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Informacje o operacji. 
Operacja nosa - zgoda na zabieg. 

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

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

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

Operacja nosa jest zabiegiem chirurgicznym pozwalającym na zmianę kształtu nosa oraz poprawę 

funkcjonalności  nosa.  Najczęstszymi wskazaniami do operacji są: 

- wrodzone lub pourazowe zniekształcenia nosa, 

- zaburzenia  funkcji oddychania, 

- estetyczne zmiany kształtu nosa, 

- rekonstrukcje ubytków nosa pooperacyjnych lub pourazowych. 

 

Operacja nosa 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 nosa ma swoje techniczne ograniczenia. Najczęściej wynikają 

one z  różnej budowy nosa oraz tkanek miękkich i twardych otaczającej twarzoczaszki, a także  trudnych do 

realizacji oczekiwań pacjentki. 

 

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

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

 

Metody alternatywne 

Drobne korekcje nosa mogą zostać wykonane techniką małoinwazyjną polegającą na modelowaniu kwasem 

hialuronowym, jednak ograniczenia związane z tą techniką powodują, że chirurgiczna korekcja nosa jest 

najpewniejszą, najbezpieczniejszą i najskuteczniejszą metodą zmiany kształtu nosa.  

 

Po pierwsze: bezpieczeństwo 

Korekcja nosa jest jedną z najczęściej wykonywanych operacji 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 prawidłowe, nieprawidłowe wartości 

mogą być powodem dyskwalifikacji lub przesunięcia terminu zabiegu. 

Bezwzględnym przeciwskazaniem do zabiegu jest aktywna postać opryszczki, ropne zmiany skóry nosa, 

stany zapalne zębów i zatok obocznych nosa. 
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Planowanie operacji 

Założeniem operacji jest poprawa wyglądu i funkcji nosa. Jest ona uwarunkowana stanem klinicznym, 

budową nosa i stopniem jego zniekształceń, budową elementów twarzoczaszki, stopniem i rodzajem 

zaburzeń oddychania, stanem tkanek okolicznych (skóra, tkanka podskórna, śluzówki, kości twarzoczaszki, 

zatoki czołowe i szczękowe, jama ustna, stan uzębienia, itd..).Warunki anatomiczne przed operacją 

determinują wygląd nosa po operacji.   

 

UWAGA:  Każdy nos jest inny, u każdej osoby proporcje składowych nosa, ich układ w stosunku do 

otaczającej twarzoczaszki, pokrywa skórna, warunki oddychania różnią się, choć pozornie mogą wyglądać 

identycznie. 

Nie ma żadnych możliwości aby uzyskać identyczny kształt nosa u dwóch różnych pacjentów. 

 

Korekcja nosa skupia się na zmianie kształtu części twardych nosa – chrzęstnych i kostnych, pokrywająca 

skóra ma w ciągu kolejnych miesięcy po zabiegu obkurczyć się i dostosować do nowego kształtu 

rusztowania kostno-chrzęstnego. Proces ten trwa różnie długo u różnych pacjentów, również obkurczanie 

skóry może być u niektórych osób niedostateczne. Chirurg nie ma na to wpływu, jest to całkowicie zależne 

od  osobistych skłonności operowanej osoby. 

 

UWAGA:  U każdego pacjenta wchłanianie obrzęków trwa różnie długo, u jednych będzie to rok, u innych 

dwa a nawet trzy lata.   

U osób z tzw. grubą skórą ( cera mieszana, tłusta, łojotokowa, grubsza podściółka tłuszczowa, nos 

„mięsisty”) obkurczanie skóry i schodzenie obrzęków może trwać bardzo długo, nawet kilka lat. 

Otwarta technika zabiegu wymagająca znacznego odpreparowania tkanek sprzyja większym obrzękom i 

dłuższemu czasowi ich utrzymywania się. 

 

W trakcie konsultacji chirurg bardzo szczegółowo analizuje wygląd i funkcję nosa oraz okolicznych tkanek,  

omawia możliwości i ograniczenia poszczególnych technik operacyjnych. Zaproponuje te techniki, które 

będą najskuteczniejsze i najbezpieczniejsze. Należy pamiętać, że na kształt nosa, mimo jego niewielkich 

rozmiarów, składa się wiele składowych. W zależności od rodzaju deformacji, korekcji podlegają te 

elementy anatomiczne, które są niezbędne dla uzyskania planowanego efektu. 

 

Znieczulenie 

Operacja wykonywana jest zwykle 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 

Wbrew potocznemu sądowi, wśród zabiegów z dziedziny chirurgii plastycznej, operacje nosa należą do 

najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych. Na bardzo niewielkiej powierzchni operacyjnej chirurg 

wykonuje masę czynności zabiegowych, wiele z nich podskórnie bez kontroli wzroku. 

