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x 
REGULAMIN WYKONYWANIA ZABIEGÓW W DR OSUCH CLINIC 

 
 
Witamy Państwa w Dr Osuch Clinic. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przygotowania się do zabiegu. 
Dotyczą one zarówno zabiegów w znieczuleniu ogólnym, jak i w miejscowym. Naszą intencją jest pomoc w dobrym zaplanowaniu 
czasu pomiędzy konsultacją a zabiegiem oraz nakreślenie podstawowych zasad, które panują w naszej klinice.  
 
Zabieg w każdym znieczuleniu wymaga określonego trybu przygotowania się i postępowania po nim. Wymaga też odpowiedniej 
organizacji spraw zawodowych/ rodzinnych, ponieważ wiąże się on z rekonwalescencją, która powinna przebiegać w spokojnych 
warunkach. Dla wielu z Państwa będzie to pierwszy zabieg chirurgiczny. Rozumiemy, że jest to nowe doświadczenie i może wiązać 
się ze stresem. 
 
Dlatego oddajemy w Państwa ręce ten przewodnik. Mamy nadzieję, że jego lektura odpowie na Państwa wątpliwości. Jeśli jednak 
pojawią się dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z Panią Elżbietą Pęzioł, Koordynatorem ds. Obsługi Pacjenta,  
nr tel. +48 501 093 653 w godzinach pracy kliniki, pon.-piąt. 9.00-17.00. Na każdym etapie dokładamy starań, by nasze relacje 
z Państwem były oparte na wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu, szacunku i troski o dobro pacjenta.  
 
1. Jak wygląda ścieżka Pacjenta w Dr Osuch Clinic? 
 
• Konsultacja z chirurgiem - omówienie zakresu operacji, efektów, przebiegu gojenia, ryzyka operacyjnego, wycena zabiegu.  
• Pacjent zdecydowany na zabieg wyznacza konkretny termin operacji wspólnie z chirurgiem, na konsultacji. 
• Wniesienie opłaty rejestracyjnej – przelewem lub gotówką. Termin: 7 dni kalendarzowych od momentu dokonania rezerwacji. 
• E-mailowe potwierdzenie otrzymania opłaty rejestracyjnej wysyłane przez Recepcję. 
• Wykonanie zleconych badań i przesłanie ich do recepcji. Pacjent wykonuje badania we własnym zakresie i na własny koszt. 
• Przesłanie kompletu wyników wykonanych badań nie później niż 2 tygodnie przed zabiegiem. Wyniki należy przesłać kurierem 

lub dostarczyć osobiście do kliniki. Prosimy nie przesyłać wyników badań pocztą tradycyjną ani e-mailem.  
• Ostateczna kwalifikacja do zabiegu następuje na podstawie otrzymanego KOMPLETU wyników zleconych badań i na podst. 

innych niezbędnych dokumentów wskazanych przez lekarza. 
• E-mailowe zaproszenie na konkretną godzinę do kliniki – wysyłane po zaakceptowaniu wyników badań przez anestezjologa.   
• Przygotowanie się do zabiegu od strony medycznej - zgodnie z zaleceniami lekarza i przekazanymi dokumentami. 
• W dniu zabiegu: weryfikacja w recepcji oryginalnych dokumentów i dokumentu tożsamości. Następnie odbywa się 

obowiązkowa konsultacja z anestezjologiem i ponowna konsultacja z chirurgiem.  
• Podpisanie zgody operacyjnej, zgody na znieczulenie, zgody na zabieg i ew. innych dokumentów. 
• Przed wyjściem z kliniki: otrzymanie wypisu wraz z zaleceniami pooperacyjnymi i pokwitowanie własnoręcznym podpisem. 
• Konsultacje pooperacyjne/ kontrolne – zgodnie z zaleceniami lekarza. 

 
2. Warunki finansowe 
 

a) Wycena zabiegu 
 
Orientacyjne ceny zabiegów podane są na stronie www.drosuch.pl. Ostateczną cenę zabiegu ustala lekarz na konsultacji, w oparciu 
o ustalony z pacjentem zakres operacji.  
 
