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chirurgia estetyczna

Najczęstsze
powikłania po zabiegach
chirurgii estetycznej twarzy

Nie dzi wi też fakt, że wśród za in te re so wa -
nych prym wio dą ko bie ty, sta no wią ce aż 91%
pa cjen tów pod da ją cych się za bie gom po pra -
wia ją cym wy gląd. Co rów nież cha rak te ry -
stycz ne dla dzi siej szych cza sów – spo śród 13,1
mln pro ce dur ko rek cyj nych wy ko na nych
w USA w ro ku 2013 aż 11,8 mln by ły to pro -
ce du ry ma ło in wa zyj ne, a „je dy nie” 1,4 mln sta -
no wi ły pro ce du ry chi rur gicz ne (in wa zyj ne).
Wśród tych pierw szych bez a pe la cyj nie prym
wio dą ostrzyk nię cia to ksy ną bo tu li no wą (6,3
mln), wy peł nia cze zaj mu ją dru gie miej sce (2,2
mln), a trze cie – pe e lin gi che micz ne (1,2 mln).
Naj czę ściej wy ko ny wa ną pro ce du rą in wa zyj ną
są ko rek cje no sa (221 tys.), przed ko rek cja mi
po wiek (216 tys.) i za bie ga mi po d nie sie nia
twa rzy – fa ce li ft (133 tys.).

Ma jąc na uwa dze tak wiel ką ska lę pro ble -
mu i je go nie za prze czal ny wa lor po zy tyw ny,
na le ży zwrócić uwa gę, że wszy st ko, co wią że
się z in ge ren cją w ludz kie cia ło i je go psy chi kę
nie jest po zba wio ne nie bez pie czeństw. Czy
moż na ich unik nąć? Za pew ne nie, ale na le ży
ro bić wszy st ko, by ich ska lę zmi ni ma li zo wać.

War to choć przez chwi lę za trzy mać się
nad tym, kim naj czę ściej są pa cjen ci po pra wia -
ją cy swo ją twarz. Wła ści we zro zu mie nie mo -
ty wów ich dzia ła nia po zwa la le piej kwa li fi ko -
wać ich do za bie gów, a co mo że waż niej sze –
uni kać wy ko ny wa nia ko rek cji u tych, którym
mo gą one za szko dzić. Za sa dni czo moż na
przy jąć, że zna czą cą część pa cjen tów sta no wią
oso by sto sun ko wo mło de, chcą ce sko ry go -
wać tę lub in ną oko li cę swo jej twa rzy. Dru ga

Wąskie usta, pierwsza zmarszczka, opadające powieki, worki pod
oczami, zapadnięte policzki, obfity podbródek, „chomiki”… – to
najczęstsze powody korekcji twarzy. Wszak ta część ludzkiego ciała jest
jego wizytówką. Stanowi o tym, jak jest człowiek postrzegany, a przede
wszystkim – jak sam czuje się w swym otoczeniu. Gdy więc medycyna
potrafi dziś znacząco wpłynąć na wygląd ludzkiej twarzy, nie można się
dziwić, że zabiegi ukierunkowane na jej poprawę cieszą się coraz
większą popularnością. O tym, jak wielka jest to skala, świadczą
statystyki American Society of Plastic Surgeons mówiące, że w roku
2013 w Stanach Zjednoczonych pacjenci wydali 12,6 bilionów dolarów
na zabiegi medycyny i chirurgii estetycznej.
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gru pa pa cjen tów to oso by nie co star sze, które
za u wa ża ją u sie bie ob ja wy sta rze nia (zmar -
szcz ki, opa da nie twa rzy) i pra gną je sko ry go -
wać. Mo ty wy de cy zji u jed nych i dru gich są
naj czę ściej uza sa dnio ne, roz sąd ne i prze my śla -
ne. Mówiąc jed nak o po wi kła niach, na le ży pa -
mię tać, że wśród pa cjen tów mo gą wy stą pić
oso by nie wła ści wie oce nia ją ce swój wy gląd.
W me dy cy nie te go ty pu za bu rze nie na zwa ne
jest ze spo łem nie ak cep ta cji swo je go wy glą du
– bo dy dys mor phic  di sor der (BDD). Cha rak te -
ry zu je się on nadmier nym wy ol brzy mia niem
de fek tów wła sne go wy glą du, co ne ga tyw nie
wpły wa na funk cjo no wa nie da nej oso by we
wszy st kich sfe rach ży cia. Wśród pa cjen tów
do tknię tych tym ze spo łem prym wio dą oso by
nie za męż ne (nie żo na ci). Co cie ka we, pierw -
sze ob ja wy po ja wia ją się już we wcze snej mło -
do ści i z wie kiem ule ga ją na si le niu. Wie lo krot -
nie są to oso by o na rcy stycz nym uspo so bie -
niu, skon cen tro wa ne na 3-4 czę ściach swo je -
go cia ła. Naj czę ściej jest to skóra (73%), wło -
sy (56%) i nos (37%). W dal szej ko lej no ści są
to oczy (20%), zę by (20%), twarz (14%),
podbródek (11%), brwi (11%) i uszy (9%).
To w tej gru pie wy stę pu ją naj czę ściej oso by
nie za do wo lo ne z do tych cza so wych za bie gów
ko rek cyj nych, sto su ją ce „wy ra fi no wa ne” tech -
ni ki ka mu fla żu rze ko mych de fek tów. Aż 32%
z nich izo lu je się od kon tak tów z in ny mi ludź -
mi, po zo sta jąc je den, dwa ty go dnie w do mu.
Co gor sza, 25% ma w swym ży cio ry sie choć
jed ną próbę sa mo bój czą. Jak wi dać, wy ko ny -
wa nie u tych pa cjen tów ja kich kol wiek za bie -
gów ko rek cyj nych jest z za ło że nia zda ne na
po raż kę. Mo że na wet przy nieść efekt od wrot -
ny, ne ga tyw ny, po gar sza ją cy stan sa mo o ce ny
i ob ni ża ją cy ich stan dard ży cia. Tak więc nie za -
leż nie, czy jest to za bieg ma ło in wa zyj ny, czy
też pro ce du ra chi rur gicz na, ze wzglę du na do -
bro pa cjen ta na le ży od stą pić od sto so wa nia ja -
kich kol wiek ko rekt. Je dy nie le karz z du żym
do świad cze niem po tra fi wła ści wie roz po znać
BDD i od po wie dnio po kie ro wać kon sul ta cję,
by nie tyl ko unik nąć za bie gu, ale jed no cze śnie
nie ura zić ta kiej oso by. Jak wcze śniej wspo -
mnia no, naj czę ściej wy ko ny wa ną pro ce du rą

