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 Informacje o operacji.       Zgoda na zabieg abdominoplastyki.  

  

NAZWISKO I IMIĘ: .....................................................................…………  

 PESEL: ..................................TELEFON/e-mail............................……………  

 ADRES: ....................................................................................………….  

 

Zabieg abdominoplastyki jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na modelowaniu powłok 

brzusznych.  Najczęściej wykonywany jest w przypadku zmian pociążowych w obrębie 

powłok brzusznych, z powodu blizn pooperacyjnych i rozstępów oraz  nadmiaru zwiotczałego 

fałdu skórno-tłuszczowego z powodu masywnego schudnięcia.  

Zabieg abdominoplastyki nie jest zabiegiem odchudzającym. Wykonuje się go u osób, u 

których ćwiczenia fizyczne i dieta nie przynoszą oczekiwanego rezultatu lub nie możemy 

liczyć na pełne obkurczenie fałdu skórno-tłuszczowego po masywnym schudnięciu. 

Szczególnym wskazaniem jest rozejście pochewek mięśni prostych brzucha w wyniku zmian 

pociążowych. 

Zabieg abdominoplastyki może poprawić zarówno Twój wygląd jak i Twoje samopoczucie, 

nie znaczy to jednak, że będziesz wyglądać idealnie i że operacja zmieni stosunek innych 

osób do Ciebie. Zanim podejmiesz decyzję o operacji, przemyśl dokładnie swoje oczekiwania 

i przedyskutuj z chirurgiem, czy są one możliwe do zrealizowania. Jak każda operacja – 

operacja abdominoplastyki ma swoje techniczne ograniczenia. Najczęściej wynikają one 

z  różnic anatomicznych oraz trudnych do realizacji oczekiwań pacjenta/ki.  

Zebrane tu informacje pomogą w zrozumieniu istoty zabiegu, jego przebiegu i możliwości.  

Przed podjęciem decyzji o operacji należy poznać ryzyko i skutki wiążące się z zabiegiem.  

 Zabiegiem alternatywnym do abdominoplastyki jest zabieg odsysania powłok brzusznych, 

jednak wskazania do tego zabiegu są znacznie bardziej ograniczone i efekty różne. Dlatego 

abdominolastyka jest metodą  najpewniejszą, najbezpieczniejszą i najskuteczniejszą.  

Zabieg abdominoplastyki wykonuje się w zależności od wskazań w różnym zakresie: 

 -----  Miniabdominoplastyka 

 -----  Abdominoplastyka z przeszczepem pępka 

 -----  Abdominoplastyka z przeszczepem pępka oraz rekonstrukcją pochewek mięśni prostych 



Chirurgia P lastyc zna D r K e lle r e-mail: gabinet@doktorkeller.pl
tel. +48 605 12 62 02   +48 605 245 217  

 

2 
 

Miniabdominoplastyka dotyczy zwykle korekcji fałdu tłuszczowego i/lub blizn 

pooperacyjnych podbrzusza pomiędzy pępkiem a spojeniem łonowym. Nie wymaga 

przeszczepu pępka. Nie ma możliwości wykonania rekonstrukcji pochewek mięśni prostych 

nad pępkiem. W wyjątkowych sytuacjach można zastosować znieczulenie miejscowe.  

Abdominoplastyka z przeszczepem pępka  wymaga poziomego cięcia w obrębie podbrzusza 

nad spojeniem łonowym. Zabieg polega na odpreparowaniu płata skórno-tłuszczowego od 

powięzi zwykle aż do wysokości mostka i redukcji jego nadmiaru. Operacja wymaga 

okrojenia pępka i wyłonienia go ponownie w nowym miejscu na fałdzie skórno-tłuszczowym 

powłok brzusznych. Duża powierzchnia odpreparowana wymaga założenia jednego lub dwu 

drenów wyprowadzonych z osobnego cięcia lub z brzegu rany. Brzegi rany zespala się 

warstwowo.  

Abdominoplastyka umożliwia zaopatrzenie przepukliny kresy białej, czyli rekonstrukcję 

pochewek mięśni prostych jeśli zachodzi taka potrzeba. Do rozejścia pochewek mięśni 

prostych dochodzi zazwyczaj w okresie ciąży, kiedy następuje  gwałtowne rozciągnięcie 

powłok brzusznych. Rekonstrukcja pochewek polega na bardzo szczelnym zbliżeniu 

brzegów przyśrodkowych pochewek mięśni prostych często na całej długości od mostka po 

spojenie łonowe. Rutynowo nie stosuje się sztucznych siatek, są one stosowane bardzo 

rzadko, jedynie w wybranych przypadkach i po uzgodnieniu z chirurgiem. 

