
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO
OPERACJI PLASTYCZNEJ? 

Dr n. med. Piotr Osuch 



Jeśli pobrałaś ten poradnik, mogę domyślać się, że od jakiegoś czasu
chodzi Ci po głowie myśl o operacji plastycznej. Może plastyka powiek.
Może powiększenie ust metodą chirurgiczną. Lifting twarzy? Operacja
plastyczna nosa?

Są to typowe zabiegi estetyczne, których wykonuję najwięcej w mojej
praktyce lekarskiej. Z jednej strony to kusząca perspektywa – zdecydować
się na zabieg estetyczny i skutecznie poprawić swój wygląd. Z drugiej – to
wcale nie takie proste. Trzeba przełamać strach przed znieczuleniem,
skalpelem, blokiem operacyjnym.

Na myśl o położeniu się na stole operacyjnym ogarnia Cię panika?
Zastanawiasz się, jak potem będzie wyglądać blizna lub czy po zabiegu
będą siniaki? A może na stałe bierzesz jakieś leki i masz wątpliwości, czy
nadal możesz je przyjmować?

Znasz te uczucia niepewności i wątpliwości? Właśnie dla takich osób
przygotowałem poradnik, w którym przestawiam najważniejsze zasady
dotyczące przygotowania się do zabiegu.

Operacja plastyczna?
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estem chirurgiem plastycznym. Prowadzę Dr Osuch Clinic - klinikę
chirurgii plastycznej w Warszawie. Specjalizuję się głównie w zabiegach
estetycznych twarzy.

Swoje doświadczenie zawodowe doskonaliłem w najlepszych szpitalach
oraz klinikach prywatnych w Polsce i za granicą, między innymi w Klinice
Chirurgii Plastycznej Mc Gill University w Montrealu, Szpitalu przy
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w Szpitalu MEDICOVER, Szpitalu
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

W tym poradniku zebrałem najważniejsze zalecenia wypracowane w czasie
mojej ponad 20-letniej praktyki lekarskiej. Są one sprawdzone na kilku
tysiącach Pacjentów, którzy zdecydowali się u mnie wykonać operację
plastyczną. Są oparte na najnowszych standardach medycznych. Pasują do
wszystkich rodzajów zabiegów estetycznych.

Z życzeniami owocnej lektury,

Dr n. med. Piotr Osuch,
Chirurg plastyczny

J
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Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Podróż ku lepszej wersji
samej siebie - również. Kluczowe jest w niej dobre planowanie. Składa się
ono z kilku ważnych aspektów, których wykonanie zwiększa szanse na
sukces.

Operacja plastyczna jest zabiegiem chirurgicznym, który wymaga
określonego sposobu przygotowania. Jeśli zabieg odbywa się w znieczuleniu
ogólnym lub sedacji – zaleceń jest więcej. W przypadku znieczulenia
miejscowego – mniej, ale też występują.

Opisane tu zalecenia sprawdzą się w przypadku zabiegów takich jak: np.
plastyka powiek, lip lift, korekta nosa, plastyka powiek, lifting twarzy,
powiększenie piersi implantami, liposukcja, plastyka brzucha.

Lepsza wersja samej siebie?

Ten materiał ma charakter wyłącznie edukacyjny i informacyjny. W żadnym
wypadku nie zastępuje porady lekarskiej, szczególnie gdy masz choroby
współistniejące lub czynniki obciążające. W takim przypadku zawsze trzeba
konsultować się z lekarzem.
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Najważniejsze obszary przygotowania do zabiegu obejmują:

Przygotowanie do operacji

BADANIA LABORATORYJNE 

DIETA I SUPLEMENTY 

ALKOHOL I PAPIEROSY

LEKI PRZED ZABIEGIEM

KEEP CALM & TRUST YOUR SURGEON

DZIEŃ ZABIEGU 
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Okres przygotowania się do zabiegu estetycznego ma bardzo duże
znaczenie.  W tym czasie można zrobić dużo dobrego albo złego, co będzie
miało wpływ na przebieg zabiegu, rekonwalescencję i cały proces gojenia się
oraz siniaki i opuchliznę po zabiegu. 

Cel: wzmocnienie odporności i zmniejszanie ryzyka występowania siniaków i opuchlizn.