jest ostrzyk nię cie to ksy ną bo tu li no wą. Sto so -
wa na od wie lu lat w neu ro lo gii i oku li sty ce dziś
sta no wi do sko na łe orę że w „wal ce” ze zmar -
szcz ka mi dy na micz ny mi. Co rów nie istot ne,
to ksy na bo tu li no wa nie tyl ko zmar szcz ki le czy,
ale wcze śnie sto so wa na po tra fi im za po bie gać.
Swo ją ogrom ną po pu lar ność za wdzię cza te -
mu, że sto sun ko wo pro sta i szyb ka w wy ko -
na niu pro ce du ra da je spek ta ku lar ne efek ty po -
rów ny wal ne do tych, które wy ma ga ją uży cia
skal pe la. Po nad to okres re kon wa le scen cji jest
tu taj mi ni mal ny, prak tycz nie po zwa la ją cy na -
tych miast na po wrót do nor mal nej ak tyw no ści
za wo do wej. Jed nak gdy le karz, czę sto we spół
z pa cjen tem prze kro czą zdro wy roz są dek,
wów czas ma my obraz dys har mo nii twa rzy.
Po ja wia się nadmier ne unie sie nie brwi, opa da -
nie po wiek, „za mro żo ne czo ło” czy nie na tu -
ral na mi mi ka twa rzy. Ca łe szczę ście, efekt te -
ra pii jest od wra cal ny i można wy cią gać wnio ski
z osią gnię tych re zul ta tów. Zło tym środ kiem
jest da le ko idą ca in dy wi du a li za cja sto so wa nych
da wek i miejsc po da wa nia to ksy ny w opar ciu
o do tych cza so we efek ty le cze nia. 

Pro ce sy sta rze nia po wo du ją zmniej sza nie
wy peł nie nia twa rzy i two rze nie się zmar -
szczek. Uży cie wy peł nia czy sta no wi więc na -
tu ral ny oręż w wal ce z te go ty pu pro ce sa mi.
Obe cnie sto su je się naj czę ściej wy peł nia cze na
ba zie kwa su hia lu ro no we go lub prze szczep
wła snej tkan ki tłu szczo wej. Obie me to dy wła -
ści wie sto so wa ne da ją bar dzo do bre efek ty.
Pa mię tać jed nak na le ży, że tu tak że mo gą po -
ja wić się ob ja wy nie po żą da ne. Kwas hia lu ro -
no wy bar dzo rzad ko wy wo łu je uczu le nia, jed -
nak gdy się ono po ja wi, wów czas do cho dzi do
dłu go trwa łe go obrzę ku i za czer wie nie nia twa -
rzy (fot. 1). W skraj nych przy pad kach aler gii
mo że wy stą pić za gra ża ją cy ży ciu obrzęk krta -
ni. By unik nąć ta kich „nie spo dzia nek”, na le ży
za wsze przed za bie giem ze brać do kład ny wy -
wiad ukie run ko wa ny na prze by te aler gie. Nie
na le ży po da wać zbyt du żych da wek kwa su
pod czas jed ne go za bie gu. Szcze gól ną ostroż -
ność na le ży za cho wać w okre sie py le nia ro ślin
(wio sna). To wła śnie wte dy mo że dojść do
nie spo dzie wa nych re ak cji aler gicz nych. Sto so -