Zabieg abdominoplastyki może być uzupełniony o liposukcję okolic biodrowo-lędźwiowych 

jeśli są takie wskazania i możliwości.   

Zabieg abdominoplastyki jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym pod kontrolą zespołu 

anestezjologicznego. 

 Po pierwsze: bezpieczeństwo  

Abdominoplastyka jest często wykonywaną operacją z zakresu chirurgii plastycznej na całym 

świecie. Jest to bezpieczna i dobrze poznana procedura, jednak jak każdy zabieg medyczny 

niesie ze sobą pewne ryzyko i wymaga odpowiedniego przygotowania przedoperacyjnego. 

Żeby wykluczyć ewentualne przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu, niezbędne są 

informacje na temat Twojego zdrowia oraz wykonanie odpowiednich badań. Wyniki 

zleconych badań powinny być prawidłowe, nieprawidłowe wartości mogą być powodem 

dyskwalifikacji lub przesunięcia terminu zabiegu.                                                        

UWAGA: Jednoznacznie udowodnione jest, że palenie papierosów ( również e-

papierosów ) przed i po zabiegu opóźnia w sposób znaczący  proces gojenia prowadząc 

często do wielu  ciężkich powikłań. 

Planowanie operacji  

Założeniem operacji jest likwidacja nadmiaru wiotkiej tkanki w obrębie brzucha. Może temu 

towarzyszyć częściowa lub całkowita likwidacja blizn lub rozstępów, ale tylko w okolicy 

bezpośrednio operowanej. Rekonstrukcja pochewek ścięgnistych ma na celu odtworzenie 

prawidłowej anatomicznej budowy powłok brzusznych i stwarza warunki do rozćwiczenia 

mięśni prostych brzucha w efekcie uzyskując  poprawę sylwetki.  Sama rekonstrukcja 
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pochewek musi być uzupełniona o  ćwiczenia mięśni prostych aby uzyskać oczekiwany 

efekt.   

Zakres zabiegu zależy od wspólnej decyzji lekarza i pacjenta. Jest on uwarunkowany przede 

wszystkim stanem klinicznym i  zrozumieniem ograniczeń operacji. W czasie konsultacji 

przedoperacyjnej dokonuje się oceny stanu zdrowia pacjenta oraz oceny stanu miejscowego: 

powłok brzusznych, a w szczególności pochewek mięśniowych.  

UWAGA: Zabieg abdominoplastyki  nie jest zabiegiem odchudzającym!  Celem zabiegu 

jest  modelowanie i rekonstrukcja powłok brzusznych, nie odchudzenie tych okolic.  

Znieczulenie  

Operacja wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym. O szczegółach znieczulenia informuje 

lekarz anestezjolog, który będzie uczestniczył w zabiegu. Jeżeli masz pytania dotyczące 

znieczulenia – anestezjolog na pewno będzie mógł rozwiać Twoje wątpliwości. Znieczulenie 

ogólne stosowane w naszej klinice jest znieczuleniem bezpiecznym z wykorzystaniem 

nowoczesnych środków i aparatury, pod kontrolą wysoko wykwalifikowanego personelu, 

jednak należy pamiętać, że zastosowanie jakiegokolwiek znieczulenia wiąże się z ryzykiem 

wystąpienia powikłań, m.in. reakcji alergicznej czy powikłań sercowo-płucnych, do 

zatrzymania akcji serca włącznie. 

 Operacja  

Zabieg abdominoplastyki  jest zabiegiem trwającym około 2,5-4 godzin (zależy to od wielu 

czynników, m.in. warunków anatomicznych, trudności technicznych, krwawienia).  Przed 

zabiegiem chirurg dokładnie planuje zakres zabiegu w pozycji stojącej i nanosi na skórę 

potrzebne oznaczenia. W trakcie zabiegu po wykonaniu cięcia poziomego nad spojeniem 

łonowymi operator oddziela fałd skórno-tłuszczowy od powięzi w kierunku mostka, okrawa 

pępek a następnie odcina nadmiar skóry i tkanki podskórnej. Na tym etapie możliwe jest 

wykonanie rekonstrukcji pochewek mięśni prostych brzucha poprzez dokładne zeszycie ich 

brzegów przyśrodkowych i odtworzenie przebiegu kresy białej. Pępek zostaje wyłoniony w 

nowym miejscu na skórze brzucha, a fałd skórno-tłuszczowy zostaje warstwowo zeszyty. 

