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Dane identyfikacyjne Pacjenta:
Nazwisko
Imię
PESEL
Wskazania do zabiegu operacyjnego witrektomii.
Zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej, na podstawie przeprowadzonego badania
okulistycznego, stwierdzono u Pani/Pana wskazanie do operacji witrektomii (lekarz zaznacza prawidłowe):
 wylew krwi do wnętrza oka, będący powikłaniem chorób ogólnoustrojowych, głównie cukrzycy


odwarstwienie siatkówki



otwór siatkówki (w tym otwór w plamce)



niedrożność naczyń siatkówki



błona przed i podsiatkówkowa



krwotok podsiatkówkowy



uraz gałki ocznej przenikający lub stan pourazowy oka, także z obecnością ciała obcego
we wnętrzu oka



powikłania wcześniej wykonanych zabiegów w gałce ocznej: stany zapalne czy krwotoki



inne schorzenie ………………………………………………………………………………...

Czym jest witrektomia?
Witrektomia to zabieg operacyjny, przeprowadzany w celu poprawy/przywrócenia funkcji siatkówki. Polega
na usunięciu ciała szklistego (jest ono galaretowatą substancją wypełniającą gałkę oczną – komorę ciała
szklistego), a następnie wykonaniu niezbędnych procedur chirurgicznych mających na celu naprawę,
usuniecie przyczyny schorzenia. W celu wypełnienia przestrzeni po usunięciu ciała szklistego i uzyskaniu
prawidłowego ciśnienia wewnątrzgałkowego, na koniec zabiegu lekarz podaje do wnętrza gałki ocznej
stosowny produkt (np. jałowy płyn, gaz, olej silikonowy). Wskazania do zabiegu są różne, większość z nich
wymieniono powyżej. Szczególnie narażeni na powikłania siatkówkowe, wymagające zabiegów
operacyjnych, są pacjenci chorujący na cukrzycę. Niejednokrotnie witrektomię uważa się za zabieg tzw.
„ostatniej szansy” na polepszenie widzenia. Witrektomię wykonuje się najczęściej w znieczuleniu
miejscowym (ze znieczuleniem w postaci zastrzyków). Operacji towarzyszy lekarz anestezjolog. Jeśli
wystąpi taka konieczność, ze względu na stan zdrowia pacjenta można wykonać zabieg w znieczuleniu
ogólnym – szczególnie ważne jest, aby w trakcie zabiegu pacjent miał zdolność utrzymania głowy w jednej
pozycji przez dłuższy czas.
W przypadku odwarstwienia siatkówki lekarz decyduje czy witrektomia jest jedynym skutecznym sposobem
leczenia schorzenia, przedstawia pacjentowi alternatywne metody leczenia – zalety i wady proponowanej
metody.
Rokowania:
Pożądany efekt zabiegu różni się w zależności od schorzenia, które jest wskazaniem do wykonania zabiegu:
 krwotok do ciała szklistego (w przypadku siatkówki bez uszkodzeń) - wysoka skuteczność leczenia
operacyjnego
 retinopatia cukrzycowa - zmniejszenie obrzęku siatkówki, zmniejszenie ryzyka krwotoku do gałki
ocznej
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odwarstwienie siatkówki – rezultat leczenia operacyjnego zależy od tego jak rozległe są zmiany, jak
długo występuje odwarstwienie, jak trwałe jest przyłożenie siatkówki - niekiedy może wystąpić
powtórne odwarstwienie
 błony nasiatkówkowe, otwory plamki - zatrzymanie schorzenia, niekiedy poprawa ostrości i jakości
widzenia
Po operacji:
 stosowanie antybiotyku, steroidów w kroplach zgodnie z zaleceniem lekarza
 ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarskich, dotyczących właściwego poruszania się (ułożenia głowy –
w celu odpowiedniego przyłożenia się siatkówki)
 w przypadku użycia do wypełnienia gałki ocznej gazu nie wolno podróżować samolotem do
całkowitego wchłonięcia gazu.
 Przez co najmniej kilka miesięcy po zabiegu należy unikać intensywnej aktywności fizycznej i ściśle
stosować się do zaleceń lekarskich
Możliwość wystąpienia powikłań.
Każdy zabieg operacyjny niesie za sobą ryzyko wystąpienia powikłań. Zabiegi przeprowadzane poprzez
otwarcie gałki ocznej w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do ciężkich powikłań,
nawet takich jak ślepota czy utrata oka. W przypadku przeprowadzenia witrektomii nie ma pewności
poprawy widzenia i stanu zdrowia operowanego oka. Oprócz braku oczekiwanego efektu, mogą wystąpić
powikłania, które będą wymagały podjęcia dalszego leczenia (zabiegowego lub zachowawczego).
Powikłania nie zawsze występują od razu po zabiegu, mogą pojawić się również po długim czasie od jego
przeprowadzenia.
Możliwe powikłania po wykonaniu zabiegu operacyjnego witrektomii:
 odwarstwienie siatkówki, często wymagające następnych zabiegów, czasem niemożliwe
do zoperowania powtórnie
 podwyższenie ciśnienia wewnątrzgałkowego
 uszkodzenia rogówki, wolno gojące się
 zmętnienia i zbliznowacenia rogówki
 zaćma (niekiedy do pilnej/nagłej operacji)
 podwójne widzenie
 opadanie powieki
 zaburzenia krążenia w gałce ocznej
 krwotok
 pogorszenie widzenia, ślepota
 infekcje
 uszkodzenie oka i/lub przyległych tkanek
 zanik gałki ocznej
 powikłania związane z przeprowadzeniem znieczulenia, po wykonaniu znieczulenia w zastrzyku –
zasinienie i pozagałkowy krwiak powiek, perforacja gałki ocznej, uszkodzenia nerwu wzrokowego;
znieczulenie ogólne (podaje anestezjolog)



powikłania ogólne: zator, udar, zawał mięśnia sercowego, zapalenie płuc, infekcja dróg
moczowych, ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa, zgon.

Zapoznałem się z treścią powyższej Informacji i nie mam więcej pytań.
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Podpis Pacjenta/ Podpis Opiekuna
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