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Informacje o operacji. 
Zgoda na zabieg powiększenia piersi implantami z 

jednoczasową mastopeksją.  
 
 

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

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

 

Wszczepienie implantów piersiowych z jednoczasową mastopeksją jest zabiegiem 

chirurgicznym pozwalającym na powiększenie rozmiaru i poprawę kształtu kobiecego biustu. 

Kobiety szukają możliwości poprawy wyglądu swoich piersi z różnych indywidualnych 

powodów. Najczęstszym wskazaniem do tego typu operacji jest zanik gruczołów piersiowych 

z towarzyszącą ptozą czyli zwiotczeniem tkanek  (potocznie : piersi obwisłe). 

 

Zabieg wszczepienia implantów piersiowych z jednoczasową mastopeksją 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 powiększenia piersi z mastopeksją 

ma swoje techniczne ograniczenia. Najczęściej wynikają one z  różnej budowy klatki 

piersiowej i dotychczasowego kształtu biustu oraz trudnych do realizacji oczekiwań pacjentki.  

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.  

 

W celu poprawy kształtu piersi stosuje się inne metody operacyjne – wszczepienie implantów 

piersiowych, mastopeksję, modelowanie tłuszczem własnym, jednak w celu powiększenia i 

modelowania piersi obwisłych wszczepienie implantów z towarzyszącą mastopeksją jest 

metodą  najpewniejszą, najbezpieczniejszą i najskuteczniejszą.  

 

Zabieg wszczepienia implantów piersiowych oraz zabieg mastopeksji mogą być 

przeprowadzone oddzielnie (w odstępie czasowym ustalanym indywidualnie) lub 

jednoczasowo – podczas jednego zabiegu. Zaletami połączenia procedur są:  efekt już po 

jednej operacji, jednorazowe  znieczulenie, jednorazowa rehabilitacja pozabiegowa, krótsza 

absencja w pracy. Jednak trzeba pamiętać, że łączenie procedur może nasilić wystąpienie 

powikłań oraz wiąże się z możliwością wystąpienia powikłań specyficznych dla zabiegu 

implantacji  i zabiegu mastopeksji, jest zabiegiem trwającym dłużej i może wymagać dłuższej 

rekonwalescencji pozabiegowej.  
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Po pierwsze: bezpieczeństwo  

Wszczepienie implantów piersiowych z mastopeksją 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.  

 

 

Planowanie operacji.  

Założeniem operacji jest wszczepienie implantów piersiowych oraz redukcja nadmiaru 

skóry zwykle z przemieszczeniem brodawek sutkowych.  

Operację przeprowadza się wykorzystując zwykle implanty piersiowe wypełnione 

silikonowym żelem. Dobór wielkości i rodzaju implantów zależy od wspólnej decyzji lekarza 

i pacjentki. Jest ona uwarunkowana przede wszystkim stanem klinicznym, budową ciała, 

kształtem i wielkością własnych piersi, zrozumieniem ograniczeń operacji. W czasie 

konsultacji przedoperacyjnej dokonuje się pomiarów klatki piersiowej oraz piersi pacjentki, 

następnie ocenia stan skóry piersi, ewentualną istotną asymetrię piersi oraz całą sylwetkę 

pacjentki. Proces doboru najwłaściwszych implantów piersiowych obejmuje analizę tych 

czynników, rozmowę na temat oczekiwań pacjentki oraz ewentualnie przymierzanie 

demonstracyjnych wkładek piersiowych. W przypadku znacznej asymetrii piersi, która 

wymaga zastosowania różnych implantów piersiowych, należy pamiętać, że różnice w 

wyglądzie piersi nie zawsze dają się całkowicie wyrównać (oprócz wielkości gruczołu 

piersiowego asymetria może wynikać z kształtu gruczołu, z ułożenia kompleksu otoczka-

brodawka, z asymetrii klatki piersiowej, skrzywienia kręgosłupa, itd.).  

Planowanie operacji obejmuje również wybór metody operacyjnej – umiejscowienie implantu 

pod gruczołem piersiowym lub pod mięśniem piersiowym.  

 

Implanty 

Implanty stosowane w naszej klinice są najlepszej jakości i spełniają najwyższe normy 

światowe, posiadają też szeroką gwarancję, o której informuje producent na stronie 

internetowej.  