Bez tego nie pójdziesz dalej.

Wytyczne na czas przed i po zabiegu.

Dlaczego nie można brać aspiryny przed zabiegiem?

Słowo o higienie mentalnej przed zabiegiem.

O czym nie wolno zapomnieć?



Wykonanie badań laboratoryjnych przed zabiegiem jest kluczowe. Tylko na
podstawie prawidłowych wyników może nastąpić kwalifikacja do zabiegu.
Chodzi o to, by znieczulenie, w którym zabieg się odbywa, było maksymalnie
bezpieczne dla Pacjentki. 

Zakres wymaganych badań laboratoryjnych może być różny u różnych
chirurgów, jednak w przypadku zabiegu w znieczuleniu ogólnym (np. korekta
nosa, lifting twarzy, powiększenie piersi implantami) zwykle chodzi o badania
takie jak:

1
BADANIA LABORATORYJNE PRZED ZABIEGIEM

 krok

Grupa krwi tzw. potwierdzona, czyli wynik powinien być wydany na
podstawie wykonania dwóch oznaczeń z dwóch próbek krwi
pobranych od tego samego pacjenta w różnym czasie.
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Morfologia (HGB, HCT, RBC, WBC, PLT)

Układ krzepnięcia (czas protrombinowy, APTT, INR)

Posiew z nosa – badanie podstawowe w kierunku bakterii

USG piersi (jeżeli operacja dotyczy powiększenia piersi)

6

Elektrolity (Na, K, Ca)

Antygeny HBS, HCV, HIV

EKG spoczynkowe z opisem

RTG klatki piersiowej

Wykonanie badań laboratoryjnych przed zabiegiem jest kluczowe. Tylko na
podstawie prawidłowych wyników może nastąpić kwalifikacja do zabiegu.



W przypadku plastyki powiek, lip lift, czy korekty skrzydełek nosa (zabiegi                
w znieczuleniu miejscowym) lista jest znacznie krótsza i zwykle obejmuje
badania takie jak: 
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Badania laboratoryjne trzeba przeprowadzić odpowiednio wcześnie przed
zabiegiem. Różnie to wygląda u różnych lekarzy. U nas jest to standardowo
3-4 tygodnie przed zabiegiem. Dlaczego tak wcześnie? Bo jeśli pojawią się
jakiekolwiek zastrzeżenia mamy czas na wdrożenie planu poprawy stanu
zdrowia Pacjentki. Po leczeniu można badania powtórzyć i jeśli wyniki są
dobre – bezpiecznie przystąpić do operacji plastycznej.

MORFOLOGIA

UKŁAD KRZEPNIĘCIA

ANTYGENY HBS, HCV, HIV

Od etapu wykonania badań nie ma żadnych odstępstw. Po prostu trzeba je
wykonać. Od nich zależy bezpieczeństwo podczas zabiegu. Jak to mówią
Amerykanie: „Safety first” – bezpieczeństwo ponad wszystko. Ta zasada
dotyczy całej medycyny, a bloku operacyjnego w szczególności.



Wprowadzenie do diety składników, o których wspominam poniżej, ma sens
około 3 miesiące przed planowaną operacją. Przygotowując się do zabiegu,
warto zwiększyć spożycie białka, dzięki któremu rany pooperacyjne zagoją
się szybciej, a organizm będzie się szybciej regenerował. 

Najbardziej wskazane jest białko pełnowartościowe, czyli: mleko i jego
przetwory, ryby, owoce morza, mięso, drób, jajka. Dla jaroszy: nasiona roślin
strączkowych, produkty sojowe.

DIETA PRZED ZABIEGIEM ESTETYCZNYM
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Poniżej prezentujemy listę składników, na które szczególnie warto zwrócić
uwagę, przygotowując się do zabiegu estetycznego.

To właśnie z nienasyconych kwasów tłuszczowych
organizm czerpie składniki do budowy komórek,
tkanek i narządów. Wzmacniają one też naturalną
odporność skóry. Źródłem kwasów omega-3 są: tłuste
ryby (sardynki, makrela, łosoś), owoce morza, olej
rzepakowy, nasiona lnu, orzechy włoskie, migdały,
sezam, masło.