W przypadku zabiegu w znieczuleniu ogólnym podana cena obejmuje:  
 

• konsultację anestezjologa  
• zabieg operacyjny 
• znieczulenie 
• leki podawane w czasie trwania hospitalizacji 
• wszelkie opatrunki 
• wyżywienie w czasie trwania hospitalizacji, dopasowane do stanu zdrowia pacjenta i czasu pobytu w klinice 
• 1 biustonosz pooperacyjny (dotyczy operacji piersi) lub 1 ubranko pooperacyjne (dotyczy liposukcji/ lipolife) lub 1 maskę 

elastyczną na twarz (dotyczy liftingu twarzy).  
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• wizyty kontrolne, w tym wizyta, na której zdejmowane są szwy – wg kalendarza ustalonego przez lekarza. 
• pobyt w klinice do dnia następnego do g. 10.30, wraz z całonocnym dyżurem pielęgniarskim i dyżurem lekarza-operatora 

pełnionym pod telefonem. Pobyt dłuższy niż do g. 10.30 z powodów innych niż zdrowotne/ medyczne, a także dodatkowe 
komplety ubranek pooperacyjnych/ biustonoszy płatne są oddzielnie wg cennika.  

 
W przypadku zabiegu w znieczuleniu miejscowym podana cena obejmuje:  
 

• zabieg 
• znieczulenie 
• pobyt w klinice pod opieką pielęgniarki – zwykle do 2 godzin po zabiegu 
• wizyty kontrolne, w tym wizyta, na której zdejmowane są szwy – wg kalendarza ustalonego przez lekarza. 

 
b) Płatność 

 
Dane do przelewu opłaty rejestracyjnej i opłaty za zabieg:  
Odbiorca: Piotr Osuch Chirurgia Plastyczna; adres odbiorcy: Piotr Osuch Chirurgia Plastyczna, Polska, 02-884 Warszawa, ul. 
Puławska 488; nr rachunku: 15 1910 1048 22 15 9764 32 60 0001, Deutsche Bank Polska S.A.; tytułem: imię i nazwisko Pacjenta. 
 
Płatność za zabieg składa się z dwóch niezależnych części:  

1. Opłata rejestracyjna (wysokości 1000 zł w przypadku zabiegu w znieczuleniu ogólnym lub 300 zł w przypadku zabiegu w 
znieczuleniu miejscowym). 

2. Pozostała część płatności za zabieg. 
 

c) Opłata rejestracyjna 
 

• Jest opłatą za czynności związane z rezerwacją terminu i pozostałe czynności organizacyjno-techniczne poprzedzające 
zabieg. Jest ona zaliczana na poczet płatności za zabieg.  

• Termin wniesienia opłaty rejestracyjnej: 7 dni kalendarzowych od momentu dokonania rezerwacji.  
• Forma płatności: przelew lub gotówka. 
• Wniesienie opłaty rejestracyjnej warunkuje dotrzymanie terminu zabiegu i utrzymanie ustalonej podczas konsultacji ceny 

zabiegu, bez względu na jakiekolwiek podwyżki.  
• Brak wniesienia opłaty rejestracyjnej w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu rezerwacji powoduje automatyczne 

anulowanie wybranego terminu i udostępnienie go innym pacjentom. 
 

d) Warunki zwrotu opłaty rejestracyjnej 
 
Opłata rejestracyjna jest zwracana w następujących sytuacjach: 

• W przypadku nieprawidłowych wyników badań, które dyskwalifikują z przeprowadzenia zabiegu. Zwrot będzie dokonany w 
ciągu 7 dni roboczych na konto bankowe pacjenta.  

• Całkowitej rezygnacji z zabiegu jeśli Pacjent poinformuje nas o tym z 30-dniowym wyprzedzeniem.  
 
