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ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА БЛЕФАРОПЛАСТИКА  
(прибиране или повдигане на клепач) 

 
 
ОТ КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НАЛОЖИ ОПЕРАЦИЯ НА КЛЕПАЧА? 

С напредване на възрастта кожата и мускулите на клепача могат да се отпуснат и 

увиснат. Освен това, мастните тъкани, които заобикалят и обвиват очната ябълка, могат 

да изпъкнат напред през кожата на горния и долния клепач. Излишната кожа, мускули и 

мастна тъкан могат да натежат горния клепач и в някои случаи да блокират зрението ви. 

Това може да доведе до умора, напрежение в очите, дразнене на кожата и загуба на 

периферно зрение. Излишната кожа, мускули и мастна тъкан също създават това, което 

мнозина смятат за непривлекателен, остарял външен вид, особено в долните клепачи 

(„торбички под очите“).  

 

КАКВО Е БЛЕФАРОПЛАСТИКА? 

Блефаропластика е отстраняване или наместване на кожата, мускулите и мастните 

тъкани на горния и/ или долния клепач. В горния клепач разрезът се прави и се скрива в 

естествената гънка на клепача. При долния клепач разрезът може да се направи през 

кожата точно под миглите, или през влажната вътрешна повърхност на клепача наречена 

конюнктива. 

 

КАК ОПЕРАЦИЯ НА КЛЕПАЧА ЩЕ СЕ ОТРАЗИ НА ЗРЕНИЕТО И ВЪНШНОСТТА МИ?  

Резултатите от блефаропластиката зависят от индивидуалните симптоми на пациента, 

уникалната анатомия, целите спрямо външния вид и способността да се адаптира към 

промени. Блефаропластиката коригира само загуба на зрение, която се дължи на 

излишна кожа, мускули и мастна тъкан, които блокират окото. Чрез премахването на тази 

излишна кожа, мускули и мазнини, които блокират окото, с блефаропластика на горните 

клепачи може да се допусне повече светлина и да се подобри вашето периферно зрение. 

Блефаропластиката не подобрява замъгленото зрение, причинено от проблеми вътре в 

окото, или загуба на зрение, причинена от неврологично заболяване зад окото. Тъй като 
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излишната кожа, мускули и мастни тъкани са последици от стареенето, повечето 

пациенти смятат, че блефаропластиката подобрява външния им вид и ги кара да се 

чувстват по-млади. Някои пациенти обаче имат нереалистични очаквания как промените 

във външния вид ще се отразят на живота им. Други може да имат проблеми с 

приспособяването към промените във външния си вид. Внимателно преценете целите и 

способността си да се справите с промените във външния си вид, преди да се съгласите 

на тази операция. 

 

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ? 

Рисковете от блефаропластика включват, но не се ограничават до: кървене, инфекция, 

несиметричен или небалансиран външен вид, белези, трудно затваряне на очите (което 

може да причини увреждане на подлежащата повърхност на роговицата), двойно 

виждане, сълзене или проблеми със сухота в очите, невъзможност за носене на 

контактни лещи, изтръпване и/ или сърбеж в близост до очите или по лицето и в редки 

случаи загуба на зрение. Може да ви се наложи допълнителна терапия или операция за 

лечение на тези усложнения; цената на допълнителното лечение или операция НЕ Е 

включена в таксата за тази операция. Поради индивидуалните различия в анатомията, 

реакцията към операцията и заздравяването на рани, не може да се дадат гаранции по 

отношение на крайния резултат при вас. При някои пациенти промените във външния вид 

могат да доведат до гняв, тревожност, депресия или други емоционални реакции. 

 

КАКВИ СА АЛТЕРНАТИВИТЕ? 

Може да сте готови да живеете със симптомите и появата на излишна кожа, мускули и 

мастна тъкан около очите и да решите да не си правите операция на клепачите в този 

момент. В някои случаи появата на излишна кожа и мазнини в долните клепачи може да 

се подобри чрез шлайфане на кожата (с помощта на лазери, дермабразио или химически 

пилинг) и/ или инжекционни филъри. 

 

КАКЪВ ТИП АНЕСТЕЗИЯ СЕ ИЗПОЛЗВА? КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ? 

Повечето блефаропластики се правят с "локална" анестезия, тоест инжекции около окото, 

за да изтръпне съответната област. Можете също така да получите седация с игла, 

поставена във вената на ръката ви, или хапчета, взети преди операцията. Рисковете 

свързани с анестезия включват, но не се ограничават до увреждане на окото и околните 



тъкани и структури, загуба на зрението, проблеми с дишането и при изключително редки 

обстоятелства, инсулт или смърт. 

 

ПРИЕМАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ПАЦИЕНТА  

Прочетох горната информация и я обсъдих с моя лекар. Разбирам, че е невъзможно 

лекарят да ме информира за всяко възможно усложнение, което може да възникне. 

Лекарят ми каза, че резултатите не могат да бъдат гарантирани, че може да са 

необходими корекции и допълнителни операции и, че допълнителното лечение е 

свързано с допълнителни разходи. Полагайки подписа си по-долу се съгласявам, че 

лекарят ми е отговорил на всички въпроси, че разбирам и приемам рисковете, ползите и 

алтернативите на блефаропластиката, както и разходите, свързани с тази операция и 

бъдещото лечение, и чувствам, че ще успея да приема промени във външния си вид. 

 

Беше ми предложено копие от този документ. 

 

Съгласявам се на блефаропластика на: 

________ двата горни клепача   ________ двата долни клепача 

________ двата горни и двата долни клепача ________ друго: 
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Подпис на пациента (или пълномощник)       Дата 
 
 
 