Mogą zostać na skórę zastosowane szwy wchłanialne, ciągłe lub pojedyncze szwy 

niewchłanialne, lub tylko plastry zbliżające. Metodę zeszycia skóry u każdego pacjenta 

dobiera się indywidualnie w zależności od możliwości. Najczęściej z okolic brzeżnych rany 

wyprowadzone są dreny (1 lub 2), które są zwykle usuwane w dniu następnym. Jeśli zachodzi 

konieczność mogą być pozostawione dłużej. Cały brzuch spinany jest specjalnym pasem 

brzusznym, który noszony jest non-stop przez w zależności od zaleceń od 2 tyg. do 2 mcy.   

Rekonwalescencja pooperacyjna  

Po zabiegu pacjent/ka odpoczywa na sali pooperacyjnej pod pełną kontrolą parametrów 

życiowych ( monitoring krążeniowo-oddechowy). Po zabiegu pozostaje się w klinice 

zazwyczaj przez jedną dobę pod troskliwą opieką pielęgniarek i w ciągłym kontakcie z 

chirurgiem. Następnego dnia po  zmianie opatrunku można wrócić do domu (lub do hotelu w 

pobliżu kliniki). Pacjent/ka otrzymuje receptę na środki przeciwbólowe oraz inne leki, jeśli są 

zalecone, oraz dokładną instrukcję ich zażywania. Może być konieczna zmiana opatrunku w 

domu według szczegółowych zaleceń operatora. Zwykle dotyczy higieny „nowego” pępka. 
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Pierwsze 2-3 dni po operacji mogą być bolesne, choć nie jest to zasadą. Odczuwanie bólu jest 

sprawą bardzo indywidualną - stąd jedni pacjenci mówią o niewielkich dolegliwościach, inni 

skarżą się na dość intensywny ból. Środki przeciwbólowe pomagają przetrwać najgorszy 

czas, następnie z każdym dniem ból słabnie, dzieje się to zwykle po ok. 3-4 dniach.  

Powrót do pracy jest możliwy najczęściej po ok. 14 dniach od przeprowadzenia zabiegu (w 

zależności od rodzaju wykonywanej pracy, przebiegu operacji i gojenia pooperacyjnego okres 

rekonwalescencji może być dłuższy). Prowadzenie samodzielne samochodu również możliwe 

jest po ok. 14 dniach. Kontrola pozabiegowa w klinice planowana jest zwykle po ok. 5-7 

dniach, chyba że sytuacja wymaga wcześniejszego kontaktu. Ok. 12-14 dni od zabiegu 

zostają usunięte szwy z pępka i ewentualnie z rany jeśli tego  wymagają.  Kolejne kontrole są 

ustalane indywidualnie w zależności od okoliczności. Wszystkich pacjentów zwykle 

obowiązuje kontrola po ok. 3 miesiącach po zabiegu. Pacjenci są zobowiązane do stawienia 

się na wyznaczone wizyty kontrolne, każda nieobecność  winna być uzgodniona z 

operatorem. 

W przypadku abdominoplastyki konieczność noszenia pasa wymagana jest zwykle przez 

okres 2-3 tygodni ( w dzień i w nocy). Jeśli podczas zabiegu zostały zrekonstruowane 

pochewki mięśni prostych bardzo ważne jest aby dokładnie realizować zalecenia, 

nieprzestrzeganie zaleceń może spowodować zerwanie szwów wewnętrznych zbliżających 

pochewki i zniszczyć efekt zabiegu.  

Osoby po rekonstrukcji pochewek obowiązuje noszenie pasa 24h/dobę przez okres 2 

miesięcy, zakaz dźwigania powyżej 5 kg, powolne rozćwiczenie mięśni prostych wg zaleceń 

operatora. Należy również unikać pokarmów wzdymających, kaszlu, nadmiernych ruchów. 

Należy pamiętać, że abdominoplastyka jest zabiegiem operacyjnym, który zawsze związany 

jest z wystąpieniem obrzęku, krwiaków, bolesności, blizn.  