 

 

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. 
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Operacja  

Zabieg wszczepienia implantów piersiowych z jednoczasową mastopeksją jest zabiegiem 

trwającym około 2,5 - 4 godziny (zależy to od wielu czynników, m.in. warunków 

anatomicznych, hemostazy). Zwykle w przypadku piersi opadających stosuje się technikę 

Dual Plane: w czasie zabiegu operator tworzy „kieszeń” pod gruczołem i pod mięśniem 

piersiowym. Po kontroli hemostazy wprowadza się implant piersiowy i zszywa się 

kilkuwarstwowo tkankę podskórną, następnie redukuje nadmiar skóry i tkanki podskórnej 

oraz zmienia lokalizację brodawek sutkowych poprzez przeniesienie kompleksu brodawka –

otoczka na tkankowej szypule gwarantującej poprawne ukrwienie i unerwienie brodawek. 

Zwykle jest możliwe, po konsultacji z operatorem, zmniejszenie lub wyrównanie otoczek 

brodawek. Po operacji będą widoczne blizny wokół otoczek brodawek, pionowe od brodawki  

do fałdu podsutkowego oraz różnej długości horyzontalne w fałdzie podsutkowym.  W 

szczególnych przypadkach niewielkiej ptozy wybór techniki operacyjnej może prowadzić do 

wytworzenia jedynie blizn wokół otoczek i/lub pionowych. W celu osiągnięcia najładniejszej 

blizny na skórę aplikowane są plastry typu „steristrip”. W przypadku podejrzenia krwawienia 

pooperacyjnego pozostawia się w loży dreny lub sączki, które zwykle usuwamy w dniu 

następnym. Pacjentka otrzymuje specjalistyczny stanik modelujący, który noszony jest non-

stop przez 2 miesiące. Niezastosowanie tego zalecenia może spowodować przemieszczenie 

implantu. Również po zabiegu przez 7-10 dni może być konieczność noszenia pasa 

stabilizującego. 

 

 

Rekonwalescencja pooperacyjna.  

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

pielęgniarek i operatora. Następnego dnia po  zmianie opatrunku można wrócić do domu (lub 

do hotelu w pobliżu kliniki). Pacjentka otrzymuje receptę na środki przeciwbólowe oraz inne 

leki, jeśli są zalecone, oraz dokładną instrukcję ich zażywania. Otrzymuje również dokumenty 

związane z polityką bezterminowej wymiany i metryczki implantów. Dokumenty te należy 

przechowywać w domowym archiwum.  

Pierwsze 2-3 dni po operacji mogą być bolesne, choć nie jest to zasadą. Odczuwanie 

bólu jest sprawą bardzo indywidualną - stąd jedne pacjentki mówią o niewielkich 

dolegliwościach, inne 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. Może być konieczna zmiana opatrunku w domu według szczegółowych zaleceń 

operatora.  

Planowana wielkość piersi (zejście obrzęku) osiągana jest po ok. 4-6 tygodniach po 

zabiegu. 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. Zwykle kontrola pozabiegowa w klinice 

planowana jest po ok. 5-7 dniach, chyba że sytuacja wymaga wcześniejszego kontaktu. 

Kolejne kontrole są ustalane indywidualnie w zależności od okoliczności. Wszystkie 

pacjentki zwykle obowiązuje kontrola po ok. 3 miesiącach po zabiegu. Pacjentki są 

zobowiązane do stawienia się na wyznaczone wizyty kontrolne, każda nieobecność  winna 

być uzgodniona z operatorem. 
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 Należy pamiętać, że wszczepienie implantów piersiowych z mastopeksją 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 kobiet nie 

doświadcza problemów związanych z zabiegiem. Mimo najwyższej staranności i dbałości  

mogą jednak wystąpić powikłania, między innymi:  

  

-    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. Krwawienie do loży implantu 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 i oczyszczenie 

z krwiaka loży implantu.  

 

-    naruszenie lub obrzęk nerwów, które prowadzi do zakłóceń czucia w obszarze piersi. 

Przeczulica lub niedoczulica skóry i/lub brodawek sutkowych jest obserwowana praktycznie 

u każdej  pacjentki. 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. Technika 

przemieszczenia brodawek w zabiegu  mastopeksji może zwiększyć ryzyko zaburzeń czucia 

brodawek. 

 

-    ból, uczucie dyskomfortu. Operacja wiąże się z naruszeniem tkanek organizmu, czego 

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

indywidualną, stąd jedne pacjentki zgłaszają jedynie niewielkie dolegliwości i uczucie 

„ciężaru na klatce piersiowej”, 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 

pacjentkom. 

 

 -    technika zabiegu mastopeksji niesie ze sobą ryzyko niedokrwienia co może doprowadzić 

do martwicy brzeżnej, częściowej lub całkowitej jednej lub obu brodawek piersiowych oraz 

martwicy brzeżnej lub częściowej skóry i/lub tkanki podskórnej, W naszej Klinice stosujemy 

metody poprawiające ukrwienie ( techniki operacyjne i postępowanie pozabiegowe). 