Zwrot będzie dokonany w ciągu 7 dni roboczych. Będzie on pomniejszony o ew. opłaty bankowe/ zmiany kursu walutowego – dot. 
głównie przelewów zagranicznych. W przypadku przelewów na konta krajowe – zwracamy pełną kwotę. 
 

e) Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi, gdy zabieg nie może się odbyć z powodów leżących po stronie Pacjenta, a w 
szczególności:  

 
• Nie dostarczenia osobiście lub kurierem w terminie najpóźniej 14 dni przed planowaną datą zabiegu KOMPLETU wyników 

zleconych badań przedoperacyjnych i/lub wyników ew. dodatkowych zleconych badań. 14 dni przed zabiegiem komplet wyników 
badań powinien być już w klinice, dlatego prosimy o nadanie przesyłki odpowiednio wcześniej.  

• Nie przestrzegania przedoperacyjnych zaleceń lekarskich opisanych w dokumencie „Zalecenia dla pacjentów przed zabiegiem 
(np. nie pozostanie na czczo, wypicie kawy w dniu zabiegu, nie odstawienie leków zaburzających krzepliwość krwi, miesiączka, 
opryszczka, przeziębienie, odmowa zmycia makijażu, w tym rzęs, itp.). Dokument ten pacjent otrzymuje na konsultacji od lekarza. 

• Złego stanu zdrowia nie potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim. Zaświadczenie lekarskie powinno być dostarczone do kliniki 
najpóźniej 2 dni robocze przed planowanym zabiegiem (mailowo lub osobiście).  

• Nie uiszczenia pełnej opłaty za operację przed przystąpieniem do niej. 
• Odwołanie zabiegu przez Pacjenta w okresie krótszym niż 30 dni do umówionej daty operacji.  
• Nie stawienie się na zabieg o wyznaczonej godzinie (która potwierdziliśmy e-mailowo).  
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f) Zmiana terminu zabiegu 
 

• Pacjent może zmienić termin zabiegu dowolną ilość razy w okresie od momentu konsultacji do 21 dnia przed operacją (czyli 
ostatnia bezpłatna zmiana terminu zabiegu może być dokonana 21 dni przed terminem zabiegu). 

• Każda zmiana terminu zabiegu przez Pacjenta w okresie krótszym niż 21 dni przed datą operacji wiąże się z opłatą 
wysokości 1000 zł za zabieg w znieczuleniu ogólnym lub 300 zł za zabieg w znieczuleniu miejscowym. W tej sytuacji jeśli 
Pacjent wniósł opłatę rejestracyjną wcześniej – nie jest ona zwracana. 

• Nowy termin na zabieg jest ustalany w miarę dostępności chirurga – nowy termin może być dostępny w ciągu 2 tygodni, 
ale może też zdarzyć się, że na nowy termin zabiegu trzeba będzie czekać 2-4 miesiące. Wszystko zależy od sezonu i 
obłożenia grafiku pracy chirurga.  

• W sytuacji, gdy istnieje ryzyko, że w uzgodnionym terminie operacji wystąpi miesiączka, o czym Pacjentka uprzedzi Klinikę 
nie później 21 dni przed datą zabiegu, uzgodniony będzie nowy termin zabiegu. Z tego tytułu Pacjentka nie ponosi 
dodatkowych kosztów. Opłata rejestracyjna pozostaje na koncie Kliniki.  

• W sytuacji gdy miesiączka wystąpi lub nie zakończy się w przeddzień  zabiegu, operacja nie odbędzie się. Uzgodniony  
będzie nowy termin operacji. W takiej sytuacji wniesiona opłata rejestracyjna przepada, a rezerwacja nowego terminu wiąże 
się z wniesieniem nowej opłaty rejestracyjnej (1000 zł w przypadku zabiegu w znieczuleniu ogólnym lub 300 zł w przypadku 
zabiegu w znieczuleniu miejscowym) w terminie 7 dni liczonych od momentu dokonania nowej rezerwacji.  

