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Despre rezultatele postoperatorii 
 

 

1. Despre “garantarea” rezultatelor postoperatorii 
 

Exista anumite lucruri pe care este normal sa le așteptați de la un serviciu medical privat, dar 

si lucruri pe care chiar si cele mai bune spitale sau cei mai experimentați doctori nu au cum sa vi le 

garanteze – si anume rezultatul final al unei operatii. În urma unei intervenții chirurgicale pot să 

apară rezultate estetice sau funcționale suboptimale, precum și complicații medicale sau 

chirurgicale. Întotdeauna sunt variabile si riscuri care sunt dincolo de controlul echipei chirurgicale, 

iar prin natura acestui gen de activitate medicală nu se pot acorda garanții de 100% asupra 

rezultatului final al operațiilor.  

Dumneavoastra sunteți rugat/ă sa citiți cu atenție si sa semnați un consimțământ prin care 

declarați ca înțelegeți riscurile unei intervenții chirurgicale si ca deși spitalul si echipa medicala va 

face tot ceea ce este necesar pentru a reduce aceste riscuri la minim, dar ca nimeni nu poate sa va 

garanteze rezultatul operației. 

Acest lucru este de o importanta speciala mai ales in cazul chirurgiei estetice. In foarte multe 

situații, pacienții au așteptări nerealiste de la operațiile estetice, si pot fi dezamăgiți de rezultat. 

Chirurgul nu poate garanta ca operația dumneavoastra va duce la rezultatele pe care le așteptați, 

multe din aceste rezultate fiind foarte subiective. Probabil ca nu veți arata ca un star de cinema, 

indiferent cat de bun este chirurgul. In mod obiectiv, chirurgii au posibilități limitate. 

Cea mai buna cale pentru a evita dezamăgirile este aceea de a fi realist si de a discuta 

rezultatele potențiale cu medicul chirurg înainte de operatie.  

 

2. Despre procesul de vindecare postoperatorie 
 

Chirurgia Plastica este o știință si o arta, si se adresează modelarii corpului uman. Din păcate, 
in medicina si mai ales in chirurgie, exista numeroși factori care pot afecta negativ rezultatul final al 
unei operatii. Uneori procesele naturale de vindecare pot să fie imprevizibile și incontrolabile, 
determinând apariția în unele zone operate de țesuturi cicatriciale retractile sau în exces, motiv 
pentru care pot apărea asimetrii, denivelări, modificări de sensibilitate, de consistență și de culoare 
a pielii, etc. Chirurgul plastician nu poate sa va opereze genele care dictează anumite particularități 
de vindecare. 

De asemenea, țesuturile umane care în momentul operației au grade diferite de ptoză (lăsare) 
din motive genetice, de vârsta, post sarcină/alăptare, îngrășare/slăbire nu vor putea rămâne în 
poziția imediat postoperatorie decât pentru o anumită perioadă. Acest lucru înseamnă că procesul 
de lăsare o să se reia după un interval de timp (mai frecvent în cazul operațiilor la nivelul pleoapelor, 
feței, sânilor, abdomenului, feselor și coapselor). Cine nu are așteptări realiste si își închipuie ca 
operațiile de ridicare si întindere a unor țesuturi lăsate semnificativ, vor avea rezultate definitive, 
este sfătuit sa nu se opereze pentru a nu fi dezamăgit.  

Procesul de vindecare este unic pentru fiecare pacient. Vindecarea finala nu este imediata, 

trece prin mai multe faze întinse pe parcursul a 1-2 ani. In prima faza, cea inflamatorie, pentru 2-3 

săptămâni țesuturile sunt inflamate, cu șanse mari sa fie umflate si dureroase, sa apară vânătăi, 
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deformări, asimetrii, etc. Maximul acestor manifestări este in jurul zilei 3-4 postoperator. De multe 

ori aspectul zonelor operate este neatrăgător si poate determina nemulțumiri sau îngrijorări. In 

următoarele luni si ani, procesul de vindecare continua, cicatricile trec prin mai multe faze de 

colorație si duritate, țesuturile se așază prin interacțiunea dintre forța gravitațională si sistemele 

naturale si cele artificiale de suspensie, etc 

Trebuie sa reflectați serios la aceasta perioada in care lucrurile nu vor arata chiar perfect, si 

daca credeți ca nu puteti accepta astfel de modificări si dureri, chiar si pentru o perioada limitata, 

sfatul nostru este sa nu va operați.  

 

3. Despre riscuri medicale si dificultăți chirurgicale 
 
Dr Zamfirescu si Clinica Zetta utilizează o clasificare a riscurilor medicale si al dificultăților 

chirurgicale prin care medicii apreciază dificultatea cazului, masurile pentru prevenirea complicaților 
si estimează adaosurile financiare corespunzătoare (vezi consimțământul financiar): 

 

• Risc/Dificultate 1  

▪ Obezitate gr 1 (BMI = 30-35) 

▪ Exemple de tipuri de operatii 

• Liposucție  

• Blefaroplastie superioară 

• Risc/Dificultate 2  

▪ Diabet zaharat neechilibrat 

▪ Fumător 

▪ Exemple de tipuri de operatii 

• Reducție mamara  

• Risc/Dificultate 3  

▪ Copii (sub 18 ani) 

▪ Afecțiuni medicale si riscuri 

• HTA netratata  

• Obezitate gr 2 (BMI 35-40) 

• Risc anestezic ASA 2 

• Risc trombotic sau hemoragic 

• HIV 

• Hepatita C, D 

▪ Fumător si operatie de lifting facial, mastopexie, reducție mamara, 

abdominoplastie, lifting coapse, fesier, corporal total, excizie cicatrici, expander 

tisular, transfer liber, replantare. 

