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Anexa nr.1

F OA IE DE IN FORMA RE ÎN CAZUL INT ERV EN ŢIE I D E RIN OP LAS TIE

Acest document de informare a fost special formulat pentru a vă informa în legătură cu intervenţia chirurgicală la
care veţi fi supus astfel încât să cunoaşteţi în detaliu riscurile acesteia, posibilele complicații și tratamente
alternative, conform art.6 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 cu modificările și completările ulterioare și
art.660 alin. 2 și 3 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății modificată și completată prin Legea
nr.126/2015 privind aprobarea OG nr.11/2015.
Așa cum vi s-a explicat și la consultație, trebuie să înțelegeți că medicina, și mai ales chirurgia estetică, nu este o
stiință exactă, rezultatele, în ciuda celei mai riguroase tehnici, nu pot fi garantate, ele fiind urmarea unui cumul de
factori care nu pot fi toți controlați, așa cum este reactivitatea organismului și percepția individuală asupra corpului.
De aceea discuțiile amănuțite, informațiile cât mai precise și cooperarea cu echipa chirurgicală sunt esențiale pentru
un rezultat cât mai aproape de cel dorit.
Această modalitate de informare nu urmăreşte să anuleze responsabilităţile ce ne revin în legătură cu intervenţia
chirurgicală la care veţi fi supus în serviciul nostru. Veţi constata că există un număr destul de mare de complicaţii
posibile. Dintre acestea unele pot surveni relativ frecvent pe când altele sunt extrem de rare. Gravitatea acestora
este variabilă, de la complicaţii absolut minore până la cele majore. Dumneavoastră trebuie să fiţi convins că echipa
care vă va trata în serviciul nostru va respecta cu stricteţe standardele de tratament profilactic şi curativ astfel încât
să se reducă la minimum posibil riscul de apariţie şi gravitatea acestor complicaţii. Totuşi, indiferent de câte măsuri
de precauţie urmăm, apariţia unor complicaţii rămâne posibilă, motiv pentru care dumneavoastră trebuie să le
cunoaşteţi şi să vă asumaţi riscurile acestei intervenţii chirurgicale.
Vă rugăm citiți cu atenție aceste informații, care vin din experiența noastră vastă precum și din cea a celor mai
experimentați colegi din lume, și puneți orice intrebări care vă preocupă, și solicitați mai multe consultații dacă doriți
până când sunteți lămurit(ă) asupra a ceea ce urmează să se întâmple înaintea, în timpul și după efectuarea
intervenției.
Vă rugăm să aduceți la cunoștiința medicului orice probleme de sănătate anterioare, intervenții suferite sau
tratamente medicale urmate sau în curs, precum și orice alergii, intoleranțe alimentare sau medicamentoase,
medicul curant neputându-și asuma răspunderea pentru problemele survenite prin ascunderea sau neprecizarea
lor. Dorința noastră este de a îndeplinii cât mai mult din cerințele pacienților cu condiția ca acestea să fie realiste și
posibile în condiții de siguranță medicală. Suntem deschiși la orice sugestii, dar trebuie să înțelegeți că fiecare
organism este un unicat cu particularități și evoluție proprie, de aceea metoda de tratament va fi personalizată și
adaptată fiecăruia.
Această intervenţie chirurgicală poate avea ca rezultat modificări ale formei, structurii şi funcţiei nasului. Prin
rinoplastie se pot corecta defecte din naștere (congenitale), defecte postraumatice sau probleme de respiraţie
Uneori, ca parte integrantă a intervenției se pot asocia și proceduri de îmbunătățire a respirației prin: septoplastie,
modificarea cornetelor sau a valvei anterioare. Alteori, aceste proceduri se pot face înainte sau ulterior în funcție de
complexitatea cazului.
Nu există un tip universal de rinoplastie care să se adreseze tuturor pacienţilor. Rinoplastia este personalizată
pentru fiecare pacient în funcţie de particularităţile cazului. Inciziile pot fi făcute în interiorul nasului – rinoplastie
închisă, sau la suprafaţă doar pe columelă – rinoplastie deschisă. Cei mai buni candidaţi pentru acest tip de
intervenţie chirurgicală sunt cei ce doresc o îmbunătăţire a aspectului, nu perfecţiunea.