 

  

 -    bardzo rzadko: 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 pooperacyjnych.  
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 -    w bardzo rzadkich przypadkach - powstanie zakrzepów (skrzepów krwi), które mogą z 

prądem krwi zostać transportowane do płuc i zamknąć naczynie krwionośne (zator płuc). W 

przypadku masywnej zatorowości może to stanowić zagrożenie życia i wymagać 

intensywnego leczenia. W klinice przed i po zabiegu dobiera się indywidualnie zabiegi z 

zakresu profilaktyki przeciwzakrzepowej (pończochy uciskowe, wczesne uruchomienie, w 

razie wskazań – dodatkowe leczenie przeciwzakrzepowe).  

 

 -     rzadko - infekcja. Infekcję wywołują z reguły bakterie żyjące w gruczołach mlecznych 

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

zazwyczaj wystarczające jest dłuższe leczenie antybiotykiem, ale zdarza się, że takie 

postępowanie jest niewystarczające. W przypadku bardziej nasilonych lub dłużej 

utrzymujących się objawów konieczne jest usunięcie implantu i zastosowaniu odpowiedniego 

leczenia - infekcję udaje się wtedy opanować, a podczas następnej operacji (najczęściej 

wykonywanej po 2-3 miesiącach) może być umieszczony nowy implant.  

W bardzo zaawansowanych przypadkach może dojść do rozejścia rany, najczęściej   wskutek 

infekcji lub stanu zapalnego. Czasem może być konieczne założenie wtórnego szwu.  

 

- torebka łącznotkankowa.  

Implant to obce ciało, które zawsze wywołuje pewną reakcję organizmu. W zdecydowanej 

większości przypadków wokół implantu wytwarza się jedynie delikatna powłoczka 

zbudowana z tkanki łącznej. Nie jest ona wyczuwalna dotykiem, nie wpływa na miękkość 

piersi, nie powoduje żadnych objawów. W rzadkich przypadkach torebka łącznotkankowa 

może ulec obkurczeniu, powodując twardość piersi (capsular contracture), czasem bolesność. 

W wyniku tego procesu implant może być bardziej wyczuwalny w dotyku i uwidaczniać się. 

Pierś może stać się twarda, w skrajnych przypadkach ulega zniekształceniu. Zaawansowany 

przykurcz torebki może wymagać jej wycięcia i wymiany implantu. 

 

 -    czasami dochodzi do zbierania się płynu surowiczego w obrębie loży implantu. 

Przyczyna tego zjawiska jest nie do końca poznana, być może jest to reakcja na „ciało obce” 

implantu. Sporadycznie sączenie płynu surowiczego może trwać kilka tygodni  i wymagać 

opatrunków. 

Uwaga: -    w ostatnich latach u niewielkiej grupy pacjentek z implantami teksturowanymi 

stwierdzono obecność BIA-ALCL czyli rzadkiego typu chłoniaka nieziarniczego 

anaplastycznego występującego w torebce włóknistej lub wysięku otaczającym implant 

(około 150-300  przypadków na ok.10 mln wszczepionych implantów na świecie). Mimo  tak 

rzadko występującego zjawiska  sugeruje się, aby regularnie wykonywać po zabiegu 

kontrolne badanie USG lub/i rezonans magnetyczny. Każda niepokojąca zmiana powinna być 

zgłoszona operatorowi. 

Jeśli w rok lub więcej lat po implantacji obserwujesz powiększenie jednej piersi, ból, 

stwardnienie, wysypkę na skórze piersi, guzki w dole pachowym, przykurcz piersi, 

wciągnięcie brodawki, wyciek z brodawki, czy tak zwany „objaw skórki pomarańczowej” – 

należy niezwłocznie wykonać USG piersi i zgłosić się do kliniki. 

 

- gorsze gojenie się, zaburzenia tworzenia się blizn.  
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  W przypadku zabiegu wszczepienia implantów z mastopeksją należy się spodziewać 

blizn wokół otoczek brodawek, pionowych od brodawki  do fałdu podsutkowego oraz różnej 

długości horyzontalnie w fałdzie podsutkowym.  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). Zaleca się stosowanie technik 

poprawiających wygląd blizn – masaż, plastry, żele. 