KWASY
TŁUSZCZOWE
OMEGA -3

2 krok
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Produkty bogate w żelazo (mg/ 100 g produktu)

Kakao 16% proszek 10,7

Fasola biała 6,9

Natka pietruszki 5,0
 

Muesli z rodzynkami 3,9

Orzechy laskowe 3,4
 Kasza gryczana 2,8

Szpinak 2,8

Buraki 1,7

Wątroba wieprzowa 18,7

Soja 8,9

Potrzebne jest do wytworzenia hemoglobiny, która
pomaga dostarczać tlen do wszystkich części ciała.
Niedobór żelaza prowadzi do nadmiernego zmęczenia,
braku energii i osłabienia odporności. Najlepiej
przyswajalne jest tzw. żelazo z czerwonego mięsa.
Alternatywą dla wegetarian może być np. siemię lniane.
Zmielone siemię można dodawać np. do płatków
owsianych, koktajlu czy sałatki.

ŻELAZO



Cytryny
pomarańcze 40-60

Kiwi 74

Papaja 60
Kapusta
surowa

Papryka 60-170

40-70
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Przyspiesza gojenie się ran.
Zmniejsza siniaki/ krwiaki po zabiegu. 
Wzmacnia naczynia krwionośne.

O właściwościach witaminy C typu: chroni przed
przeziębieniami, łagodzi infekcje, czy utrzymuje skórę
w dobrej kondycji – powszechnie wiadomo. Z punktu
widzenia planowanej operacji ważne są jej właściwości
takie jak:WITAMINA C

Najbogatsze źródła witaminy C to: czarne porzeczki, papryka, truskawki,
cytryny, pomarańcze, kiwi, papaja, kiszonki, pomidory, chrzan.

Produkty z wysoką zawartością witaminy C (mg/ 100 g)

Czarne 
porzeczki 150-230

Truskawki 40-90
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To aminokwas potrzebny w sytuacjach stresu i urazów.
Wspomaga gojenie ran pooperacyjnych, przyspiesza
regenerację organizmu. Jest też niezbędnym
składnikiem do produkcji włókien kolagenowych, które
pozwalają odbudować skórę.ARGININA
Występuje w białkach roślinnych – nasionach,
orzechach, brązowym ryżu, produktach mlecznych,
żelatynie, orzechach, mięsie drobiowym, rybach
(łosoś, halibut), szpinaku, brokułach, oliwie z oliwek.

Jej niedobory mogą prowadzić do długiego gojenia się
ran. Witaminę K znajdziemy w takich produktach jak
jarmuż, szpinak, brukselka, brokuły, natka pietruszki,
kapusta, wątroba wołowa i krowie mleko.

WITAMINA K

Pierwiastki śladowe, które wspierają odporność. Cynk
jest niezbędny do podziału i wzrostu komórek,
umożliwia skuteczne gojenie rany. Wpływa też na
naszą odporność. Cynk przyswaja się lepiej ze źródeł
zwierzęcych, niż  z roślinnych. 

CYNK I SELEN Jego najlepsze źródła to: chude mięso, ryby i owoce
morza. Ciekawostką są ostrygi, które zawierają 10 razy
więcej cynku niż czerwone mięso. Dodatkowo:
drożdże, jajka, grzyby, groch, fasola, algi, orzechy,
pestki dyni, produkty pełnoziarniste, czosnek. Dla
pocieszenia: gorzka czekolada. ;)



Przyspiesza proces gojenia ran. Bogatym źródłem
błonnika są produkty pełnoziarniste.BŁONNIK

Świeże owoce (ale nie te z puszki!) mają udowodnione
działanie przy zmniejszaniu stanów zapalnych,
obrzęków i siniaków. Ananas przyspiesza też proces
gojenia się ran i zmniejsza siniaki po zabiegu. Również
po zabiegu ananas powinien być ważnym składnikiem
diety regeneracyjnej.

ANANAS
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Dlatego miesiąc przed planowaną operacją
plastyczną wykluczamy z diety:

Żeńszeń

Imbir

Czosnek

Cebulę

Seler

Chrzan

Tran

Produkty z witaminą E

Łososia, dorsza

Produkty nadmiernie słone

Ginko biloba

Chilli

Pierwiosnek

Szałwię

Arcydzięgiel

Z powodu niespodziewanego krwotoku chirurg może na przykład zdecydować
o ograniczeniu zakresu zabiegu. Nie jest to sytuacja komfortowa, bo wtedy
najczęściej efekt zabiegu nie jest taki, o jakim marzyłaś.