Pe lângă aşteptările realiste faţă de rezultatul operaţiei, starea bună de sănătate şi o stare psihică echilibrată sunt
calităţi importante pentru cei ce doresc să se supună unei astfel de intervenţii chirurgicale. Există posibilitatea unei
simulări pe calculator a rezultatelor posibile, dar trebuie să înțelegeți că acestea sunt orientative și nu vă putem
oferii garanția obținerii rezultatului simulat.
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TRATAMENTE ALTERNATIVE
Alternativa la rinoplastie este să nu vă supuneţi unei intervenţii chirurgicale. Anumite probleme de respiraţie pot să
nu necesite o intervenţie chirurgicală la nivelul exteriorului nasului. Există riscuri şi posibile complicaţii în
tratamentele alternative care implică septoplastia realizată pentru a îmbunătăţi probleme respiratorii. O altă
posibilitate modernă aplicabilă unor anumite cazuri, este injectarea cu acid hialuronic care poate masca unele
defecte și creea un nas aromnios în condiții de deplină siguranță.
RISCURILE RINOPLASTIEI
Sângerarea – Este posibil, deşi foarte rar, să existe un episoade de sângerare în timpul sau după intervenţia
chirurgicală. Dacă apare post-operator necesită tratament de urgenţă pentru a opri sângerarea. Aceste episoade
sunt mai frecvente atunci când se asociază și intervenții funcționale de tip septoplastie sau reducerea cornetelor, de
aceea în aceste cazuri menținerea pansamentelor în nas va fi de mai lungă durată sau se poate impune schimbarea
lor mai frecventă. De asemenea, s-a observat o frecvență mai mare a sângerărilor la paciente în perioada de
mentruație și în perioadele foarte calde, sau efectuarea unor eforturi nepermise de medic.
Postoperator este normal să aveți fața umflată și edeme ale pleoapelor combinate în general cu vânătăi mai mult
sau mai puțin extinse pe față și în jurul ochilor. Vânătăile pot persista între 7-21 zile, iar edemul mai mult dar în
general după 2 săptămâni este foarte discret.
Nu utilizaţi aspirina sau medicamente antiinflamatorii înainte cu 10 zile de operaţie, deoarece acestea cresc riscul
sângerării. Hipertensiunea arterială necontrolată poate provoca sângerare în timpul sau după intervenţia
chirurgicală. Acumularea de sânge sub piele poate întârzia vindecarea și provoca cicatrici inestetice.
Infecţia – Este neobişnuită pentru acest tip de operaţie. Dacă apare orice fel de infecție, tratamentul include
administrarea de antibiotice sau posibil o altă intervenție chirurgicală.
Cicatrizarea – În cazuri rare, pot apărea cicatrici hipertrofice sau vicioase. Cicatricile exterioare în cazul rinoplastiei
deschise pot fi inestetice sau de culoare diferită de a pielii înconjurătoare, dar acest lucru se întâmplă extrem de rar
și de obicei la pacienți cu cicatrizare deficitară. Linia de incizie va rămâne vizibilă toată viața, dar este foarte discretă,
mică și bine camuflată astfel încât nu deranjează estetic. Tratamente adiţionale, inclusiv proceduri chirurgicale, pot
fi necesare pentru a le trata.
Sinechii – În intervențiile nazale mai complicate sau cele care implică și septoplastii sau rezecția cornetelor pot
apărea în cursul vindecării mici bride cicatriceale – sinechii – care unesc mucoasa septului de cea a cornetelor și
determină jenă respiratorie. Prevenția lor implică menținerea tampoanelor intranazale interval mai lung, sau
tratamente corectoare ulterioare.
Alterarea căilor nazale respiratorii – Pot apărea modificări după o rinoplastie la nivelul pasajului aerian nazal, mai ales
dacă există obstrucții nazale anterioare.
Lezarea structurilor profunde – Structurile profunde cum ar fi nervi, ducte lacrimale, vase sanguine şi muşchi pot fi
lezate în cursul operaţiei dar extrem de rar. Riscul ca aceasta să se întâmple variază în funcţie de tehnica operatorie
aleasă. Legarea structurilor profunde poate fi temporară sau permanentă.