Czas trwania zabiegu  zależy od zaplanowanych czynności operacyjnych i wynosi średnio ok. 2,5-3godzin. 

Skomplikowane zabiegi mogą trwać kilka godzin. 
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Wyróżniamy dwie podstawowe techniki operacyjne nosa. 

 

Korekcja nosa zamknięta polega na tym, że wszystkie nacięcia umożliwiające dostęp do operowanych 

elementów nosa, znajdują się wewnątrz nosa ( najczęściej w przedniej części ). Technika ta na zewnątrz nie 

pozostawia żadnych blizn. 

 

Korekcja otwarta wymaga nacięcia poprzecznego skóry w obrębie słupka nosa, Po odpreparowaniu tkanek 

miękkich czubka i grzbietu nosa, daje możliwość wglądu i korekcji chrzęstnych części nosa pod kontrolą 

wzroku. W przypadku tej techniki obrzęki wchłaniają się wolniej i gojenie trwa dłużej. Ze względu na 

szeroki dostęp i większą ingerencję częściej dochodzi do niekontrolowanych zrostów,  krwiaków, wtórnych 

deformacji. 

 Blizna na skórze słupka nosa jest zwykle prawie niewidoczna, jednak u osób z tendencją do blizn 

przerosłych może pozostawić gorszy efekt ( blizna szersza, grubsza, zarumieniona, twarda).  Redukcja 

ramion  przyśrodkowych chrząstek skrzydłowych może dać w efekcie niewielkie poszerzenie słupka. 

 

Wybór techniki jest zależny od planowanego zakresu zabiegu, oczekiwanych zmian; jest szczegółowo 

omawiany i  podejmowany wspólnie z pacjentem. 

 

Obie techniki uzupełnia korekcja skrzydełek nosa, która wymaga zewnętrznych cięć w naturalnym 

załamaniu u podstawy skrzydełek, tam też chowają się blizny po zagojeniu. Podobnie jak w przypadku 

nacięcia słupka w technice otwartej,  blizny u osób z tendencją do blizn przerosłych, mogą wyglądać gorzej 

estetycznie i być bardziej widoczne.   

Korekcję skrzydełek  nosa wykonuje się w szczególnych przypadkach. 

Również w szczególnych przypadkach można wykonać zwężenie zewnętrznych otworów nosowych 

(„dziurek” nosa), pozostają wtedy blizny u podstawy nosa. 

 

Podczas zabiegu korekcji nosa operator, w zależności od planu operacyjnego, stosuje szereg technik i metod 

operacyjnych, np. przeszczepy chrzęstne, płaty chrzęstne, szwy modelujące, redukcje chrząstek, itp.. 

 

Skomplikowane zabiegi rekonstrukcyjne, szczególnie skomplikowane rekorekcje mogą wymagać 

dodatkowego materiału np. fragmentu powięzi skroniowej lub zamałżowinowej, chrząstki z małżowin 

usznych lub chrząstki z żebra. Pobranie takiego materiału tkankowego wiąże się z możliwością powstania 

krwiaka, rozejścia rany, infekcji oraz dodatkowych blizn w miejscach innych niż nos. O konieczności 

zastosowania powięzi lub chrząstki z miejsc odległych chirurg zawsze poinformuje przed zabiegiem i 

zastosuje tylko w przypadku zgody pacjenta. 

 

W zależności od wskazań i rozległości zabieg może dotyczyć: 

      -     pełnej korekcji nosa   

– korekcji części chrzęstnej nosa ( czubek) 

– korekcji części kostnej nosa ( zdjęcie garbu i osteotomia poczwórna ) 

– korekcji  skrzydełek ( jako zabieg izolowany lub uzupełniający ) 

– korekcji przegrody chrzęstnej i/lub kostnej ( może towarzyszyć korekcji chrzęstnej lub  kostnej) 

 

Nacięcia na słupku  i skrzydełkach są zamykane szwami niewchłanialnymi, które są usuwane po 10 dniach. 

Nacięcia w obrębie śluzówki wewnątrz przewodów nosowych są zamykane za pomocą szwów 

rozpuszczalnych, które wykruszą się same w ciągu kolejnych tygodni. Operację kończy umieszczenie w obu 

przewodach nosowych setonów. Z zewnątrz zakładane są plastry modelujące i jeśli operacja dotyczy części 

kostnej – również specjalna płytka gipsowa lub termoplastyczna. 
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UWAGA: Skrócenie nosa wymaga założenia plastrów modelujących czubek w hyperkorekcji (nadmiernym 

uniesieniu). Pomaga to w obkurczaniu tkanek. Bezpośrednio po operacji „dziurki” nosa będą więc bardziej 

widoczne a nos bardziej „zadarty”. Stan ten  jest przejściowy i trwa od jednego do kilku miesięcy. 