wa nie pre pa ra tów kwa su hia lu ro no we go
w pew nych oko li cach twa rzy (gła dy szka, fał dy
no so wo-war go we) wy ma ga za cho wa nia
szcze gól nej ostroż no ści. Nie o pa trz ne po da nie
le ku do na czy nia tęt ni cze go mo że skoń czyć się
zmia na mi za to ro wy mi w miej scu wstrzyk nię -
cia. Są też opi sy wa ne co raz czę ściej przy pad ki

trwa łej śle po ty po prze mie szcze niu się dro bin
kwa su hia lu ro no we go do tęt ni cy cen tral nej
siat ków ki. Sto so wa nie ka niul oraz wła ści wa
wie dza ana to micz na po par ta od po wie dnią
tech ni ką po da wa nia mo że ustrzec le ka rza od
tych tra gicz nych po wi kłań. Wy ko ny wa nie
ostrzyk nięć w ga bi ne tach nie speł nia ją cych wy -
mo gów sa ni tar nych dość czę sto koń czy się
roz wo jem sta nów za pal nych ostrzykiwanych
czę ści twa rzy. Są to sta ny wy ma ga ją ce czę sto
in ter wen cji chi rur gicz nej wspar tej po da wa -
niem du żych da wek an ty bio ty ków. Wszak za -
pa le nia tka nek mięk kich twa rzy mo gą do pro -
wa dzić do po wi kłań w obrę bie cen tral ne go
ukła du ner wo we go, a na wet zgo nu. Trze ba
o tym gło śno mówić, bo wiem co raz szer sze
krę gi za ta cza pro ce der wy ko ny wa nia ostrzyk -
nięć przez oso by spo za bran ży me dycz nej. Co
wię cej, są one wspie ra ne w za ku pie pre pa ra -
tów przez le ka rzy, czę sto za wie dzą dys try bu -
to rów i przed sta wi cie li han dlo wych firm za o -
pa trze nia me dycz ne go.

Sto so wa nie wła sne go tłu szczu w ko rek cji
twa rzy zy sku je co raz szer szą po pu lar ność. To
dzię ki re ge ne ra cyj nym wła sno ściom tkan ki tłu -
szczo wej bo ga tej w ko mór ki ma cie rzy ste
i czyn ni ki wzro stu. Jest więc ona nie tyl ko wy -
peł nia czem, ale tak że sty mu la to rom pro ce sów
od no wy skóry. Sa ma pro ce du ra po zy ska nia,
przy go to wa nia i po da wa nia wła sne go tłu szczu
wy ma ga głęb szej wie dzy me dycz nej i ga bi ne tu
o okre ślo nym stan dar dzie. Tak że tu taj mo gą
wy stą pić re ak cje nie po żą da ne, ta kie jak obrzęk
i za si nie nie twa rzy. Nie wła ści we po da nie tłu -
szczu mo że po wo do wać nie rów no ści po -
wierzch ni twa rzy. Opi sy wa ne są tak że po wi -
kła nia za to ro we skut ku ją ce mar twi cą czę ści
skóry i tka nek twa rzy, a tak że trwa łą śle po tą.

Odręb ną spra wą do ty czą cą wszy st kich
wy peł nia czy jest brak zmy słu este tycz ne go pa -
cjen ta i je go le ka rza. Po wo du je to nie na tu ral ny
wy gląd twa rzy, z cha rak te ry stycz nie wy dę ty mi
usta mi lub prze sa dnie uwy pu klo ny mi po licz ka -
mi (fot. 2). Co cie ka we, bar dzo czę sto le czo -
ne w ten spo sób oso by z du mą po ka zu ją swo -
ją twarz, pod kre śla jąc jed no cze śnie, że nie
prze szły ja kiej kol wiek pro ce du ry me dycz nej.
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Ryc. 1. Re ak cja uczu le nio wa twa rzy spo wo do wa -
na ostrzyk nię ciem kwa sem hia lu ro no wym.

Ryc. 2. Nadmiernie ostrzyknięcie ust
powoduje ich nienaturalny wygląd.