• W sytuacjach wyjątkowych związanych z pogorszeniem stanu zdrowia Pacjenta, termin zaplanowanego zabiegu może ulec 
przesunięciu pod warunkiem poinformowania Kliniki o tym fakcie telefonicznie (t. +48 501 093 653) lub mailowo  
(recepcja@drosuch.pl) z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, dostarczając jednocześnie zaświadczenie lub zwolnienie 
lekarskie. W takiej sytuacji będzie uzgodniony nowy termin operacji – wg dostępności chirurga (wyjaśnienie dostępności 
terminów – w punkcie powyżej). Z tego tytułu Pacjent nie ponosi żadnych dodatkowych opłat. Wniesiona opłata rejestracyjna 
pozostaje na koncie Kliniki i jest zaliczana na poczet całkowitej płatności za zabieg.  

• Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu zabiegu z przyczyn niezawinionych przez klinikę/ lekarza oraz wystąpienie siły 
wyższej, (np. choroba operatora), zawiadamiając o tym Pacjenta za pomocą poczty elektronicznej. Takie sytuacje zdarzają 
się bardzo rzadko, ale bierzemy je pod uwagę. Wówczas powiadamiamy Pacjenta bez zbędnej zwłoki o zaistniałej sytuacji 
– telefonicznie lub mailowo. Wyznaczamy kolejny termin zabiegu, w przyspieszonym trybie.  W takiej sytuacji Pacjent jest 
uprawniony do rezygnacji z wykonania zabiegu i do żądania zwrotu kwoty wpłaconej za odwołany zabieg. Zwrot pieniędzy 
będzie dokonany w ciągu 7 dni roboczych.   

 
g) Całkowita zapłata za zabieg 

 
Warunkiem przeprowadzenia zabiegu jest uregulowanie pełnej kwoty za zabieg przed przystąpieniem do niego. Płatności można 
dokonać na dwa sposoby:  

• Gotówką w dniu zabiegu lub 
• Przelewem 7 dni przed terminem zabiegu na konto kliniki. 
• Nie oferujemy możliwości płatności za zabieg na raty oraz kartą płatniczą.  

 
h) Reoperacja 

 
Wszelkie operacje poprawkowe wyceniane są na 50% wartości ceny oryginalnego zabiegu, który jest kwestionowany. Wycena jest 
indywidualna i odbywa się podczas bezpośredniej rozmowy z chirurgiem. 

 
3. Aspekty medyczne  
 

• Czekając na konsultację u chirurga, wypełnią Państwo skróconą Ankietę dot. stanu Państwa zdrowia.  
• Podczas konsultacji z chirurgiem otrzymają Państwo dokument „Zalecenia dla pacjentów przed zabiegiem”. Zawiera on 

precyzyjne wskazówki dot. odpowiedniego przygotowania się do zabiegu. Prosimy o ścisłe stosowanie się do tych zaleceń, 
pod rygorem nie zakwalifikowania Pańśtwa do zabiegu. 

• Po konsultacji, w recepcji kliniki można zapoznać się z treścią zgody operacyjnej, którą podpiszą Państwo przed zabiegiem.  
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a) Badania laboratoryjne/ medyczne 
 
• Kwalifikacja do każdego zabiegu w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym wiąże się z koniecznością wykonania badań. 

Szczegółowa lista badań wymagana do Państwa zabiegu zawarta jest w „Zaleceniach dla pacjentów przed zabiegiem”, który to 
dokument otrzymują Państwo na konsultacji.  

• Badania prosimy wykonać nie wcześniej niż 4 tygodnie przed operacją.  
• Ew. dodatkowe badania zlecone przez lekarza na konsultacji (np. tomografia komputerowa, konsultacja kardiologa/ 

endokrynologa) powinny być wykonane w terminie wskazanym przez lekarza.  
• W terminie najpóźniej 14 dni przed zabiegiem prosimy o dostarczenie KOMPLETU wyników wszystkich wykonanych badań 

kurierem lub osobiście do kliniki na adres: Piotr Osuch Chirurgia Plastyczna, ul. Puławska 488, 02-884 Warszawa. Polecamy 
korzystanie z portalu www.tanikurierzy.pl   