Należy mieć świadomość, że efekt ostateczny po zabiegu można ocenić nie wcześniej niż 

kilka miesięcy do roku od zabiegu, co jest związane z procesem gojenia tkanek. 

 Możliwe powikłania i działania niepożądane operacji  

Operacja przebiega zazwyczaj bez komplikacji i zdecydowana większość pacjentów nie 

doświadcza problemów związanych z zabiegiem. Mimo najwyższej staranności i 

dbałości  mogą jednak wystąpić powikłania, między innymi:  

1. Krwawienie, które powstaje w wyniku naruszenia naczyń krwionośnych i najczęściej 

może zostać natychmiast zatamowane. W przypadku większej utraty krwi, może być 

konieczna transfuzja krwi lub jej elementów. Może nawet dojść do wstrząsu 

hipowolemicznego. Krwawienie w obrębie powłok brzusznych może pojawić się 

także w ciągu następnych dni po zabiegu (często wskutek nadmiernej aktywności i 

niestosowania się do zaleceń operatora). W pewnych sytuacjach może być 

konieczna  reoperacja. Niewielkie krwiaki mogą zostać ewakuowane poprzez proste 

nakłucie i aspirację treści krwistej.  

2.  Technika zabiegu abdominoplastyki niesie ze sobą ryzyko niedokrwienia co może 

doprowadzić do martwicy brzeżnej, częściowej lub całkowitej pępka oraz martwicy 

brzeżnej lub częściowej skóry i/lub tkanki podskórnej. Zaburzenia ukrwienia mogą 
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prowadzić do zmian martwiczych o różnym nasileniu: od powierzchownej martwicy 

naskórka po martwicę głębokich warstw tkanki tłuszczowej. Zwykle takie zmiany 

wymagają oczyszczenia z tkanek martwiczych i wynaskórkowania rany. W 

zaawansowanych powikłaniach niedokrwiennych proces gojenia może wymagać 

wielotygodniowego gojenia i pozostawić w efekcie nieestetyczną bliznę. W skrajnych 

przypadkach może być konieczne zastosowania przeszczepów skóry.  

UWAGA: palenie papierosów nawet 12 krotnie częściej  zwiększa ryzyko zmian 

niedokrwiennych! 

3. Przeczulica lub niedoczulica dotyczy najczęściej obszaru poniżej pępka i jest często 

obserwowana. Zaburzenia czucia zwykle ustępują w ciągu miesiąca, u niewielkiej 

grupy regeneracja nerwów może trwać kilka miesięcy, a nawet kilka lat. W zupełnie 

pojedynczych przypadkach obserwuje się niewielkiego stopnia przetrwałe zaburzenia 

unerwienia.  

4. Operacja wiąże się z naruszeniem tkanek organizmu, czego wynikiem jest ból 

pooperacyjny. Próg bólu i odczucia związane z zabiegiem są sprawą bardzo 

indywidualną, stąd jedni pacjenci zgłaszają jedynie niewielkie dolegliwości, inne 

mówią nawet o dość znacznym bólu. Środki przeciwbólowe (w klinice – dożylne, w 

domu – doustne) pozwalają jednak w miarę komfortowo przetrwać pierwsze 

najcięższe dni po zabiegu nawet najbardziej wrażliwym pacjentom. Pas stosowany już 

od pierwszych godzin po zabiegu sprzyja stabilizacji  i zmniejsza odczucia bólowe. 

5. Bardzo rzadko występują  uszkodzenia nerwów i tkanek miękkich wynikające z 

konieczności leżenia w czasie operacji, uszkodzenie lub stany alergiczne skóry na 

skutek zastosowania środków dezynfekujących albo instrumentów operacyjnych, 

odparzenia od plastrów stabilizujących opatrunki, zła tolerancja leków. 

6. Długotrwałe operacje w zakresie miednicy w większym stopniu są narażone na 

powikłanie w postaci powstania zakrzepów krwi w naczyniach żylnych i prowadzić 

do zakrzepowego zapalenia żył wymagającego intensywnego leczenia. W bardzo 

rzadkich przypadkach może dojść  do przemieszczenia zatoru w obręb naczyń 

płucnych co stanowi zagrożenie życia. Dlatego w  klinice obowiązuje protokół 

postępowania zgodnie z zaleceniami Polskiej Grupy Roboczej na podstawie skali 

Capriniego dotyczący  profilaktyki przeciwzakrzepowej. W zależności od wskazań 

stosuje się wczesne uruchomienie – już kilka godzin po operacji,  pończochy 

uciskowe oraz  zastrzyki podskórne heparyny niskocząsteczkowej. Czynnikami 

zwiększającymi ryzyko są:  powikłania zakrzepowo-zatorowe w przeszłości lub w 

rodzinie, wiek >40 lat, przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych, otyłość, 

żylaki kończyn dolnych, palenie tytoniu. 