 

 

Rekonwalescencja pooperacyjna. 

Po zabiegu pozostaje się w klinice zazwyczaj przez jedną dobę pod troskliwą opieką pielęgniarek i w 

ciągłym kontakcie z chirurgiem. Następnego dnia można wrócić do domu (lub do hotelu w pobliżu kliniki) 

w towarzystwie osoby towarzyszącej. Pacjent otrzymuje receptę na  leki, jeśli są zalecone, oraz dokładną 

instrukcję ich zażywania.   

Odczuwanie bólu jest sprawą bardzo indywidualną, jednak u większości osób nie występuje lub jest bardzo 

nieznaczny. Częściej pacjenci skarżą się na brak możliwości oddychania przez nos i przyzwyczajenie do 

oddychania przez usta może potrwać nieco dłużej. 

Do domu pacjenci udają się z setonami w przewodach nosowych, plastrami modelującymi i płytką ( jeśli 

była zakładana). 

W domu obowiązuje spanie z głową wyżej, zakaz schylania się, wolny tryb życia i znaczne ograniczenie 

aktywności. Brak bólu po zabiegu może być mylący i powodować zbytnią aktywność, a w konsekwencji 

pojawienie się krwawienia z nosa. 

Mogą wystąpić siniaki w okolicach oczu, ich nasilenie zależy od rozległości zabiegu  i skłonności 

osobniczych. Zwykle wchłaniają się do czasu zdjęcia opatrunku. 

Setony są usuwane zwykle w 2-4 dobie, cały opatrunek plastrowo-gipsowy ok. 9-10 doby. 

 

UWAGA: Każdej operacji towarzyszy zawsze różnego stopnia obrzęk tkanek miękkich. Obrzęki w 

operowanym nosie mogą być szczególnie widoczne, ze względu na znaczną ingerencję chirurgiczną na 

niewielkiej powierzchni operowanej, słaby spływ chłonki i wiele innych czynników. Tempo ustępowania 

obrzęku jest u każdego różne i zwykle trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Ostateczny efekt  zostaje 

osiągnięty zwykle po około roku od zabiegu. Jednak u pewnej grupy pacjentów obrzęki mogą się 

utrzymywać nawet kilka lat. U osób szczególnie podatnych z grubszą, „mięsistą” skórą obrzęk może być 

szczególnie nasilony. 

 

Powrót do pracy (np. biurowej) jest możliwy najczęściej po ok. 12-14 dniach od zabiegu i zależy od rodzaju 

wykonywanej pracy, przebiegu operacji i rekonwalescencji pooperacyjnej. Kolejne kontrole są ustalane 

indywidualnie w zależności od okoliczności. 

Wszystkich pacjentów zwykle obowiązuje kontrola po ok. 3 miesiącach po zabiegu. 

 

UWAGA: Wygląd nosa bezpośrednio po zdjęciu opatrunku zwykle wygląda niezadawalająco. Na ostateczny 

efekt zabiegu trzeba poczekać od kilku miesięcy do kilku lat. 

 

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 operatora mogą jednak 

wystąpić powikłania, między innymi: 

 

– Krwawienie z nosa może pojawić się podczas usuwania setonów lub później w okresie 

rekonwalescencji. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie zaleceń i zwolnienie trybu życia po 

operacji. Masywne krwawienie może wymagać tamponady. 
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– Włókniejące krwiaki i zrosty wewnętrzne  mogą pojawić się niezależnie od wybranej techniki 

operacyjnej i najlepszych umiejętności operatora, mogą wpływać na proces gojenia i w 

konsekwencji prowadzić do  nierówności i zniekształceń nosa po zabiegu. 

 

– Niedostateczne obkurczenie tkanek miękkich spowodowane skłonnością do silnych, długotrwałych 

obrzęków może wydłużyć proces gojenia, w skrajnych sytuacjach obrzęk może zniweczyć efekt 

operacji. Zwiększona skłonność do obrzęków jest różna u różnych pacjentów i niezależna od 

operatora.  

 

– Narastanie kostniny w miejscach gojenia nacięć kości nosowych jest zwykle przejściowe i w ciągu 

kilku miesięcy zgrubienia w tych miejscach ulegają wchłonięciu. W rzadkich przypadkach dochodzi 

do tzw. przetrwałej kostniny, która może utrzymywać się nawet przez wiele lat. Widoczne 

nierówności na grzbiecie nosa po zdjęciu garbu zwykle wyrównują się samoistnie w ciągu kolejnych 

miesięcy po zabiegu, jeśli tak się nie stanie, podlegają wtórnemu wyrównaniu. Nierówności 

niewidoczne a jedynie wyczuwalne pod skórą mogą się pojawić i nie są podstawą do  rekorekty.  