• Prosimy nie przesyłać wyników badań pocztą tradycyjną. 
• Dwa tygodnie przed zabiegiem KOMPLET wszystkich wyników badań powinien być już w klinice, dlatego przesyłkę prosimy 

nadać odpowiednio wcześniej.  
• Wyniki badań powinny być dostarczone w formie ORYGINALNYCH PAPIEROWYCH DOKUMENTÓW.  
• Nie akceptujemy wyników badań przesłanych e-mailowo, sms-owo, poprzez media społecznościowe lub jakiekolwiek inne 

platformy internetowe typu Estheticon. Prosimy też nie przesyłać wyników pocztą tradycyjną.  
• NIEDOSTARCZENIE KOMPLETU wyników badań osobiście lub kurierem do kliniki w terminie najpóźniej 14 dni przed zabiegiem 

UNIEMOŻLIWI wykonanie Państwa zabiegu oraz spowoduje przepadnięcie opłaty rezerwacyjnej.  
• Dostarczenie kompletu wyników badań 2 tygodnie przed zabiegiem jest istotne z punktu widzenia przeciwdziałania ew sytuacjom 

zdrowotnym, które mogłyby uniemożliwić bezpieczne przystąpienie do zabiegu. W ciągu 2 tygodni, jeśli są jakieś 
nieprawidłowości w Państwa wynikach badań, możemy w jakiś sposób zareagować, np. zalecić przyjęcie antybiotyku po to, by 
sytuację wyprostować i móc bezpiecznie przystąpić do zabiegu w uzgodnionym terminie. 
 
b) W dniu zabiegu 

 
• Wszystkie najważniejsze zalecenia na dzień zabiegu podane są w dokumencie „Zalecenia dla pacjentów przed zabiegiem”. 
• Do kliniki prosimy zgłosić się na czczo, tzn. w przypadku operacji w znieczuleniu ogólnym lub sedacji – 6 godzin bez jedzenia i 

3 godziny bez picia. Spożycie posiłku przed zabiegiem uniemożliwi jego wykonanie i spowoduje przepadnięcie wpłaconej opłaty 
rejestracyjnej. W przypadku zabiegu w znieczuleniu miejscowym prosimy pozostać 3 godziny bez jedzenia i picia. 

• Prosimy nie nakładać makijażu (dotyczy również rzęs), lakieru do paznokci, balsamów do ciała, soczewek kontaktowych oraz 
usunięcie piercingu ze wszystkich miejsc na ciele. Wszelką biżuterię proszę pozostawić w domu. Ubranie: wygodne, luźne 
(zalecamy unikać ubrania zakładanego przez głowę), buty na płaskim obcasie. 

• Paznokcie i rzęsy: prosimy zmyć lakier do paznokci. U rąk jeden paznokieć powinien być naturalny – bez akrylu/ żelu/ lakieru/ 
hybrydy/ shellacka itp. Proszę nie malować w dniu zabiegu rzęs. Rzęsy przedłużone mogą pozostać, jednak w dniu zabiegu 
proszę ich nie malować. 

 
c) Kiedy operacja może się nie odbyć?  

 
W szczególności w następujących przypadkach:  
 
• Obecność ognisk czynnego zakażenia w organizmie np. przeziębiania, opryszczki, zmian około zębowych.  
• Zaostrzenie przewlekłych chorób ogólnoustrojowych np. nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, cukrzycy, 

nadczynności/ niedoczynności tarczycy, chorób nerek/ wątroby. 
• Przyjmowanie na stałe leków zaburzających krzepliwość krwi (np. Aspiryna, Acard, Polopiryna, Acenokumarol, Sintrom, Vit. E i 

inne). Wykaz leków znajduje się w otrzymanej karcie zaleceń przedoperacyjnych. Prosimy też zwracać uwagę na suplementy 
diety i samą dietę. Wiele suplementów i produktów spożywczych może zaburzać krzepliwość krwi.  