7. Infekcja jest stosunkowo rzadkim powikłaniem.  Infekcję wywołują z reguły bakterie 

żyjące w gruczołach skóry (gruczoły łojowe, gruczoły potowe). Do opanowania 

infekcji zazwyczaj wystarczające jest dłuższe leczenie antybiotykiem, ale może 

zdarzyć się, że takie postępowanie jest niewystarczające, w wyjątkowych przypadkach 

może dojść do dostania się bakterii do krwioobiegu i rozwoju infekcji 

ogólnoustrojowej. 

8. Czasami dochodzi do zbierania się płynu surowiczego w loży powłok. Sporadycznie 

sączenie płynu surowiczego może trwać kilka tygodni  i wymagać opatrunków. 
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9. W przypadku powikłań w gojeniu  może dojść do rozejścia rany, najczęściej   wskutek 

infekcji lub stanu zapalnego. Czasem może być konieczne założenie wtórnych szwów. 

Może również dojść do ponownego rozejścia brzegów pochewek mięśni prostych, 

najczęściej z powodu nadmiernego uruchomienia i nieprzestrzegania zaleceń. 

Napięcia na powłoki brzuszne spowodowane kolejną ciążą mogą doprowadzić do 

ponownego rozejścia pochewek mm. prostych. 

10. Asymetria powłok brzusznych, asymetria blizn, asymetria położenia pępka może się 

pojawić po zabiegu szczególnie u osób z dużym fartuchem tłuszczowym, może 

wymagać korekty, ale również może nie być możliwe skorygowanie nierówności. 

11. Po liposukcji okolic lędźwiowych obserwuje się tkliwe krwiaki w okolicach 

lędźwiowych, górnych powierzchni ud i boków ciała, ich wchłanianie może trwać 

kilka tygodni. W miejscach odsysanych mogą pojawić się nierówności na skórze.  

12. W przypadku miniabdominoplastyki występuje blizna pozioma powyżej spojenia 

łonowego. Abdominoplastyka z przeszczepem pępka pozostawia bliznę wokół pępka 

oraz bliznę poziomą ( w wyjątkowych przypadkach także krótką kilkucentymetrową 

bliznę pionową ).  Rozległość i poziom cięcia zależy od wielu czynników, m.in. 

obecności blizn pooperacyjnych, stopnia wiotkości oraz elastyczności skóry, 

obecności rozstępów, konieczności rekonstrukcji pochewek mięśni prostych, grubości 

fałdu skórno - tłuszczowego, itd. Przyjęta technika operacyjna może 

wymagać dłuższego cięcia, a co za tym idzie dłuższej blizny. Zostanie to dokładnie 

omówione w  trakcie rozmowy z operatorem. Przez kilka miesięcy po zabiegu mogą 

utrzymywać się nierówności na powierzchni powłok brzusznych, także na granicy 

górnego i dolnego brzegu fałdu skórno-tłuszczowego spowodowane różną grubością 

tkanki tłuszczowej. Rany po cięciu chirurgicznym zazwyczaj goją się dobrze i po 

kilku miesiącach dojrzewające blizny są mało widoczne (nigdy jednak zupełnie nie 

znikają). W rzadkich przypadkach z różnych przyczyn (infekcja, martwica brzeżna, 

duże napięcie skóry, osobnicza skłonność) blizna pooperacyjna może być gorsza. 

Wyjątkowo, u pacjentów mających genetyczne predyspozycje, tworzy się blizna 

przerostowa/keloid (grube, szerokie i przebarwione blizny). W wyjątkowych 

przypadkach gorszego gojenia się i brzydkiej blizny możliwa jest korekcja blizny (w 

zależności od wskazań – korekcja chirurgiczna, dermabrazja, ostrzyknięcie 

preparatem sterydowym). Zaleca się stosowanie technik poprawiających wygląd blizn 

– masaż, plastry, żele. 