JAKICH PRODUKTÓW UNIKAĆ PRZED ZABIEGIEM?

Najpóźniej miesiąc przed zabiegiem z diety trzeba wyłączyć określone
produkty spożywcze. Co prawda są to „tylko” produkty spożywcze, ale
wpływają na rozrzedzenie krwi i zwiększają ryzyko krwawienia podczas
operacji. Co to może oznaczać w praktyce? 



Zdrowa dieta, bogata w warzywa, owoce, pełnoziarniste pieczywo, ryby
zwykle jest wystarczająca. Jeśli jednak zamierzasz przyjmować suplementy,
porozmawiaj z lekarzem i uzgodnij przyjmowane dawki. Jako ogólne
zalecenie w tej sprawie podam: w okresie przedoperacyjnym polecam
uważnie czytać składy suplementów pod kątem tego, czy nie zawierają
substancji mających wpływ na krzepnięcie krwi.

SUPLEMENTY DIETY PRZED ZABIEGIEM
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Najczęściej polecanymi suplementami przed zabiegiem są preparaty
zawierające żelazo, kwas foliowy i witaminę B12, a także takie, które
zawierają:

3 krok

Vitaminę C

Vitaminę K

Vitaminę B

Żelazo

Błonnik

Cynk

Selen

Kwasy omega -3

Bromelainę

Arnikę

Jeśli zamierzasz przyjmować suplementy diety, przed operacją koniecznie
porozmawiaj z lekarzem i uzgodnij przyjmowane dawki.



W okresie przedoperacyjnym zalecam stosować się do ogólnych wytycznych
dot. spożycia alkoholu. Powszechnie eksperci uważają, że 20g (co odpowiada
1 lampce wina lub 1 małej butelce piwa) na dzień to bezpieczna ilość alkoholu
dla kobiety. Jednak przez 7 dni przed i po operacji rekomenduję w ogóle nie
pić alkoholu.

ALKOHOL I PAPIEROSY
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Jeśli chodzi o palenie tytoniu - ogólnie wiadomo, że nikotyna szkodzi. Jeśli
nie możesz odstawić palenia całkowicie, a myślisz o operacji plastycznej, dla
własnego bezpieczeństwa odstaw papierosy miesiąc przed zabiegiem oraz
unikaj palenia miesiąc po zabiegu.

4 krok

Dlaczego? Oto powody:

Nikotyna zwiększa ryzyko powikłań pooperacyjnych, które
mogą wystąpić niezależnie od umiejętności chirurga.

U palaczy słabiej goją się rany po zabiegu,  rekonwalescencja
jest dłuższa, a blizny wyglądają mniej estetycznie. 

Ze spraw poważniejszych: po niektórych zabiegach, np. liftingu twarzy czy
plastyce brzucha, może wystąpić martwica tkanek lub rozejście się rany. To
poważne tematy, które mogą wymagać skomplikowanych zabiegów
rekonstrukcyjnych. Ryzyk jest dużo. Bezpieczniej jest odstawić papierosy
najpóźniej miesiąc przed zabiegiem.



Dużo leków może zaburzać proces krzepnięcia krwi, co jest sytuacją
niebezpieczną podczas zabiegu. Dlatego czytajmy uważnie ulotki dołączone
do leków i sprawdzajmy, czy zawarte w nich substancje nie wpływają na
krzepnięcie krwi.

LEKI PRZED OPERACJĄ PLASTYCZNĄ
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Lista przykładowych leków, które należy odstawić 14 dni przed zabiegiem
operacyjnym.

5  krok

1.      Leki działające przeciw-krzepliwie:

Aspiryna

Polopiryna

Acard

Acesan

Leki zawierające kwas acetylosalicylowy stosowany w grypie/ gorączce.

