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CONSENTIMENT INFORMAT PER A AMNIOCENTESI I 

ESTUDI 
CITOGENÈTIC EN LÍQUID AMNIÒTIC 

 
Aquest document serveix perquè vostè, o qui el representi, doni el seu consentiment a aquesta intervenció. Això significa que 
vostè ens autoritza a realitzar-la. Vostè pot retirar aquest consentiment quan ho desitgi. Signar-lo no l’obliga a fer-se la 
intervenció. Del seu rebuig no es derivarà cap conseqüència adversa respecte a la qualitat de la resta de l’atenció rebuda. 
Abans de signar, és important que llegeixi a poc a poc la informació següent. 

 

ACEPTACIÓ DE CONSENTIMENT 
 
DATA:.........../ .........../ .............   Model:  ……………………………………..….. 
 
Sr./Sra./..............................................................................................................D.N.I.:….......................... 
(NOM I COGNOMS DEL PACIENT)      
 
Sr./Sra./..............................................................................................................D.N.I.:……...................... 
(NOM I COGNOMS DEL REPRESENTANT LEGAL/FAMILIAR/PERSONA AMB ALTRE VINCULACIÓ DE FET 
(incapacitat del pacient per consentir o denegar, ja sigui per minoria d’edat, incapacitat legal o incompetència, 
indicació del caràcter amb què intervé (pare, mare, tutor, etc.))  
 
Sr./Sra./...............................................................................................................Nº COL.......................... 
NOM DEL PROFESSIONAL SANITARI QUE INFORMA: 
 
Declaro que: 
� He estat informat/da de manera comprensible de la naturalesa i els riscos del procediment 
esmentat, així com de les seves alternatives.  
� Estic satisfet/ta amb la informació rebuda. He pogut  formular totes les preguntes que he cregut 
convenients, i m’han estat aclarits tots els meu dubtes. 
� Conseqüentment, dono el meu consentiment per a la seva realització sabent que puc revocar-lo en 
qualsevol moment  signant la denegació/ revocació si arribés el cas. 
� Si sorgís alguna situació d’urgència, que requerís algun procediment diferent del que he estat 
informat, autoritzo a l’equip mèdic a realitzar-lo  sense consentiment previ. 
 
 
Signatura del pacient   Signatura Representant Lega l  Signatura del Professional 
 
 
 
 
 

DENEGACIÓ O REVOCACIÓ DE CONSENTIMENT 

Després de ser informat/da de la naturalesa i riscos del procediment proposat, manifesto de forma 
lliure i conscient  la meva DENEGACIÓ/REVOCACIÓ DE CONSENTIMENT per a la seva realització, 
fent-me responsable de les conseqüències que puguin derivar-se d’aquesta decisió. 
 
 
Signatura del pacient  Signatura Representant Legal   Signatura del Professional 
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CONSENTIMENT INFORMAT PER A AMNIOCENTESI I 

ESTUDI 
CITOGENÈTIC EN LÍQUID AMNIÒTIC 

 
 
 
En què consisteix: 
1. Es tracta d’una tècnica invasiva que suposa la introducció d’una agulla a la cavitat 
amniòtica a través de les parets abdominals i uterina de la mare, extraient líquid amniòtic 
d’on s’obtenen les cèl·lules fetals necessàries per efectuar l’anàlisi cromosòmic en el 
Laboratori de Citogenètica, del fill encara no nascut. 
2. La tècnica pot fracassar per no aconseguir l’extracció del líquid amniòtic o per problemes 
de laboratori que impedeixen l’emissió d’un diagnòstic complet. 
3. L’exploració només ens informarà de possibles anomalies cromosòmiques, i no de 
defectes congènits d’una altra naturalesa, i per tant, el resultat normal d’un estudi genètic no 
garanteix que el nen naixerà sense defectes o retard mental. 
4. La FIABILITAT de la tècnica és del 99% en citogenètica (resultats en 15-21 dies), i del 
95% en hibridació in situ / QF-PCR (que ens permet tenir un primer resultat en 24-48 hores). 
 
Es recomana repòs absolut un mínim de 24-48hores posteriors a la tècnica. 
 
Riscos típics: 
Encara que l’amniocentesi transabdominal és una tècnica segura, existeix risc d’avortament 
en aproximadament l’1% dels casos. Així mateix he estat advertida i informada d’altres 
possibles riscos, com la punció fetal, la punció del cordó, el trencament de la bossa de les 
aigües, la infecció, el part preterme, i l’hemorràgia materna. 
 
Riscos personalitzats: 
Per la meva situació actual, el metge m’ha informat que poden augmentar o aparèixer 
complicacions o riscos com: 
 
 
Altres alternatives possibles en el seu cas: 
 
 
 
 