Rezultate nesatisfăcătoare – Există posibilitatea de a avea rezultate nesatisfăcătoare în urma rinoplastiei. Pot apărea
deformări vizibile sau tactile, deficient de respiraţie. Puteţi fi dezamăgit fiindcă rezultatul rinoplastiei nu corespunde
aşteptărilor dumneavoastră. O altă intervenţie chirurgicală poate fi necesară dacă rezultatul nu este satisfăcător
acest lucru vă va fi explicat de la început de către medicul dumneavoastră curant.
Rinoplastia este una din cele mai dificile și complexe intervenții de chirurgie estetică și cu rata cea mai mare de
reintervenții corectoare, mai ales deoarece procesul de vindecare este lung și specific fiecărui organism în parte. O
apreciere corectă a rezultatului nu poate fi facută mai repede de 12 luni când procesul de vindecare este realizat, a
dispărut edemul, iar oasele și cartilajele nazale modificate și-au consolidat poziția. Uneori procesul de vindecare
definitivă poate dura și peste 1 an. De aceea orice altă intervenție corectoare nu se poate efectua decât după minim
1 an.
Parestezii – Există posibilitatea apariţiei de parestezii (diminuarea sensibilității) la nivelul tegumentului nazal
postoperator. Apariţia acestora este foarte fecventă după rinoplastia deschisă. În general dispar după 1-3 luni.
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Scăderea sau diminuarea sensibilităţii la nivelul nasului poate să nu dispară în totalitate după rinoplastie, dar se
întâmplă extrem de rar și nu este deranjant.
Asimetria – Regiunea facială nu este simetrică. Pot exista variaţii între cele două părţi nazale postoperator în funcție
și de situația anterioară intervenției. În cazul nasurilor deviate lateral o corectare perfectă prin intervenția
chirurgicală este aproape imposibilă, va persista sau va reapărea o minimă deviere laterală după vindecare. În cursul
procesului de vindecare pot apărea asimetrii discrete ale vârfului nasului, mai ales când s-au efectuat remodelări
majore ale acestuia.
Durerea cronică – Foarte rară, durerea cronică poate apărea prin prinderea unor filamente nervoase în ţesutul
cicatriceal postoperator mai ales pe dosul nasului. Se poate corecta prin diferite tratamente postoperatorii inclusiv
intervenție chirurgicală.
Afecţiuni tegumentare. Tumori tegumentare – Prin rinoplastie se remodelează atât interiorul cât şi exteriorul nasului.
Afecţiunile tegumentare de tip, tumori, dilatații vasculare, modificări tegumentare de tip senile, apar independent
de rinoplastie.
Reacţii alergice – În cazuri rare, alergii locale la materialul de sutură, topice locale, leucoplast au fost raportate.
Reacţiile alergice sistemice, care sunt mai importante, pot fi rezultatul medicamentelor utilizate în timpul operaţiei
sau postoperator. Reacţiile alergice sunt de scurtă durată și pot necesita tratamente adiţionale.
Vindecare întârziată – Poate apărea dehiscenţa suturii sau vindecare întârziată. Anumite arii ale nasului se pot
vindeca mai încet în special lobulul (vârful) sau vicios (oasele nazale). La persoanele cu piele și țesut subcutanat mai
gros, edemul persistă mai mult și vindecarea părților moi, mai ales a vârfului nasului este mai lentă. O schimbare mai
frecventă a pansamentelor sau o altă intervenţie chirurgicală pot fi necesare pentru a îndepărta ţesuturile
nevindecate.
Efecte pe termen lung – Modificări ale formei nasului pot apărea odată cu procesul de îmbătrânire sau cu alte
situaţii fără legatură cu rinoplastia, este vorba în principal de îngroșarea tegumentelor și ușoară coborâre a vârfului
nasului precum și posibila apariție a unor dilatații vasculare cutanate. De aceea câteodată este nevoie de o
intervenţie chirurgicală de revizie pentru a îmbunătăţii rezultatele rinoplastiei.
Perforaţii ale septului nazal – Există posibilitatea ca în timpul intervenţiei chirurgicale să se producă o gaură în septul
nazal. Aceasta se întâmplă foarte rar și nu afectează cu nimic funcția sau forma exterioară a nasului. Dacă apare,
este necesară o intervenţie suplimentară pentru a remedia situaţia. În anumite cazuri este imposibil să se corecteze
acest defect.
