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Informacje o operacji. 

Korekcja powiek górnych - zgoda na zabieg. 
 
 

NAZWISKO I IMIĘ: .....................................................................………… 
 
 
PESEL: ...................... TELEFON/e-mail …………............................…………… 
 
 
ADRES: ....................................................................................…………. 
 
 

Korekcja powiek górnych jest zabiegiem chirurgicznym, którego celem jest redukcja 

nadmiaru wolnej skóry i tkanki podskórnej okolicy górnych powiek. 

Zabieg korekcji powiek górnych przeprowadzamy przede wszystkim u pacjentów : 

• którzy nie akceptują swojego zmęczonego, smutnego wyglądu spowodowanego wiotką 

skórą powiek 

• u których ciężkie powieki wywołują uczucie zmęczenia i znużenia oczu szczególnie pod 

koniec dnia 

• u których nadmiernie rozciągnięta skóra powiek ogranicza pole widzenia 

• również ze wskazań okulistycznych przy pogarszającym się widzeniu 

• z wrodzoną, często dziedziczną budową oczodołu 

  

Zabieg polega na usunięciu nadmiaru sfałdowanej skóry z górnych powiek. Zabieg 

poprzedzają skrupulatne pomiary i oznaczenia w miejscach operowanych. Następnie 

wykonuje się cięcie w linii załamania powieki, ok. 4-5 mm ponad brzegiem rzęskowym. 

Cięcie jest prowadzone ok.1 cm w bok od kącika bocznego oka, Takie poprowadzenie cięcia 

gwarantuje idealną redukcję skóry oraz daje możliwość delikatnego uniesienia zwykle 

opadających kącików bocznych oka oraz lekkie wygładzenie „kurzych łapek”. Po redukcji 

nadmiaru skóry w przypadkach uzasadnionych wykonuje się korekcję  przepuklin 

tłuszczowych znajdujących się w obrębie górnej powieki. Po wykonaniu hemostazy 

zakładane są szwy zamykające, które wymagają usunięcia po ok. 7 dniach po zabiegu.  

Po zabiegu pacjent/ka udaje się do domu. Można wrócić taksówką lub samochodem z 

kierowcą. Zwykle nie są wymagane leki przeciwbólowe. W celu uniknięcia nadmiernych 

krwiaków i obrzęku zalecane jest przez kilka godzin po zabiegu stosowanie zimnych 

okładów, a także spanie z głową uniesioną nieco wyżej. Wymagane jest przed zabiegiem 

przygotowanie w domu zestawu do kompresów i stosowanie okładów wg przekazanej 

instrukcji. W kolejnych dniach po zabiegu stosuje się 2x dziennie przemywanie ran oraz 

nakładanie maści nagietkowej. Po ok.7 dniach następuje kontrola i usunięcie szwów w 

klinice.  

Wygładzenie i niewielką redukcję nadmiaru skóry powiek górnych można uzyskać również 

poprzez zastosowanie zabiegów laserowych, pilingów, jednak zabiegi te mają bardzo 

ograniczone zastosowanie i niewielki efekt. 
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Nie u każdego pacjenta/ki zabieg korekcji powiek górnych daje oczekiwane efekty głównie ze 

względu na różnice w anatomicznej budowie oczodołu. U części pacjentów może być 

wskazane dla pełnego efektu zastosowanie zabiegu podniesienia brwi, liftingu czoła lub 

liftingu skroniowego. Zabieg korekcji powiek górnych nie jest również dla pacjentów 

zgłaszających się z wrodzonym lub nabytym zaburzeniem działania mięśnia dźwigacza 

powieki, ci pacjenci wymagają skrócenia mięśnia lub podwieszenia powieki na paskach 

powięzi.  

U zdecydowanej większości pacjentów zabieg korekcji powiek górnych daje doskonałe efekty 

i jest obarczony stosunkowo nielicznymi powikłaniami. Po korekcji powiek górnych 

obserwuje się: 

 - Krwiaki powiek górnych a często również okolic łuków jarzmowych mogą utrzymywać się 

ok. 3-10 dni. Większe krwiaki obserwuje się u osób starszych, osób z cerą naczynkową, osób 

z kruchością naczyń, skłonnych do siniaków. Krwiaki bardzo często są niesymetryczne, różne 

na obu oczach. Krwiak wtórny może się utworzyć nawet kilka dni po zabiegu na skutek 

gwałtownego schylenia głowy lub zbyt dużej aktywności. Krwawienie z ran może wystąpić 

przez pierwsze kilka godzin po zabiegu i wymaga zwykle jedynie przyłożenia schłodzonego 

kompresu. 

 -  Obrzęki powiek górnych są zwykle niewielkie dzięki intensywnemu stosowaniu zimnych 

okładów po zabiegu.  

 -  Linia cięcia może nie być idealnie symetryczna na obu powiekach, wynika to z techniki 

operacji i asymetrii powiek przed zabiegiem, jednak nie ma to zwykle wpływu na wygląd obu 

powiek, gdyż są one wyrównywane poprzez działanie mięśnia okrężnego oka.  

 -  Blizny na powiekach jako konsekwencja zabiegu operacyjnego występują zawsze, jednak 

ze względu na specyficzną budowę skóry i tkanki podskórnej okolicy powiek są one cienkie, 

lekko jaśniejsze od koloru skóry i mało widoczne. W bardzo rzadkich przypadkach mogą być 

bardziej widoczne, rzadko wymagają rekorekty. Ślady po szwach znikają zwykle prawie 

całkowicie w ciągu kilku tygodni po zabiegu. 