  

– Zaburzenia symetrii nosa i skrzywienia przegrody, szczególnie wrodzone, mogą być spowodowane 

deformacjami bardzo głębokich struktur twarzoczaszki i ich całkowita korekcja może być 

niemożliwa. Po urazie nosa może dojść do nieodwracalnych uszkodzeń uniemożliwiających 

rekonstrukcję elementów składowych nosa. Idealna korekcja osi nosa jest zwykle nieosiągalna.   

Oddychanie przez nos może nie ulec poprawie po zabiegu, a nawet  ulec pogorszeniu. 

 

– Prawie każda osoba wykazuje nierówności przegrody nosa co nie musi wiązać się z zaburzeniami 

oddychania. Często utrudnienie w oddychaniu jest spowodowane zgrubieniem śluzówek na tle 

alergicznym lub po przewlekłych infekcjach w przeszłości, w takich przypadkach zabieg nie wniesie 

znaczącej poprawy. 

 

– Utrata powonienia lub zaburzenia czucia skóry nosa występują rzadko, zwykle są przejściowe i 

mijają w miarę gojenia. W zupełnie wyjątkowych przypadkach mogą ulec utrwaleniu. 

 

– Bardzo rzadko wyczuwalna po zabiegu nieprzyjemna woń zwykle wiąże się z zaleganiem 

wydzieliny i zwykle jest przejściowa. 

 

– W bardzo rzadkich przypadkach - infekcja. Infekcję wywołują z reguły bakterie znajdujące się na 

śluzówkach jamy nosowej lub żyjące w gruczołach skóry. Aby zmniejszyć ryzyko infekcji każdy 

pacjent otrzymuje profilaktycznie antybiotyk okołozabiegowo  z zaleceniem kontynuowania w 

domu. Pojawienie się ropnej wydzieliny z nosa w okresie rekonwalescencji należy pilnie zgłosić 

chirurgowi. 

 

– Bardzo rzadko zdarzają się 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, stany zapalne śluzówek oczu. 

 

UWAGA: W przypadku kwalifikacji do zabiegu powtórnego ze względu na specyfikę operacji nosa, 

konieczne jest pełne i całkowite zakończenie gojenia. Czas zakończenia gojenia jest subiektywny i zależy 

osobniczo od zdolności gojenia pacjenta, rozległości zabiegu, zastosowanej techniki operacyjnej, stopnia 

powikłań lub zdarzeń niepożądanych i może trwać znacznie dłużej niż standardowo przyjęty rok od zabiegu. 

O kwalifikacji do zabiegu rekorekty i czasie jej wykonania  decyduje operator.   
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Zbyt wcześnie podjęta próba rekorekcji może spowodować zwiększone krwawienie, skłonność do tworzenia 

krwiaków wewnątrztkankowych, deformujące silne zrosty i wtórne deformacje. 

 

 

 

Powodzenie zabiegu 

W zdecydowanej większości przypadków operacja poprawia kształt i funkcję nosa, a nowy wygląd 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 pacjenta. To sprawia, że nawet wysoko wykwalifikowany chirurg z wieloletnią praktyką nie jest 

w stanie z góry zagwarantować osiągnięcie oczekiwanego przez pacjenta konkretnego pooperacyjnego 

wyglądu nosa. 

Nasilone obrzęki, krwawienia wewnątrztkankowe, gruba „mięsista” skóra, zrosty wewnętrzne, 

niestosowanie zaleceń operatora wpływają  istotnie na efekt pozabiegowy i  w żaden sposób nie są zależne 

od chirurga.  

Specyfika zabiegu polegająca na modelowaniu szkieletu kostno-chrzęstnego bez możliwości redukcji 

nadmiaru skóry nosa wpływa znacząco na możliwości techniki operacyjnej. Dlatego stopień zmniejszenia 

nosa długiego i dużego może być ograniczony. U każdej osoby stopień obkurczania tkanek i schodzenia 

obrzęków jest inny. Osiągnięcie oczekiwanego efektu może nie być możliwe. Na ostateczny efekt ma 

ogromny wpływ anatomia wyjściowa nosa. Zatem nie ma możliwości uzyskania podobnego efektu u 

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

[   ]  Pełnej korekcji nosa ( chrzęstnej i kostnej) 

[   ]  Modelowania czubka nosa 

[   ]  Korekcji skrzydełek nosa        

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

nosa 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, 
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jakie ich zdaniem są niezbędne. Wyrażam zgodę na ewentualne zmodyfikowanie sposobu operacji w 

niezbędnym zakresie zgodnie z wiedzą i 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 ………………………………………  

 
 


