Full d’informació als participants i consentiment informat.

Ens dirigim a vostè per a informar-lo sobre el programa de cribratge d’aneurisma
d’aorta que es realitzarà a tots els homes i a una mostra de dones que aquest any
compleixen 65 anys i que viuen a l’àrea de Barcelona que té com a centre de referència
l’Hospital de Sant Pau.
La nostra intenció és que vostè rebi la informació correcta i suficient per a que pugui
avaluar i jutjar si vol o no participar en aquest programa. Per això, llegeixi si us plau
aquest full informatiu amb atenció i nosaltres li aclarirem els dubtes que li puguin
sorgir.

Participació voluntària
Ha de saber que la seva participació en aquest programa és voluntària i que vostè pot
decidir no participar, o canviar la seva decisió i retirar el seu consentiment en qualsevol
moment, sense que això alteri la relació amb el seu metge ni es produeixi cap mena de
perjudici en l’atenció mèdica que se li donarà.

Descripció general del programa
L’aneurisma d’aorta abdominal és una dilatació o augment de calibre de l’artèria aorta.
Aquest aneurisma habitualment no dóna molèsties. Tanmateix, en cas de presentar
complicacions aquestes poden arribar a ser greus. Es convida als 65 anys en ser l’edat a
partir de la qual el programa de cribratge d’aneurisma té beneficis demostrats en els
homes i potencials beneficis que s’han d’estudiar en les dones de la nostra població. A
les persones que desitgin participar en el programa se’ls realitzarà una ecografia
d’abdomen per a valorar el diàmetre de l’aorta. Aquest estudi no li provocarà ni
molèsties ni dolor, ni cap mena de complicació. Per a realitzar-la haurà d’acudir al
centre assignat.
La visita durarà entre 15 i 20 minuts i constarà dels passos següents:
‐
‐
‐
‐
‐

presentació del personal mèdic
explicació sobre el programa i del consentiment informat que hauria de signar
per a donar la seva autorització
enquesta sobre dades bàsiques de salut
ecografia doppler
explicació sobre el resultat de l’ exploració i les seves implicacions.

Només en el cas de que l’ exploració no es pugui arribar a terme correctament, se
sol·licitarà al pacient acudir a una segona visita amb una dieta prèvia adequada.
D’ acord amb el resultat de l’ ecografia, existeixen les alternatives següents:
‐

Resultat normal: això voldrà dir que vostè no té un aneurisma d’ aorta i no s’ha
de preocupar més en el futur, donat que no serà necessari repetir més aquesta
prova com a part d’ un programa de cribratge posterior, doncs la probabilitat
que vostè desenvolupi la patologia d’ara en endavant, és molt escassa.

‐

Aneurisma d’ aorta no quirúrgic: la seva aorta és patològica però no ha de ser
reparada quirúrgicament en no tenir el calibre mínimament exigit a tal efecte.

‐

Conseqüentment, vostè entrarà en un programa de seguiment per detectar un
possible creixement de la seva aorta mitjançant ecografies. L’ interval entre
visites quedarà determinat pel calibre de l’aorta i oscil·lar entre 3 mesos i un
any.

‐

Aneurisma d’ aorta quirúrgic: : la seva aorta és patològica i potencialment
requereixi d’una intervenció quirúrgica. Per tant, vostè serà citat pel Servei d’
Angiologia y Cirurgia Vascular de l’ Hospital de Sant Pau per acordar una visita
mèdica , completar el diagnòstic i plantejar un possible tractament.

Confidencialitat
El tractament, la comunicació i la cessió de les dades de caràcter personal de tots els
subjectes participants s’ ajustarà al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Real Decret 1720/2007 del
21 de desembre per mitjà del qual es desenvolupa aquesta llei. D’ acord al que estableix
la legislació esmentada, vostè podrà exercir els drets d’ accés, modificació, oposició i
cancel·lació de les dades, per la qual cosa haurà de dirigir-se al seu metge de l ‘estudi.
Totes les dades seran tractats de forma confidencial.
Si volgués realitzar qualsevol consulta, ens pot trucar al telèfon 93 556 56 92 o bé a
l’adreça mail cribratgeaneurisma@santpau.cat