2.      Leki przeciwzapalne

Piroxicam

Nurofen

Ibuprofen

Voltaren

Ketonal



Jest duża grupa leków bezpiecznych z punktu widzenia planowanego
zabiegu chirurgicznego. Ważne, by poinformować lekarza pierwszego
kontaktu o planowanej operacji, by dobrał leki, które można bezpiecznie
zażyć w okresie przedoperacyjnym.
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Przykładowe leki dozwolone przed operacją plastyczną:

Proszę traktować obie listy jako ogólne wytyczne, a nie konkretne zalecenia. Ten
temat należy konsultować w szczegółach z lekarzem prowadzącym.

Jakie leki mogę wziąć, gdy zachoruję przed zabiegiem?

Na dolegliwości bólowe, migrenę, bolesną miesiączkę – paracetamol, APAP, Pyralgina, Tramal.

Leki na receptę – mogą być przyjmowane po ustaleniu z lekarzem.

Zasady w przypadku niespodziewanej choroby w okresie przedoperacyjnym
są różne u różnych chirurgów. Jednak ogólnie można powiedzieć, że:

Oddzielny temat to miesiączka przed operacją. Wiadomo – nie
choroba, ale podczas miesiączki zabiegi ze wskazań estetycznych
nie powinny być wykonywane, głównie ze względu na zwiększone
krwawienie podczas zabiegu, trudniejszą rekonwalescencję,
większe siniak i opuchliznę, które mogą powstać po zabiegu.

Jeśli zachorujesz lub odezwie się jakaś choroba przewlekła, zabieg
należy odsunąć w czasie. Każde przeziębienie, opryszczka,
zapalenie zęba, migrena są przeciwskazaniem do wykonania
operacji plastycznej.



Rzadko wspominamy o tym aspekcie, a jest on bardzo ważny. W okresie
przed operacją polecamy nie czytać Internetu i nie oglądać filmów
medycznych na YouTube. Nie każdy dobrze zniesie widok krwi czy narzędzi
chirurgicznych. Nie każdy dobrze reaguje na opowieści pacjentów, którzy
przeszli przez ten czy inny zabieg.

KEEP CALM & TRUST YOUR SURGEON, CZYLI
SŁOWO O HIGIENIE MENTALNEJ.
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W Internecie mamy spory chaos informacyjny. Wygląda na to, że w Polsce na
medycynie „znają się” prawie wszyscy i każdy ma coś w tym temacie do
powiedzenia. Nie zawsze są to informacje sprawdzone. Czasem pacjenci
opowiadają mi, jak źle wpływa na ich psychikę obecność na forach
internetowych. Mówią o tym, że zwykle na początku jest ciekawie, dużo się
dzieje, a potem głowa zaczyna puchnąć od nadmiaru sprzecznych informacji.
Trudno dojść do ładu co jest prawdą, a co nią nie jest. Dużo jest też
negatywnych emocji, które nie wniosą niczego dobrego dla człowieka, który
czeka na swoją operację.

6 krok

Zamiast przeglądania forów internetowych czy YouTube, w okresie
przedoperacyjnym polecam zadbać o odpowiednią ilość snu i relaks. Będzie
większy pożytek dla zdrowia.



Poniżej przedstawiamy kilka bazowych zasad, których warto się trzymać.
Pamiętaj, że zasady w różnych klinikach mogą być różne.

DZIEŃ ZABIEGU. O CZYM NIE WOLNO
ZAPOMNIEĆ?
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7  krok

Pamiętamy o dokumencie tożsamości ze zdjęciem oraz o oryginale dokumentu
potwierdzającego grupę krwi, jeśli nie został on wcześniej dostarczony.

Nie pijemy ani nie jemy niczego, co zawiera kofeinę. Dotyczy to nie tylko kawy, ale też napojów
energetycznych czy cukierków z kawą.

Trzeba przyjść do kliniki na czczo, czyli bez jedzenia i picia. Zwykle przed znieczuleniem
ogólnym trzeba być 12 godzin na czczo, przed znieczuleniu miejscowym – ok. 3-4 godziny.

Można wziąć rano prysznic, ale bez użycia dezodorantów, perfum, itp.

Przyjść do kliniki bez makijażu. Ważne: nie malujemy rzęs. Sztuczne rzęsy – mogą zostać.

Manicure: przynajmniej jeden paznokieć powinien być naturalny – bez akrylu/ żelu/ lakieru/
hybrydy.