 Powodzenie zabiegu W zdecydowanej większości przypadków operacja poprawia wygląd, 

który staje się dla pacjentów powodem znacznej satysfakcji. Należy pamiętać, że chirurgia 

plastyczna jest dziedziną medyczną, a na efekt ostateczny operacji, oprócz najwyższej 

staranności lekarza, wpływ mają czynniki osobnicze pacjentki, które nie zawsze da się w 

100% przewidzieć. To sprawia, że nawet wysoko wykwalifikowany chirurg z wieloletnią 

praktyką nie jest w stanie z góry zagwarantować osiągnięcia oczekiwanego przez pacjenta 

konkretnego pooperacyjnego wyglądu. W przypadku abdominoplastyki z korekcją pochewek 

mięśni prostych zabieg  stwarza warunki, a pełny efekt ostateczny zostanie osiągnięty przy 

zaangażowaniu pacjenta/ki. Właściwe ćwiczenia mięśni prostych uzupełniają i podkreślają 

korzystne efekty zabiegu. 

 Upoważniam Dr M Keller-Skomską oraz jej współpracowników do wykonania zabiegu: 

[   ]  Miniabdominoplastyki 
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[   ]  Abdominoplastyki z przeszczepem pępka 

[   ]  Abdominoplastyki z przeszczepem pępka i rekonstrukcją pochewek mięśni prostych        

Upoważniam Dr M Keller-Skomską oraz jej współpracowników do wykonania 

zabiegu zmniejszenia (redukcji) piersi  i wszystkich związanych z tym zabiegiem 

niezbędnych czynności. Zostałam/em szczegółowo poinformowana/y jakie są możliwości 

uzyskania oczekiwanego efektu w moim przypadku. Końcowy efekt zabiegu, jak również 

przebieg okresu pooperacyjnego są ściśle uzależnione od indywidualnego przypadku i mogą 

odbiegać od ustalonego wcześniej efektu, omawianego podczas konsultacji kwalifikacyjnej. 

Jestem całkowicie świadoma/y, że ostateczny efekt zabiegu zależy od wielu czynników, m. 

in. od stanu mojego zdrowia, wieku, elastyczności skóry, indywidualnej reakcji skóry i całego 

organizmu, ewentualnych powikłań.  

 

Zostałam/em wyczerpująco poinformowana/y o tym, że końcowy efekt zabiegu nie 

jest identyczny w każdym przypadku i może odbiegać od efektów, które osiągnięto u innych 

pacjentów. Jestem świadoma/y, że możliwy do osiągnięcia efekt zabiegu, okres gojenia i 

skuteczność ewentualnej terapii pooperacyjnej nie mogą zostać określone w sposób ścisły, co 

wynika ze specyfiki planowanego zabiegu. Całkowicie rozumiem, iż możliwości takiego 

zabiegu są ograniczone. Zdaję sobie sprawę, że nie ma gwarancji na to, że oczekiwane efekty 

będą uzyskane. Zdaję sobie sprawę, iż medycyna, chirurgia nie jest jednolitą nauką i mam 

świadomość, że nie ma gwarancji co do ostatecznego efektu operacji. 

 

 Oświadczam, że udzieliłam/em prawdziwych informacji na temat mojego zdrowia i 

zażywanych leków. Zdaję sobie sprawę, że zatajenie w/w informacji może zwiększyć ryzyko 

wystąpienia nieoczekiwanych powikłań, za które chirurg nie ponosi odpowiedzialności. 

Oświadczam, że przebyłam/em zalecany cykl szczepień przeciw wirusowemu zapaleniu 

wątroby typu B, a w przypadku rezygnacji ze szczepień mam świadomość ryzyka zakażenia 

wirusem WZW typu B. 

 

Wyrażam zgodę na wykonanie stosownej dokumentacji związanej z zabiegiem, jak również 

na fotografowanie wizerunku, utrwalanie przebiegu zabiegu za pomocą środków 

utrwalających obraz i dźwięk dla celów medycznych, naukowych, edukacyjnych lub 

marketingowych z zastrzeżeniem, iż moja tożsamość nie zostanie ujawniona. Zgadzam się, 

aby w trakcie wykonywania zabiegu obecne były osoby niezbędne do udzielenia niniejszego 

świadczenia oraz inne osoby, których uczestnictwo w zabiegu ma cel ściśle edukacyjny.  