Ryc. 3. Reakcja zapalna po ostrzyknięciu
wypełniaczem.
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Wi dać li czą na wy ro zu mia łość lub na iw ność
swo je go oto cze nia. Jak po ka zu ją sta ty sty ki,
ogrom ną po pu lar no ścią, szcze gól nie w kra jach
o go rą cym kli ma cie, cie szą się za bie gi wy gła -
dza ją ce skórę, ta kie jak pe e ling czy abra zja la -
se ro wa. Efek ty te go ty pu ku ra cji są do sko na łe.
Na le ży jed nak pa mię tać, by po za bie gu uni kać
pro mie ni sło necz nych. W prze ciw nym ra zie
na le ży się li czyć z nie bez pie czeń stwem prze -
bar wień skór nych. Rów nie nie bez piecz na
w okre sie re kon wa le scen cji mo że oka zać się
in fek cja bak te ryj na lub wi ru so wa. Nie tyl ko
mo że ona wy dłu żyć okres go je nia, ale tak że
mo że spo wo do wać roz wój szpe cą cych blizn
w oko li cach le czo nych.

Do sko na łym na rzę dziem w wal ce z umiar -
ko wa nym zwiot cze niem skóry twa rzy mo że
być kwas L-po lim le ko wy. Wła ści wie po da ny,
u zdy scy pli no wa ne go pa cjen ta sto su ją ce go od -
po wie dni ma saż twa rzy po zwa la nie tyl ko na
ob kur cze nie skóry, ale wy ra źnie ją od świe ża
i po gru bia. Te go ty pu le cze nie sto su je się za -
rów no u pa cjen tów sto sun ko wo mło dych, nie -
pla nu ją cych je szcze za bie gu chi rur gicz ne go, jak
i u osób star szych, po  li ftin gu twarzy w ce lu
przedłu że nia sku tecz no ści tej in wa zyj nej pro ce -
du ry. Za bieg po da nia kwa su L-po lim le ko we go
po wo du je cza sa mi roz wój zgru bień pod skórą.
Czę ściej te go ty pu po wi kła nie wy stę pu je
u osób za nied bu ją cych co dzien ny ma saż. Jest
ono szcze gól nie do tkli we, gdy wy stę pu je na
szyi, stąd w ostat nim cza sie nie za le ca się sto so -
wa nia te go le ku w tej oko li cy.

Wnio ski pły ną ce z po wyż sze go opra co -
wa nia zmu sza ją do re fle ksji, by na wet naj pro st -
sze pro ce du ry trak to wać w spo sób pro fe sjo -
nal ny. Nie do za ak cep to wa nia jest my śle nie,
że „ja koś to się uda”. Po nad to na le ży za cho -
wać uczci wość wo bec pa cjen tów i nie sto so -
wać za bie gów ma ło in wa zyj nych (ostrzyk nięć)
tam, gdzie wska za ne jest wy ko na nie pro ce dur
chi rur gicz nych. Nie moż na tych me tod sto so -
wać za mien nie i „do pa so wy wać” pa cjen ta do
wła snych umie jęt no ści. Wprost prze ciw nie –
naj pierw na le ży po sta wić dia gno zę, na stęp nie
wy brać me to dę le cze nia i prze dy sku to wać ją
z pa cjen tem, jed no cze śnie in for mu jąc go
o spo so bach al ter na tyw nych, a na stęp nie po -
zwo lić pa cjen to wi pod jąć wła ści wą de cy zję.
Je śli nie wy ko nu je się sa me mu pro ce dur chi -
rur gicz nych, to do brym stan dar dem jest po in -
for mo wać o tym pa cjen ta i za su ge ro wać mu
kon takt z chi rur giem, który ma do świad cze nie
w te go ty pu le cze niu.

Ta kie po stę po wa nie jest roz sąd ne i etycz -
ne, a w dal szej per spek ty wie zjed na le ka rzo wi
sym pa tię i uzna nie w oczach pa cjen ta. Odręb -
nym za ga dnie niem jest bez pie czeń stwo za bie -
gów chi rur gicz nych w oko li cy twa rzy, ta kich
jak: prze szczep wło sów, brwi i rzęs, ko rek cji
po wiek, czo ła, po licz ków, no sa, szyi i ca łej
twa rzy. Wy ko ny wa nie te go ty pu za bie gów
wy ma ga głę bo kiej wie dzy z za kre su ana to mii,
chi rur gii pla stycz nej i este tycz nej. Po wi kła nia
tych ope ra cji wy ma ga ją odręb ne go omówie -
nia i mo gą sta no wić te mat ko lej ne go ar ty ku łu.

Klinika Kolasiński - Hair Clinic Poznań
62-020 Swarzędz - Nowa Wieś, ul. Staszica 20A
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