Biżuterię zostawiamy w domu. Dotyczy to również zdjęcia wszystkich kolczyków i piercingu        
 ze wszystkich części ciała.



Lista rzeczy do zabrania na zabieg. Polecamy zabrać podstawowe rzeczy
osobiste takie jak:

Na zakończenie chcę podkreślić, że wszystkie przedstawione tu wskazówki
są ogólnymi zaleceniami. Nie zastępują one porady medycznej. Sytuacja
każdego człowieka jest indywidualna. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości polecam kontakt z lekarzem prowadzącym. 
 

Powodzenia,
Dr n. med. Piotr Osuch,
Chirurg plastyczny

www.drosuch.pl20

Szczotka i pasta do zębów

Mały ręcznik

Telefon komórkowy, ładowarka, słuchawki

Zatyczki do uszu

Chusteczki nawilżone

Buty na zmianę

Pidżama, szlafrok

Coś do czytania/ słuchania/ audiobook
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Opinie

"9 miesięcy od całkowitej korekty nosa. Przed zabiegiem myślałam, że umrę ze strachu i

obaw. Doktor jednak swoją sympatią i fachowością sprawił, że cała procedura była nawet

miła. A efekt końcowy cudowny. Nos wyraźnie mniejszy, blizna niewidoczna, zero

komplikacji, praktycznie zero bólu ..."

Joanna

Katarzyna

"W 100% polecam doktora Osucha. W pełni profesjonalny i bardzo uśmiechnięty człowiek. 

 Ma świetne podejście do pacjenta. Po zabiegu bardzo szybko doszłam do siebie i nawet nie

widać żadnych blizn, które by wskazywały, ze cokolwiek miałam robione. Jestem bardzo

zadowolona z efektów ..."

"Jestem zachwycona efektem korekcji górnych i dolnych powiek, którą przeprowadził dr

Piotr Osuch-po po prostu najlepszy chirurg plastyczny na świecie!!! Polecam każdemu,

lekarz z powołania, pełny pasji, empatii i przede wszystkim mega profesjonalny. Zabieg

praktycznie bezbolesny, bez żadnych powikłań i efekt WOW!!!...."

Anna

"Polecam, a nawet zachęcam do korzystania z pomocy Dr. Piotra Osuch. To wspaniały

fachowiec, któremu można całkowicie zaufać w sprawach związanych z chirurgią

plastyczną, która jest jego życiową pasją. Jeden z najlepszych specjalistów, jakiego w życiu

spotkałam..."

Anna
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"Mam 47 lat i po długim namyśle zdecydowałam się na plastykę powiek. Pan Doktor był

"nieprzyzwoicie" cierpliwy i wytłumaczył mi bardzo dokładnie, co będzie robił, co mnie

czeka i jakie będą efekty. Odpowiedział na wszystkie pytania, wskazał wszystkie konieczne

badania do zabiegu ..."

Ewa

Małgorzata

"Pan dr Piotr Osuch wykonał u mnie lifting twarzy i szyi, liplift oraz za pomocą niewielkich

przeszczepów tłuszczu zlikwidował cienie pod oczami. Po 50-ce uznałam to za niezbędne.

Po tych zabiegach moja twarz nie jest sztucznie ponaciągana, wygląda młodo i naturalnie. I

podobam się nie tylko sobie :) ..."

Opinie

"... I wtedy trafiłam na doktora Osucha, który wszystko dokładnie mi wyjaśnił, co i jak zrobi,

jakie będą efekty i co mnie czeka, jeśli chodzi o gojenie ran. Trudno powiedzieć, że z

przyjemnością, ale na pewno z dużym zaufaniem, oddałam się w jego ręce i nie zawiodłam

się :). Wszystko przebiegło bezboleśnie ..."

Ewa

"Mam 35 lat, postanowiłam zrobić plastykę powiek górnych i jedno czego żałuje, to to, że

tak długo czekałam. W moim przypadku nadmiar skóry to kwestia genetyczna, moja twarz

wyglądała na smutną, zmęczoną, nie mogłam się malować tak jak zawsze marzyłam z

piękną kreską na oku, wszystkie cienie mimo podkładu się "wałkowały"..."

Patrycja
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