ETIQUETA PACIENT

FULL D’AUTORITZACIÓ
.................................................................................................................................................,
Nom i cognoms

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: ANALGÈSIA /ANESTESIA DURANT EL PART
Si el/la pacient és menor d’edat o incapaç de donar consentiment
.................................................................................................................................................. ,
Nom i cognoms

amb DNI núm. .........................................., en qualitat de

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

de................... anys d’edat,
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
Nom i cognoms

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
Nom i cognoms
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: ..........................................
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ANALGÈSIA/ANESTESIA DURANT EL PART
Durant el part es produeixen contraccions uterines freqüents. Existeixen diverses tècniques
mèdiques que fan disminuir o desaparèixer aquests dolors. Entre aquestes tècniques les més
utilitzades universalment són:
-

Analgèsia epidural, raquianestèsia contínua i administració sistèmica de fàrmacs analgèsics
durant el període de dilatació.

-

Infiltració local del perineu (nervi púdic) durant el període expulsiu.

L’analgèsia epidural en el part consisteix en la punció amb una agulla a la zona lumbar, entre
les vèrtebres, i la col·locació d’un catèter que passa a través de l’agulla i es col·loca en l’espai
peridural (abans del canal intra medul·lar), i pel qual s’introdueixen anestèsics locals i/o
analgèsics.
És molt important que la gestant col·labori amb l’anestesiòleg i la llevadora en tot allò que se
l’indiqui mentre s’estigui per evitar possibles complicacions, alguna de les quals pot ser greu. La
gestant ha de romandre completament quieta en la posició que se li hagi indicat mentre
s’estigui punxant l’espai intervertebral.
També ha de saber que no és una tècnica que es pugui realitzar a totes les dones. Sempre ha
d’estar indicada i consensuada pel ginecòleg i l’anestesiòleg, i és aquest darrer qui practica la
punció.
Tota intervenció quirúrgica, tant per la pròpia tècnica com per la situació vital de cada pacient
(diabetis, cardiopatia, hipertensió, edat avançada, anèmia, obesitat...) porta implícites una sèrie
de complicacions comunes y potencialment serioses que podrien requerir tractaments
complementaris, tant mèdics com quirúrgics, així com un mínim risc de mortalitat.
Les complicacions d’aquesta tècnica són:
-

-

Mals de cap persistents després del part (7-10 dies). La seva freqüència és
d’aproximadament 1 de cada 150 analgèsies epidurals durant el part.
Convulsions molt poc freqüents. 1 de cada 9.000 analgèsies epidurals durant el part.
Raquianestèsia total. La seva freqüència és 1 de cada 8.000 analgèsies epidurals durant el
part.
Dolor lumbar a la zona de punció amb seqüeles greus. 1 de cada 8.000 analgèsies epidurals
durant el part
Complicacions a nivell del sistema nerviós central: hematoma (subdural, perimedul·lar),
meningitis, etc., amb possibles seqüeles greus; són molt rares: 1 de cada 50.000 - 60.000
analgèsies epidurals durant el part.
Dolor ciàtic o similar degut a la posició durant el part.
Hipotensió (disminució tensió arterial)
L’analgèsia epidural durant el part comporta un major nombre de parts instrumentals, no
existint una freqüència homogènia.
Errors de la tècnica. Llacunes en les zones a analgesiar.
RISCOS PERSONALITZATS
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Signatura pacient o persona autoritzada
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Signatura facultatiu
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