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Информирано съгласие за ектропион („Корекция на долен клепач“)
Какво може да наложи операция на долен клепач?
С възрастта кожата, мускулите и сухожилията на долния клепач могат да се отпуснат и
увиснат. В допълнение, мастните тъкани, които заобикалят и оформят очната ябълка,
могат да изпъкнат напред през кожата на долния клепач. С отпускането на сухожилията,
долният клепач може да се извие и да се обърне отвътре навън. Това може да доведе до
сълзене, отделяне на секрет, образуване на корички върху миглите и дразнене на кожата.
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непривлекателен вид на долните клепачи („торбички под очите“).
Какво представлява корекция на ектропион на долния клепач?
Пациентът получава локална инжекция упойка (лидокаин/ новокаин) и седация през
вената на ръката, като може да се постави и по-дълбока анестезия ако е нужно.
Сухожилията на клепача в ъглите на окото обикновено се затягат с конци през малки
разрези. Спецификите са съобразени с нуждите на всеки пациент. Освен това, някои
пациенти могат да изберат едновременно с функционалната (по осигуровка) операция да
им се направят и допълнителни козметични процедури. Например отстраняване на
торбички от долния клепач, знаейки, че това НЕ се покрива от здравната осигуровка.
Как операция на клепача ще се отрази на зрението и външността ми?
Резултатите от корекцията на ектропион зависят от индивидуалните симптоми на
пациента, уникалната анатомия, целите спрямо външния вид и способността да се
адаптира към промени. Операцията на ектропион коригира само увисването и
отпускането, но не се смята за козметична процедура. Коригирайки тези недостатъци на
долния клепач, операцията обикновено намалява сълзенето и секрецията. Тази
процедура не подобрява замъглено зрение, причинено от проблеми във вътрешността на
окото, или загуба на зрение, причинена от неврологично заболяване зад окото.

Тъй като увисването на клепачите отвътре-навън обикновено е последствие от
стареенето, повечето пациенти смятат, че корекцията на ектропион подобрява външния
им вид и ги прави да изглеждат по-добре. Някои пациенти, обаче, имат нереалистични
очаквания как промените във външния вид ще се отразят на живота им. Внимателно
помислете какви са целите ви, преди да се съгласите на тази операция.
Какви са основните рискове?
Рисковете от корекция на ектропион 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 око, невъзможност за носене на
контактни лещи, изтръпване и/ или сърбеж в близост до окото 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?
Да бъдете готови да живеете със симптомите и външния си вид с увиснали долни
клепачи, сълзене и отделяне на секрет от окото, и да решите да не си правите операция
на клепачите в този момент.
Какъв тип анестезия се използва? Какви са основните рискове?
Повечето операции се правят с локална анестезия (лидокаин или новокаин), 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. Ако пациентът желае може да бъде осигурена по-дълбока анестезия, но при
повечето пациенти е достатъчна лека седация. 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
•

Разбирам, че е невъзможно лекарят да ме информира за всяко възможно
усложнение, което може да възникне.

•

Бях уведомен/а, 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 корекция
на ектропион, както и разходите, свързани с тази операция и бъдещото лечение, и
смятам, че ще успея да приема промени във външния си вид.

Беше ми предложено копие от този документ.
Съгласявам се да ми бъде направена корекция на ектропион на:
______ десния долен клепач

______ левия долен клепач

Друго:

_____________________________________________________

___________

Подпис на пациента (или пълномощник)

Дата