 

 Zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich zaleceń przed i pooperacyjnych, 

związanych w całym procesem leczenia i zdaję sobie sprawę, że nieprzestrzeganie ich może być 

przyczyną powikłań i prowadzić do zniszczenia  efektów zabiegu.  Przyjmuję do wiadomości, że 

niestosowanie się do zaleceń: np. samowolne zdjęcie opatrunku, nadmierna aktywność po 

zabiegu, niestawienie się na wizytę kontrolną, może mieć wielki wpływ na przebieg i 

ostateczny rezultat leczenia.  Zobowiązuję się wypełniać zalecenia  i zgłaszać się na wskazane 
wizyty kontrolne w wyznaczonych terminach. 

 

 Jestem świadoma/y, iż w trakcie zabiegu mogą wystąpić nieprzewidziane sytuacje, 

które będą wymagały dodatkowych lub innych czynności, niż te wyżej wymienione. I dlatego 

upoważniam dr M Keller-Skomską  lub jej asystentów, oraz osoby przez nich upoważnione 

do wykonania takich czynności, jakie ich zdaniem są niezbędne. Wyrażam zgodę na 

ewentualne zmodyfikowanie sposobu operacji w niezbędnym zakresie zgodnie z wiedzą i 
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sztuką medyczną, jeśli taka konieczność wyniknie w związku z sytuacjami dotąd nieznanymi 

i nieprzewidzianymi i  które operator uzna za konieczne. Zgoda wyrażona w tym paragrafie 

uwzględni także wszelkie stany zdrowotne wymagające leczenia, nieznane mojemu lekarzowi 

w czasie kiedy zabieg się rozpoczął.  

 

 Wyrażam zgodę na proponowane znieczulenie, wszelkie czynności pielęgniarskie, 

zastosowane leki i czynności okołooperacyjne. Wyrażam zgodę na podanie mi 

zaproponowanych środków znieczulających, w tym na zasugerowane mi leczenie bólu 

pooperacyjnego. Rozumiem, iż wszystkie formy znieczulenia są obarczone pewnym stopniem 

ryzyka i możliwością komplikacji, a czasami także śmierci.  

Wyrażam zgodę na przeniesienie mnie do właściwego oddziału stacjonarnego zgodnie z 

decyzją lekarza operującego lub anestezjologa jeśli wymagałby tego mój stan zdrowia. 

Wyrażam zgodę na utylizację sprzętu medycznego użytego podczas zabiegu oraz tkanek ciała 

które zostały usunięte podczas zabiegu.  

 

 Oświadczam, że otrzymałam/em pełną informację na temat kosztów leczenia, także w 

przypadku pojawienia się powikłań i konieczności dalszego leczenia. Koszty te w pełni 

akceptuję. Wiem, że mogę odwołać zgodę na leczenie w każdej chwili według mojego 

uznania, i że przysługują mi prawa wynikające z ustawy o ochronie praw pacjenta. 

 
 Zgodnie z artykułem 13-ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z 

27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz.Urz.UE L 119, s.1) – RODO wyrażam zgodę, aby Gabinet Chirurgii Plastycznej Małgorzata Keller-

Skomska  ul. Tuchowska 6B/5  30-618 Kraków został Administratorem moich Danych Osobowych. 

Zostałam/em poinformowana/y, że moje dane będą przetwarzane w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia 
usług medycznych lub leczenia na podstawie art. ust.2 lit h RODO. 

 

W sposób wyczerpujący omówiłem/am mój stan zdrowia oraz proponowane metody 

chirurgicznego leczenia z operatorem oraz otrzymałem/am satysfakcjonujące mnie 

odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Mam pełną wiedzę na temat możliwości zabiegu i 

ewentualnych powikłań. Miałem/am wystarczający czas na zapoznanie się z dokumentacją. 

Wszelkie informacje zostały mi przekazane w sposób przystępny i jasny; zgodę na zabieg 

podpisuję całkowicie świadomie. 

Zostałam/em ponadto poinformowana/y o alternatywnych metodach leczenia (nie wyłączając 

zaniechania leczenia) i alternatywnych zabiegach.  

 

Posiadam wystarczającą wiedzę, na której opieram moją pełną i całkowicie świadomą 

zgodę na proponowane leczenie. 

 

 

 

Data: ……………………..              Podpis czytelny pacjenta/ki…………………………….. 

 

Data: ………………………            Podpis operatora ………………………………………  


