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CONSENTIMENT INFORMAT PER A  PROCEDIMENTS EN 
ENDOSCÒPIA DIGESTIVA (*) 

 

Jo,Sr./a. ________________________________________________________ com a pacient 

(o Sr./a. ____________________________________________________, com a representant seu), en 

plenitud de les meves facultats, lliure i voluntàriament, DECLARO QUE HE ESTAT DEGUDAMENT 

INFORMAT/DA, en virtut dels drets que regeix la LLEI GENERAL DE SANITAT i, en conseqüència, 

AUTORITZO el Dr./a./es ________________________________ perquè em sigui practicat el 

procediment diagnòstic i/o terapèutic anomenat ESÒFAG GASTRO DUOENDOSCOPIA 

(PANENDOSCOPIA ORAL) COLONOSCÒPIA - ILEOSCÒPIA, i aquells procediments complementaris, 

tant diagnòstics (biòpsia, citologia ...i altres), com terapèutics (polipectomia, dilatació, esclerosi, electro 

o fotocoagulació, col·locació de bandes elàstiques, pròtesi o sondes... i altres) que siguin recomanables 

durant la realització del mateix. 

He estat informat/da i he entès els possibles riscos de l’exploració, que inclouen: trencaments 

de peces dentals, mossegada de llengua, luxacions mandibulars, afonia, distensió de l'abdomen, dolor, 

hipotensió, flebitis i extravasació medicació, reaccions al·lèrgiques, infecció, aspiració bronquial, 

hemorràgia, perforació i parada cardiorespiratòria. Alguna d’aquestes complicacions poden necessitar 

intervenció quirúrgica 

He estat informat/da i he entès els possibles riscos que qualsevol procediment d’anestèsia o 

sedació comporta (alteracions cardíaques, respiratòries, metabòliques i neurològiques) i consenteixo 

l’administració de medicació sedant o d’altre tipus (en injecció) que sigui necessària o recomanable per 

a la millor realització de l’endoscòpia. 

Autoritzo l’obtenció de fotografies o registres gràfics del procediment a practicar.   

No s’ha  m’ha garantit que es puguin aconseguir els objectius diagnòstics i terapèutics 

previstos. 

He compres la naturalesa i propòsit del procediment ESÒFAG GASTRO DUOENDOSCOPIA 

(PANENDOSCOPIA ORAL) / COLONOSCÒPIA - ILEOSCÒPIA (marcar procediment corresponent)  

Estic satisfet/ta amb la informació facilitada (beneficis, riscos, alternatives) i per això DONO EL 

MEU CONSENTIMENT perquè em sigui practicada.  

Entenc que aquest document pot ser REVOCAT per mi en qualsevol moment, abans de la 

realització del procediment. 

 

Mataró, a ______de_______________ de__________ 

 
Signatura (pacient o representant legal)     Signatura del metge 
D.N.I.          Núm. col·legiat  

 

 

(*) Recomanat per I' Associació Espanyola d’Endoscòpia Digestiva  