Anestezia – Atât anestezia totală cât şi locală comportă anumite riscuri. Există posibilitatea unor complicaţii, leziuni
sau chiar efecte letale în urma oricărei forme de anestezie şi sedare.
NECESITATEA UNEI NOI INTERVENŢII CHIRURGICALE
Dacă apar complicaţii, o operaţie adiţională sau alte tratamente pot fi necesare. Chiar dacă aceste complicaţii apar
rar, riscurile citate pot fi asociate cu rinoplastia. Alte complicaţii pot apărea, dar sunt mult mai rare. Practicarea
medicinei şi a chirurgiei nu este o stiinţă exactă. Deşi în general se aşteaptă obţinerea unor rezultate bune
postoperatorii, nu se poate da o garanţie a rezultatelor ce urmează a fi obţinute.
RESPONSABILITĂŢI FINANCIARE
Preţul intervenţiei chirurgicale conţine costul anumitor servicii oferite, respectiv onorariul doctorului, costul
medicamentelor folosite, al anesteziei, testele de laborator, al spitalizării sau al mesei servite în acest timp. Pot
apărea şi costuri adiţionale determinate de intervenţiile chirurgicale efectuate ca urmare a apariţiei complicaţiilor
sau al retuşărilor necesare, sau al unor proceduri asociate solicitate de pacient.
Politica de garanție postoperatorie
Clinica Artis prin medicii săi curanți, se angajează să asigure fără costuri adiționale rezolvarea tuturor complicațiilor
survenite în perioada imediat postoperatorie (până la 3 luni) și a consecințelor acestora până la un an, în anumite
limite și condiții.
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Clinica Artis prin medicii săi curanți, garantează în cazul apariției următoarele situații: dehiscență (desfacerea plăgii),
deplasări osose semnificative, persistența cocoașei sau asimetrii marcate ale lobulului nazal, tulburări de respirație
care nu au fost prezente preoperator, depresiuni tegumentare apărute consecință a intervenției, în primul an
postoperator, numai dacă au fost respectate recomandările/tratamentul medicului curant.
Clinica Artis prin medicii săi curanți nu oferă garanții în următoarele cazuri (care nu sunt limitative):
― în situația în care se constată că pacientul nu a respectat indicațiile/tratamentul/recomandările medicului,
în special perioada de repaus și evitarea a eforturilor fizice în primele 6 săptămâni postoperatorii
― în situația în care pacientului i-au fost efectuate manopere sau intervenții chirurgicale neautorizate, de
către alți medici sau personal sanitar
― în situația în care Clinica Artis/medicul curant nu a fost informat la timp de către pacient asupra
complicațiilor survenite
― în situația în care pacientul nu s-a prezentat la controalele stabilite.
Cicatricile vicioase cheloide, hipertrofe sau pigmentate, sunt o consecință a vindecării anormale a organismului care
nu pot fi prevăzute și nu sunt considerate complicații, deci repararea acestora nu va intra în garanție. Cicatrizarea
hipertofă intranazală e o consecință a reactivității individuale şi nu poate fi prevăzută aşa încât nu intră sub incidența
garanției.
Rezolvarea completă a problemelor de respirație nu este posibilă întotdeauna şi nu constituie o complicație,
eventualele reintervenții de rezolvare reprezentând cheltuieli adiționale pentru pacient.
O altă formă a nasului sau modificări care nu au fost prevăzute la consultație nu constituie complicații şi rezolvarea
lor poate necesita intervenții şi cheltuieli adiţionale.
Pacientul(a) este de acord că, în eventualitatea atragerii, pe cale legală, a răspunderii clinicii/medicului,
despăgubirea să-i fie acordată în condițiile și în limitele Poliței de asigurare civilă profesională.
ESTE IMPORTANT SĂ CITIŢI CU ATENŢIE TOATE INFORMAŢIILE DE MAI SUS ŞI SĂ PUNEŢI ÎNTREBĂRILE PE CARE LE
CONSIDERAŢI NECESARE ÎNAINTE DE A SEMNA CONSIMŢĂMÂNTUL INFORMAT PENTRU ACTUL MEDICAL CE VA FI
EFECTUAT!

Numele şi semnătura pacientului _________________________________

Data ___________________

Parafa şi semnătura medicului curant ___________________________
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