• Nieprawidłowe wyniki badań lub ich brak;  
• U kobiet w ciąży oraz tuż przed lub w trakcie trwania miesiączki;  
• Nieuregulowania spraw finansowych przed zabiegiem. 
 

4. Organizacja  
 

a) Lista rzeczy do zabrania do kliniki na zabieg 
 
• Dokument tożsamości i oryginały wyników badań.  
• Okulary przeciwsłoneczne/ chusta - dotyczy zabiegów w okolicy twarzy. 
• Przyjmowane na stałe leki. 
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• Szlafrok; buty na zmianę (kapcie/ klapki); koszula nocna/ piżama; podstawowe przybory higieniczne typu pasta, szczotka do 
zębów, itp., mały ręcznik. 

• Proszę nie zabierać własnego jedzenia, chyba, że są Państwo na specjalistycznej diecie. Jeśli Państwa stan zdrowia na to 
pozwoli, po zabiegu będzie podana lekkostrawna kolacja i śniadanie na drugi dzień (przed wypisem z Kliniki). Jeśli nie – 
kroplówka. Po zabiegach wymagających dłuższego pobytu zwykle podawany jest też lekki obiad.  

 
b) Jak wygląda dzień zabiegu? 

 
• Po dopełnieniu formalności związanych z operacją (sprawdzenie wszelkich dokumentów, formalności finansowe), udadzą się 

Państwo do pokoju Pacjenta, gdzie można zostawić rzeczy osobiste. Na każdym etapie towarzyszyć będzie Państwu 
Pielęgniarka, która pomoże we wszystkim, co okaże się niezbędne - dostarczy odpowiedni strój obowiązujący w części 
zabiegowej, wyjaśni ew. wątpliwości przy podpisywaniu zgody na zabieg, itp.  

• Następnie będzie miała miejsce konsultacja z anestezjologiem (dot. zabiegów w znieczuleniu ogólnym). Anestezjolog przedstawi 
wszelkie informacje na temat rodzaju znieczulenia.  

• Odbędzie się też rozmowa z chirurgiem mająca na celu przypomnienie ustaleń poczynionych na konsultacji i ostateczne 
wyjaśnienie wątpliwości, jakie mogły powstać w czasie miedzy konsultacją a operacją.  Chirurg wykona na skórze niezbędne 
rysunki i zrobi zdjęcia do dokumentacji medycznej.  

• Pielęgniarka odprowadzi Państwa na blok operacyjny.  
• Po zabiegu, w zależności od rodzaju znieczulenia i zabiegu zostaną Państwo przewiezieni lub przejdą samodzielnie w asyście 

pielęgniarki do sali pooperacyjnej. Tutaj pozostaną Państwo pod opieką anestezjologiczną do momentu pełnego wybudzenia się 
ze znieczulenia (dot. zabiegu w znieczuleniu ogólnym).  

• Następnie przewieziemy Państwa do pokoju pacjenta, w którym pozostaną Państwo przez okres do 2 godzin (dot. zabiegu w 
znieczuleniu miejscowym) lub do dnia kolejnego do g. 10.30 (w przypadku zabiegu w znieczuleniu ogólnym). Po zabiegu w 
znieczuleniu ogólnym pacjent pozostaje pod stałą, całodobową opieką pielęgniarki, która podaje zalecone leki, monitoruje 
odpowiednie parametry (np. tętno, ciśnienie, temperatura). Pielęgniarka zadba o Państwa pełen komfort zwłaszcza w przypadku 
wystąpienia dolegliwości bólowych. Lekarz operator pełni dyżur pod telefonem. 

