
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROGI PACJENCIE 

TA KSIĄŻECZKA UŁATWI TOBIE 

PRZYGOTOWANIE SIĘ DO ZABIEGU 

USUNIĘCIA ZEZA 

 

 

 
Zabiegi: Dom Lekarski Oddział Szpitalny ul. Gombrowicza 23, Szczecin 

Konsultacje i kontrole (wyznaczane przez operatora) 

Dom Lekarski w Outlet Park, ul. A. Struga 42, Szczecin 

Dr Jolanta Litwińska ul. Odzieżowa 10, Szczecin 

 

Rejestracja na konsultacje I badania: 91 469 22 82 (pn-pt 7.30-20) 

Informacje, rejestracja na kwalifikacje oraz zabiegi: 664 087 161 (pn-pt 9-17) 

 

 



Jak przygotować się do operacji – o czy trzeba pamiętać: 

 Badania laboratoryjne należy wykonać nie wcześniej jak miesiąc przed zabiegiem. 
W dniu planowanego zabiegu w znieczuleniu ogólnym należy zgłosić się na czczo. 
Ostatni posiłek chory powinien zjeść najpóźniej 6 godzin przed operacja, czyli w 
przypadku dziecka jest to kolacja w dniu poprzednim. 

 Jeśli pacjent choruje na schorzenia takie jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, 
choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca, astma, alergie lub jeśli przyjmuje leki 
zmniejszające krzepliwość krwi (aspiryna, acard, polocard, acenokumarol, 
sintrom, warfin) należy poinformować o tym chirurga i zgłosić sie do swojego 
lekarza rodzinnego w celu odpowiedniego przygotowania do operacji oraz 
uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do leczenia operacyjnego zeza. 

 Jeżeli dziecko choruje na jakieś przewlekle schorzenia, należy o tym 
poinformować lekarza anestezjologa i lekarza operującego. W przypadku 
stosowania leków na stałe -  zabrać je ze sobą do szpitala w oryginalnych 
opakowaniach. W dniu zabiegu pacjent powinien wykonać dokladną poranną 
toaletę (kąpiel lub prysznic) całego ciała. 

 Przed operacją pacjent powinien zapewnić sobie transport do domu - nie 
powinien prowadzić samochodu (opatrunek na oku). 

Po przyjęciu do szpitala jeszcze raz można będzie porozmawiać z lekarzem operującym i 
zadać mu ewentualne pytania. 

 

Badania do wykonania przed operacją: 

1. Morfologia krwi obwodowej 

2. Stężenie sodu, potasu 

3. Kreatynina (powyżej 60 r.ż. mocznik) 

4. Stężenie glukozy na czczo 

5. EKG powyżej 40 r.ż. obowiązkowe 

6. APTT, INR 

7. Anty HCV 

8. Zaświadczenie od stomatologa, że nie ma stanu zapalnego. 

Prosimy również zabrać ze sobą książeczkę zdrowia lub zaświadczenie o szczepieniu 
przeciw WZW B (o ile takie szczepienia pacjent posiada). 

 

 



Przebieg operacji: 

Zabieg przeprowadza sie na sali operacyjnej w znieczuleniu ogólnym (pacjent śpi w 
trakcie zabiegu i nie czuje bólu). Zależnie od wcześniejszej kwalifikacji stosuje się 
wzmocnienie mięśnia zewnątrzgałkowego (najczęściej skrócenie) lub osłabienie 
przeciwnego mięśnia (cofniecie w stosunku do przyczepu fizjologicznego, częściowe 
nacięcie lub zastosowanie szwów fiksujących tylnych). Zabieg jednoczasowo można 
wykonać na 1-3 mięsni. Na rany spojówki na spojówkę zakłada się szwy 
nierozpuszczalne, które usuwane są po 7 dniach, lub rozpuszczalne, które nie wymagają 
usuwania (najczęściej u dzieci), podaje antybiotyki miejscowo. Opatrunek należy 
utrzymać na oku do następnego dnia. 

 

Pobyt w szpitalu: 

Po zabiegu pacjentami opiekuje się pielęgniarka dyżurna, do niej należy sie zwracać w 
przypadku dolegliwości, bólów, chęci wstania z łóżka itp. Ponadto w oddziale szpitalnym 
jest lekarz dyżurny, który interweniuje w nagłych przypadkach. W przypadku 
znieczulenia ogólnego po zabiegu pacjent wraca na sale chorych, gdzie przebywa do 
wybudzenia. Po wybudzeniu ze znieczulenia ogólnego przez pierwsze 3-4 godziny nie 
wolno jeść ani pić. Pierwszy posiłek powinien sie odbyć po uzyskaniu zgody pielęgniarki. 
Nie podawać napojów gazowanych ani słodyczy w przypadku dzieci. W tym czasie 
pozostaje pod opieka pielęgniarki dyżurnej. Pierwszy spacer po zabiegu powinien odbyć 
się pod opieka pielęgniarki lub członka rodziny.  

