
AUTORITZACIÓ PER AL PROCEDIMENT ANESTÈSIC-QUIRÚRGIC

Nom propietari/ària: DNI:

Declaro ser propietari/ària del pacient:

Nom de l'animal: Espècie: Raça:

Sexe: Edat: Número de xip:

AUTORITZO a l'equip d'ANESTVET Servei d'Anestèsia Veterinària a realitzar sota anestèsia la cirurgia
programada.

El protocol anestèsic pot incloure bloquejos locoregionals com per exemple una epidural i el vostre animal
pot presentar zones rasurades derivades d’aquestes tèccniques.

Assumeixo la responsabilitat professional de les seves accions així com dels tractaments postquirúrgics,
després d'haver estat informat dels possibles riscos i efectes adversos dels procediments anestèsics i
quirúrgics que es realitzaran.

Declaro estar informat pels membres de l'equip veterinari sobre el procediment anestèsic-quirúrgic i dels
riscos assumits per realitzar, o no, proves prequirúrgiques, així com dels riscos inherents i relacionats al
procediment indicat i les possibles complicacions intra i postoperatòries.

Reconec haver-los entès, els accepto i els assumeixo signant aquesta autorització perquè es procedeixi a la
realització de l'esmentat procediment.

A l'hora accepto qualsevol risc derivat dels tractaments anestèsics i quirúrgics realitzats amb bona praxi,
incloent la mort de l’animal.

□ Autorizo a ANESTVET a captar i fer servir les imatges gravades o fotografiades, així com al seu muntatge
i edició amb la finalitat de ser publicades i exposades a través dels seus canals de comunicació interna i
externa. I autoritzo que les esmentades imatges puguin aparèixer a qualsevol plataforma de comunicació d'
ANESTVET (pàgina web, xarxes socials, videos, etc), de conformitat amb l'article 2 de la llei orgànica 1/1982
del 5 de maig sobre protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i a la pròpia Imatge.

ANESTVET tindrà cura que la captació i utilització de les imatges no atenti contra la dignitat ni el dret a
l'honor de les persones i animals, ni contra la moral i l'ordre públic en els termes establerts en la legislació
vigent.

Així mateix i segons la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Llei de Serveis de la Societat de la Informació,
declaro estar informat sobre els drets d'accès, rectificació, cancelació i oposició que puc exercir dirigint-me
per escrit a gestió@anestvet.cat

Data i Signatura