• Odwiedziny osób towarzyszących mogą rozpocząć się po otrzymaniu telefonu z recepcji (zwykle 2 godziny po zakończeniu 
zabiegu) i mogą trwać do godz. 19.00 tego samego dnia. Po g. 19.00 do rana pacjenci pozostają pod opieką pielęgniarki.  

 
c) Wypis z kliniki i powrót do domu 

 
• Przed wypisaniem z kliniki odbędzie się konsultacja z chirurgiem i zmiana opatrunku/ usunięcie drenów. 
• Przed wyjściem do domu Pacjent musi mieć dobre ogólne samopoczucie i być w stanie poruszać się samodzielnie bez uczucia 

zawrotów głowy lub nudności.  
• Pacjent po znieczuleniu ogólnym rano musi zjeść mały posiłek i wypić szklankę napoju oraz być w stanie oddać mocz.  
• Pacjenci nie mogą udać się do domu przed dopełnieniem wszystkich formalności, tzn. otrzymaniem karty wypisu z kliniki od 

lekarza, ustaleniem dalszego postępowania w tym dat wizyt pooperacyjnych, otrzymaniem niezbędnych recept/ zwolnień 
lekarskich, itp.  

• Po każdym zabiegu w znieczuleniu ogólnym prosimy o powrót do domu pod opieką osoby dorosłej. Zdecydowanie nie zalecamy 
wracać do domu samodzielnie.  

• Odradzamy samodzielne prowadzenie samochodu przez co najmniej 24 godziny po podaniu znieczulenia ogólnego. Dotyczy to 
również osób, które skorzystały ze znieczulenia miejscowego. 

• W ciągu pierwszych 24 godzin po zabiegu, ze względu na wpływ leków anestezjologicznych na organizm oraz zaburzenie 
koncentracji prosimy: 

-   Nie prowadzić pojazdów mechanicznych;  
-   Nie podejmować istotnych decyzji, szczególnie nie podpisywać dokumentów prawnych; 
-   Nie gotować/ nie posługiwać się narzędziami elektromechanicznymi; 
-   Nie pić alkoholu ani nie palić papierosów. Ogólnie zalecamy nie pić alkoholu przez tydzień po zabiegu oraz nie palić  
papierosów (również elektronicznych) przez miesiąc po zabiegu. 

 
d) Planowanie okresu rekonwalescencji:  

 
Prosimy tak zaplanować najbliższe dni po zabiegu, by umożliwić sobie czas na odpoczynek. Nie oznacza to konieczności leżenia w 
łóżku, ale prosimy unikać nadmiernej aktywności. W przypadku implantów piersi – prosimy unikać podnoszenia jakichkolwiek 
ciężarów. Nie wolno też podnosić dzieci. Pierwsza noc po każdym zabiegu w znieczuleniu ogólnym powinna być spędzona w 
obecności osoby dorosłej. Wszystkie dodatkowe zalecenia na okres pooperacyjny zostaną przekazane Państwu przez lekarza, który 
wykonał zabieg. Zostaną też wpisane do karty wypisu z kliniki.  
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W razie jakichkolwiek wątpliwości/ wystąpienia niepokojących Państwa objawów (np. podwyższona temperatura powyżej 38 st. C.) 
prosimy o kontakt na tel. +48 501 093 653 lub bezpośrednio na numer komórkowy chirurga, który będzie podany na karcie wypisu z 
kliniki.  
 

e) Inne 
 

• W przypadku pozostawania na specjalistycznej diecie (np. bezglutenowej/ bezmlecznej) prosimy o poinformowanie 
Recepcji Kliniki o tym fakcie z wyprzedzeniem 14 dni przed zabiegiem – po to, byśmy mogli przygotować dla Państwa 
odpowiednie posiłki, lub: zabrać do Kliniki własne jedzenie.  

• Prosimy o sprawdzanie sekcji „Często zadawane pytania” na www.drosuch.pl , na podstronach dot. zabiegu, na który się 
Państwo zdecydowali. Umieszczone są tu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.  

 
 
Oświadczam, że otrzymałam niniejszy dokument.  
 
 
 
 
…………………………………………………………………………. 
/data i podpis Pacjenta/ 
 
 
 
WNIESIENIE OPŁATY REJESTRACYJNEJ ZA ZABIEG JEST RÓWNOZNACZNE Z PEŁNYM ZROZUMIENIEM I AKCEPTACJĄ 
REGULAMINU.  
 