 

 -     konsekwencje estetyczne. Może wystąpić przemieszczenie, obrócenie się implantu (w 

przypadku implantów anatomicznych), możliwość wyczucia implantu dotykiem lub 

widocznej granicy implantu piersiowego na piersi, tworzenie się fałdów, marszczenie się 

implantu (rippling) (wynikające z miękkości implantu, szczególnie u bardzo szczupłych 

pacjentek nie mających dużej ilości własnych tkanek pokrywających implant), asymetria 

wielkości i usytuowania brodawek piersiowych, asymetria kształtu piersi. Wynikające z 

wprowadzenia implantów piersiowych konsekwencje estetyczne i przyszły kształt piersi 

wymagają indywidualnego rozpatrzenia u każdej pacjentki. Trzeba pamiętać, że implant 

znacznie większy od wynikającego z pomiarów optymalnego dla danej pacjentki, wiąże się z 

większym ryzykiem powikłań, większymi dolegliwościami bólowymi po zabiegu oraz z 

większym ryzykiem negatywnych konsekwencji estetycznych (rippling, szybsze opadnięcie 

piersi).  

 

 -     przerwanie powłoki implantu. Stosowane obecnie implanty piersiowe najnowszej 

generacji są bardzo wysokiej jakości, stąd ich samoistne pęknięcie zdarza się wyjątkowo 

rzadko. Częściej przyczyną pęknięcia może być poważny uraz piersi. W związku z tym, że 

implant pokryty jest wytworzoną przez ciało torebką łącznotkankową a konsystencja 

silikonowego żelu do minimum ogranicza wyciekanie silikonu – najczęściej przerwanie 

powłoki implantu nie daje żadnych objawów („nieme” rozerwanie implantu). W przypadku 

wystąpienia objawów mają one postać zgrubienia, zmiany wielkości lub zniekształcenia 

piersi, bólu lub tkliwości. Każde uszkodzenie powłoki implantu wymaga ponownej operacji i 

wymiany implantu na nowy. Stosowane w klinice implanty mają bezterminową gwarancję. 

Warunki gwarancji dostępne są na stronie internetowej producenta implantów oraz 

dystrybutora implantów w Polsce.  

 

 -     oczekiwany czas przeżycia implantu. Należy pamiętać że implanty piersiowe, podobnie 

jak wszystkie inne implanty medyczne wszczepiane w ciało człowieka w czasie operacji 

(protezy stawowe, okulistyczne itd.), z założenia nie powinny być traktowane jako produkt na 

całe życie. Jednak trudno określić granice czasowe, kiedy implant powinien ulec wymianie. 

W  związku z coraz lepszą jakością implantów, decyzja o wymianie zapada zwykle nie z 

powodu „przeterminowania” implantu lecz wskutek przemieszczenia się implantu, 

patologicznej torebki, czy też zmiany warunków anatomicznych pacjentki w miarę upływu 

lat.  
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- Wszczepienie implantów nie zwalnia od konieczności wykonywania badań profilaktycznych 

piersi! Zazwyczaj pierwsze po operacji badanie USG wykonujemy ok. 1 roku po zabiegu. 

Warto przed badaniem USG zapytać lekarza o jego doświadczenie w wykonywaniu USG 

pacjentek po operacji wszczepienia implantów. W szczególnych przypadkach konieczne jest 

wykonanie rezonansu magnetycznego.  

 

 

Powodzenie zabiegu  

W zdecydowanej większości przypadków operacja poprawia kształt i wielkość piersi, a nowy 

wygląd staje się dla pacjentek 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. Z tego powodu piersi mogą nie być całkowicie symetryczne, ich wielkość 

może nie być w pełni równa, kompleksy brodawka-aureola obustronnie mogą się nieznacznie 

różnić wielkością i kształtem i ich ułożenie może być różne. Uzyskanie pełnej symetrii jest 

szczególnie trudne w przypadku piersi, które przed zabiegiem wykazują znaczą asymetrię. 

Jest to związane z różnym kształtem, objętością lub konsystencją obu gruczołów piersiowych. 

To sprawia, że nawet wysoko wykwalifikowany chirurg z wieloletnią praktyką nie jest w 

stanie z góry zagwarantować osiągnięcia oczekiwanego przez pacjentkę konkretnego 

pooperacyjnego wyglądu piersi.  
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Upoważniam Dr M Keller-Skomską oraz jej współpracowników do wykonania 

zabiegu wszczepienia implantów piersiowych i jednoczasowej mastopeksji oraz wszystkich 

związanych z tym zabiegiem niezbędnych czynności. Zostałam szczegółowo poinformowana 

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, 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 wyczerpująco poinformowana o tym, że końcowy efekt zabiegu nie jest 

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

pacjentów. Jestem świadoma, 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 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 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, 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 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 

poinformowana, 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 omówiłam mój stan zdrowia oraz proponowane metody 

chirurgicznego leczenia z operatorem oraz otrzymałam satysfakcjonujące mnie odpowiedzi na 

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

powikłań. Miałam wystarczający czas na zapoznanie się z dokumentacją. Wszelkie 

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

całkowicie świadomie. 

Zostałam ponadto poinformowana 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 pacjentki…………………………….. 

 

 

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


