessitat de donar cap explicació, puc revocar el consentiment que 
ara dono. 

I per aquestes raons,  DONO   NO DONO el meu consentiment per a la realització del procediment esmentat. 

Palamós, ........... de/d’ ......................................................de ............ 

Llegit i conforme 

 

 

 

 Signatura SIgnatura 

El/La pacient o persona autoritzada Dr./Dra. ................................................ 
DNI: ......................................... Núm. col·legiat/da: .......................... 

Si el pacient vol REVOCAR el consentiment 
.................................................................................................................................................., de................... anys d’edat, amb DNI núm. 

........................................., revoco el consentiment prestat a data ........./........./......... i no vull continuar aquest tractament, que dono per 

finalitzat. 

Si el pacient és menor d’edat o incapaç de revocar el consentiment 
.................................................................................................................................................., de................... anys d’edat, amb DNI núm. 

.........................................., revoco el consentiment prestat a data ........./........./......... i no vull continuar aquest tractament, que dono per 

finalitzat. 

Palamós, ........... de/d’ ......................................................de ............ 

 Signatura Signatura 

 

El/La pacient o persona autoritzada Dr./Dra. ................................................ 

DNI: .......................................... Núm. col·legiat/da: ......................... 

 
 
 

 

Nom i cognoms 

Nombre y apellidos 

Nombre y apellidos 

Nombre y apellidos 
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ANESTÈSIA 
L’anestèsia és un procediment que permet practicar una intervenció quirúrgica sense dolor. També s’utilitza per fer 
exploracions diagnòstiques i terapèutiques amb la màxima seguretat i confort per al pacient. 
Hi ha diferents tipus d’anestèsia: 
Ansiolisi: és un estat induït per fàrmacs en el que el pacient respon a ordres verbals. La funció de consciència del 
pacient i la coordinació motora són normals, tot i que poden estar disminuïdes. La respiració i la funció cardiovascular 
no estan alterades.  

Sedació: és semblant a l’anestèsia general però sense arribar a un estat d’anestèsia tan profunda; s’utilitza 
generalment en petites intervencions o exploracions diagnòstiques–terapèutiques. 

Anestèsia local: sol utilitzar-se per a petites intervencions, i consisteix en la injecció d’un anestèsic, generalment a 
la pell, molt a prop de la zona a operar. 
Anestèsia regional: en aquest cas l’anestèsic s’injecta a prop de l’arrel nerviosa i insensibilitza una part àmplia del 
cos. En són exemples l’Epidural, la Intradural i la Troncular. El pacient, com en el cas de l’anestèsia local, es manté 
conscient. Habitualment s’administra algun tipus de sedant per via intravenosa per aconseguir que el pacient estigui 
tranquil i confortable al quiròfan. 
Anestèsia general: és aquella que actua sobre tot el cos; el pacient es troba en estat molt semblant al del son 
normal o fisiològic. Els tipus i dosis de fàrmacs necessaris es calculen segons l’edat, pes, tipus de cirurgia i malalties 
acompanyants que pugui tenir el pacient. En aquest tipus d’anestèsia els fàrmacs s’administren per via intravenosa o 
inhalatòria. 
Correspon a l’anestesiòleg aplicar la tècnica més adequada en cada cas i vigilar constantment que la seguretat i 
benestar del pacient siguin òptims. Durant la intervenció pot ser necessari un canvi de la tècnica anestèsica prevista 
si sorgís una situació inesperada i és possible que durant o en finalitzar la intervenció sigui necessària una transfusió 
de sang i/o hemoderivats.  
És necessari informar al metge responsable de l’existència de possibles al·lèrgies a medicaments, alteracions en la 
coagulació, malalties cardiopulmonars, existència de pròtesis, marcapàs, diabetis, embaràs, medicació actual, o 
qualsevol altra circumstància que pugui augmentar el risc de complicacions. Les descompensacions de malalties 
prèvies poden arribar a ser greus i per això convé optimitzar l’estat general abans d’operar-se, sempre que sigui 
possible. 

D’AQUEST PROCEDIMENT S’ESPEREN ELS SEGÜENTS BENEFICIS:  
Poder practicar la intervenció quirúrgica o la prova diagnòstica–terapèutica que ha indicat l’especialista amb la 
màxima seguretat i el mínim de molèsties doloroses. 

D’AQUEST PROCEDIMENT ÉS POSSIBLE QUE ES PRODUEIXIN ELS SEGÜENTS EFECTES SECUNDARIS O 
COMPLICACIONS: 
Actualment l’anestèsia és molt segura. No obstant això, i com en qualsevol acte mèdic, poden existir complicacions 
que l’anestesiòleg està preparat per tractar. Els riscos que es corren són de dos tipus: 
• Risc quirúrgic: és aquell associat al tipus d’intervenció. D’aquest n’informarà amb detall el metge que ha de fer 

l’operació, ja que depèn de la complexitat/dificultat de la tècnica quirúrgica de cada cas. 
• Risc anestèsic: propi de l’acte anestèsic i molt directament relacionat amb l’estat de salut previ a la intervenció. En 

general els riscos associats a l’anestèsia depenen més de les condicions físiques del pacient i de l’agressivitat de la 
intervenció que del propi acte anestèsic. 

En l’anestèsia general s’introdueix un tub fins la tràquea per controlar la respiració, fet que es fa amb molta cura però 
que pot comportar alguna lesió a les dents. 
Existeix el risc de molèsties tals com mal de coll, tos, veu ronca, nàusees o vòmits després d’una anestèsia general, 
mal d’esquena o mal de cap després d’una anestèsia espinal (epidural o intradural) o hematomes a la zona on s’ha 
aplicat l’anestèsia local o troncular i flebitis en els llocs de venopunció. 
Altres, que es presenten de forma menys freqüent però poden ser molt greus, són els següents: 
• Reaccions adverses/al·lèrgiques a fàrmacs. 
• Aspiració de contingut gàstric cap a pulmons i pneumònia secundària. 
• Complicacions metabòliques o neurològiques. 
• Alteracions cardiorespiratories o d’altres òrgans vitals que poden, fins i tot, arribar al coma o la mort. 

ALTERNATIVES A LA ANESTÈSIA 
Pensem que seria impossible practicar la intervenció quirúrgica sense anestèsia i les exploracions complementàries 
diagnòstiques–terapèutiques serien doloroses o molt molestes per al pacient. 

RISCOS PERSONALIZATS: 
 
 ________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Signatura del pacient o persona autoritzada Signatura facultatiu 
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