Przed wypisanie do domu, Pacjent otrzymuje kartę informacyjną, recepty na potrzebne 
leki, dodatkowe zalecenia ustne od operatora oraz w razie potrzeby zwolnienie z pracy. 
Ma też wyznaczony termin kontrolnej wizyty u lekarza, który go operował . Małe dziecko 
powinno pozostawać w domu pod opieką przez okres 5-7 dni. Powinno unikać w tym 
czasie wysiłku fizycznego. 

O czym trzeba pamiętać po operacji: 

 opatrunek pozostaje na oku operowanym do 24 godzin 
 mogą wystąpić nudności po zabiegu (odruch z nerwu błędnego), pomimo 

stosowanych rutynowo leków przeciwwymiotnych 
 gojenie trwa 4-6 tygodni i w tym czasie należy stosować krople, żele lub maści 

oczne zgodnie z zaleceniem lekarza operująceg - na spojówkę zakłada sie szwy 
nierozpuszczalne, które usuwane są po 7 dniach, lub rozpuszczalne które nie 
wymagają usuwania (najczęściej u dzieci) 

 w okresie gojenia nie można pływać w basenie, jeziorze, morzu 
 zaczerwienienie oka, kłucie, światłowstręt, obrzęk spojówki, wylew 

podspojówkowy — są typowe po zabiegu, o różnym stopniu nasilenia, zależnie od 
wrażliwości pacjenta i na ogół nie wymagają stosowania leków przeciwbólowych 
ogólnie. 
 



 

Ogólne zalecenia pooperacyjne: 

 Należy zrealizować przepisane recepty i przyjmować leki zgodnie z zaleceniami 
lekarza. 

 Higiena operowanego oka 

 Wskazane jest ograniczenie wysiłku fizycznego przez kilka tygodni po operacji. 

 W przypadku nasilonych dolegliwości lub innych niż wyżej opisane należy 
skontaktować sie z lekarzem. 

 w oczach wcześniej operowanych z uwagi na istniejące zrosty podspojówkowe 
należy spodziewać sie większego przekrwienia oka, obrzęku oraz częstszego 
występowania wylewów podspojówkowych, 

 troficzne przyrąbkowe ścieńczenie rogówki (della) ustępuje po lekach 
nawilżających 
 
 

Powikłania – co się może zdarzyć po zabiegu: 

W  medycynie niemożliwe jest udzielenie gwarancji skuteczności zastosowanej terapii. 

 Śródoperacyjne powikłania występują rzadko: odruch oczno-sercowy ze 
zwolnieniem akcji serca, ryzyko perforacji twardówki - częściej przy wysokiej 
krótkowzroczności, cienkiej twardówce, po uprzednich operacjach na gałce ocznej 

 uczulenie na leki o różnym stopniu nasilenia (leki znieczulające, antybiotyki) lub na 
zastosowane do zabiegu nici chirurgiczne 

 pooperacyjne: torbiel spojówki, ziarniniak podspojówkowy wymagający 
dodatkowego leczenia przeciwalergicznego 

 zakażenie (niewłaściwa higiena operowanego oka w dniach pooperacyjnych) 
 sporadycznie - ześlizgnięcie mięśnia. Występuje od 24 godzin do 2-3 tygodni po 

operacji i wymaga reoperacji 
 dwojenie po zabiegu zeza występuje rzadko (ok. 3%) 1 dotyczy głownie starszych 

dzieci i dorosłych. Czas trwania (kilka dni do tygodni) zależy od zdolności chorego 
do tłumienia drugiego obrazu lub niezwracania na niego uwagi. Przy 
przedłużającym sie dwojeniu stosuje sie szkła pryzmatyczne. 

 nadkorekcja ustawienia gatki ocznej (ok. 5% operowanych). W przypadku 
niedowidzenia częściej wynik operacji może być nadmierny lub przeciwnie zabieg 
jest nieskuteczny i Zez powraca 

 niedokrwienie przedniego odcinka oka — głownie u osób w starszym wieku, po 
operacji na 2-3 mięśniach lub obciążonych chorobami naczyniowymi np. 
nadciśnienie tętnicze, cukrzyca. Ryzyko jest mniejsze przy operacji na jednym 
mięśniu jednoczasowo — wymaga rozłożenia procedury operacyjnej w czasie. 

 

Zadzwoń, jeżeli będziesz miał dodatkowe pytania: 664 087 161 