-  W linii cięcia mogą czasami tworzyć się minitorbielki łojowe związane z obrzękiem lub 

przecięciem ujść gruczołów łojowych. Zwykle same znikają w ciągu kilku tygodni, jeśli tak 

się nie stanie mogą zostać opróżnione poprzez nakłucie w klinice. Czasami wymagają 

delikatnego wycięcia i założenia szwu zbliżającego. 

 -  Dostrzegalna asymetria w obrębie obu powiek może być związana z asymetrią przed 

zabiegiem całej twarzy czy okolicy samych powiek, może też być efektem niekorzystnego 

„ułożenia” powieki po zabiegu. Zwykle asymetrie wyrównują się do roku po zabiegu, jeśli tak 

nie nastąpi może być konieczna rekorekta, pod warunkiem, że jej wykonanie rokuje poprawę. 

O możliwości wykonania rekorekty decyduje operator.  

 -  Efekty po plastyce powiek górnych utrzymują się różnie u różnych pacjentów. Zależy to od 

wielu czynników: jakości skóry, czynników dziedzicznych i genetycznych, wieku w którym 

przeprowadza się zabieg, różnic w wadze ciała, skłonności do opalania. Zabieg poprawia 

znacząco wygląd ale nie powstrzymuje procesu starzenia skóry i zmian grawitacyjnych. U 

jednych pacjentów efekt będzie utrzymywał się do końca życia, u innych 3-10 lat. Technika 

korekcji powiek górnych umożliwia wykonanie powtórnego zabiegu, kiedy będzie to 

konieczne bez negatywnych konsekwencji. 
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 -  Przedłużone gojenie, rozejście rany może wymagać założenia plastra lub wtórnego 

zeszycia.  

UWAGA: palenie papierosów i e-papierosów w znaczący sposób zwiększa ryzyko powikłań 

pozabiegowych. Dlatego wymaga się, aby pacjent planujący zabieg odstawił palenie 

papierosów na 1 mc przed zabiegiem i 2 tyg. po zabiegu. 

 -  Okolice oczodołów są silnie unaczynione. W niezwykle rzadkich przypadkach może dojść 

w trakcie zabiegu do powstania krwiaka zagałkowego, który może wymagać 

natychmiastowego odbarczenia, gdyż zaniedbanie może prowadzić do utraty wzroku w oku. 

Powikłanie występuje niezwykle rzadko, ale ze względu na możliwe konsekwencje zwracamy 

szczególną uwagę na przestrzeganie zasad utrzymujących prawidłową krzepliwość krwi: 

niezażywanie 2 tyg. przed zabiegiem leków i suplementów zwiększających krwawienie  - spis 

na stronie www.doktorkeller.pl w zakładce Panel Pacjenta. Również nieuregulowane 

ciśnienie krwi może zwiększać ryzyko krwawienia. Zażywanie doustnych leków 

rozrzedzających krew  (Acard, Polocard, antykoagulanty) wymaga przed zabiegiem 

zastosowania zamiennie iniekcji  heparyny niskocząsteczkowej. 

 -  Infekcja, stan zapalny występuje stosunkowo rzadko, może wymagać terapii 

antybiotykowej. 

 -  Zastosowane znieczulenie w trakcie zabiegu jest znieczuleniem miejscowym poprzez 

podanie roztworu lignokainy z adrenaliną pod skórę powieki (preparat stosowany 

powszechnie, również u stomatologa). Jest to znieczulenie skuteczne i w trakcie zabiegu 

pacjenci zwykle nie czują żadnych dolegliwości. Znieczulenie jest zwykle dobrze tolerowane 

ale u osób uczulonych na lignokainę może dojść do reakcji alergicznej na podany preparat do 

wstrząsu  alergicznego włącznie. 

 -  Niezwykle rzadko może dojść do uszkodzenia struktur tkankowych, naczyń, nerwów, 

mięśni. 

 UWAGA: zwykle przed zabiegiem pacjentki proszone są o usunięcie sztucznych rzęs, ze 

względu na  możliwość ich uszkodzenia. U pacjentek z makijażem permanentnym  - tzw. 

„kreską” należy się liczyć z możliwością jej lekkiego zniekształcenia jeśli jej przebieg będzie 

kolidował z linią cięcia.   

 

 

Powodzenie zabiegu  

Zabieg korekcji powiek górnych jest zabiegiem bardzo często wykonywanym. Cechuje się 

stosunkowo rzadko występującymi powikłaniami, i w zdecydowanej większości przypadków 

nowy wygląd staje się dla pacjentów powodem znacznej satysfakcji, a często poprawy 

widzenia. Należy pamiętać, że chirurgia plastyczna jest dziedziną medyczną, a na efekt 

ostateczny operacji, oprócz najwyższej staranności lekarza, wpływ mają czynniki osobnicze 

pacjenta/ki, 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/kę konkretnego pooperacyjnego wyglądu.  

 

 

        

http://www.doktorkeller.pl/
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Upoważniam Dr M Keller-Skomską oraz jej współpracowników do wykonania 

zabiegu korekcji powiek górnych 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, 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 

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 
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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 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 ………………………………………  

 

 

 

 