▪ Particularități care măresc dificultatea operației si riscurile chirurgicale: 

• Sâni foarte ptozati 

• Sâni tuberoși dificili 

• Sâni foarte mari (gigantomastie) 
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• Orice operatie bilaterala care implica asimetrii semnificative (sâni, pleoape, 

etc) 

• Exces important de piele (ex dupa chirurgie bariatrică)  

• Țesuturi cicatriciale  

• Operație secundara (sub 6 luni de la prima intervenție) 

• Operație in urgentă in timpul programului 

▪ Exemple de tipuri de operatii 

• Mastopexie 

• Augmentare mamara la sâni tuberoși  

• Reducție mamara in caz de gigantomastie 

• Abdominoplastie dupa operatie bariatrică 

• Risc/Dificultate 4  

▪ Caz chirurgical dificil 

▪ Operatie secundara sub 6 luni de la prima 

▪ Depresie, atacuri de panica, somnifere, alte probleme/diagnostice psihologice  

▪ Consum de substanțe psihotrope 

▪ Exemple de tipuri de operatii 

• Mastopexie cu implante 

• Rinoplastie 

• Blefaroplastie inferioara 

• Risc/Dificultate 5  

▪ Obezitate morbida (BMI peste 40) 

▪ Caz chirurgical foarte dificil 

▪ Țesuturi iradiate 

▪ Rinoplastie secundara sub 1 an de la prima intervenție 

▪ Risc anestezic ASA 3 

▪ Operatie in urgenta peste program sau in weekend  

▪ Pacient cu profil psihologic dificil, cu așteptări nerealiste 

▪ Dependenta de substanțe psihotrope, alcool 

▪ Exemple de tipuri de operatii 

• Rino-septoplastie 

• Blefaro sup si inf 

• Risc/Dificultate 6 - Operație dificila in condiții de urgenta (microchirurgie in urgenta) 

• Risc/Dificultate 7 - Operație cu maxim de dificultate, in premiera, cu riscuri foarte mari  
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4. Despre complicații si rezultate suboptimale care determina dezamăgirea sau 
insatisfacția pacientului 

 

In general chirurgia plastica este sigura, dar indiferent ce operatie intenționați sa faceți, nimeni 
nu poate prevedea cu exactitate care va fi rezultatul final. Pot apare complicații intraoperatorii care 
sa necesite prelungirea duratei operației și a prezenței chirurgului în sală, complicații postoperatorii, 
perioada de recuperare poate fi mai îndelungată decât în mod normal, sau pot fi necesare intervenții 
chirurgicale suplimentare postoperatorii pentru a se ajunge la rezultatul final dorit.  

Așa cum am mai spus, prin natura acestui gen de activitate medicala, nici un chirurg nu se pot 

acorda garanții de 100% asupra rezultatului final al operațiilor. Complicațiile si rezultate estetice sau 

funcționale suboptimale care determina dezamăgirea/insatisfacția pacientului sunt o realitate 

statistica in orice practica chirurgicală, indiferent cat de bun a fost tratamentul medicului sau al 

echipei medicale. Orice chirurg, oricât de experimentat, are un procent de  pacienti care necesita 

intervenții de revizie sau are cateva complicații care necesita operatii adiționale. Totusi, cu cat mai 

bun si mai experimentat este medicul chirurg, cu atât mai puține sunt astfel de incidente nedorite.  

Toți chirurgii au rezultate bune si pacienți mulțumiți, dar nici un chirurg nu are rezultate 100% 

perfecte. Mulți chirurgi își prezinta rezultatele cele mai bune, sau citează testimonialele pacienților 

mulțumiți. Acest lucru induce o falsă si eronată impresie că procedurile sunt extrem de sigure, 

ușoare si cu complicații puține si minore. Chiar si statisticile celor mai serioși medici, care 

înregistrează cu rigurozitate complicațiile la proprii pacienti, trebuie interpretare in mod realistic, 

deoarece ele se refera doar la pacienții care s-au reîntors la controale postoperatorii, si nu iau in 

considerare pacienții care au apelat la alți medici pentru rezolvarea complicațiilor sau 

nemulțumirilor. De aceea noi sfătuim pacienții sa dubleze procentul de complicații pe care îl 

raportează un medic, inclusiv in cazul meu.  

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le aveți în vedere când vă decideți 

să alegeți un chirurg ar trebui să fie si procentul mic de complicații si de rezultate suboptimale pe 

care le are acel medic. 

 
 
4.1. Despre complicații intraoperatorii 
 

In practica doctorului Zamfirescu in aproximativ 3-6% dintre cazuri, pot apărea situații 

intraoperatorii in care lucrurile nu se desfășoară in mod ideal:  

o se prelungește timpul de operatie (2-5%) prin apariția unor complicații intraoperatorii, 
prin necesitatea schimbării planului terapeutic, prin descoperirea unor patologii noi sau 
particularități anatomice, necesitatea folosirii unor dispozitive medicale suplimentare  

o se impune o prelungire a duratei de internare pentru supraveghere (1%)  
Dumneavoastră trebuie sa reflectați la această posibilitate evolutivă si din punct de vedere 

financiar, deoarece costurile suplimentare consecutive pot să depășească ceea ce vă așteptați să 

plătiți dacă toate lucrurile merg conform planului preoperator (94-96%) (vezi consimțământul 

financiar). 
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4.2. Despre complicații postoperatorii 
 

După criteriile internaționale, se consideră complicații postoperatorii evenimentele 

medicale si chirurgicale negative apărute în primele 45 de zile de la finalizarea intervenției 

chirurgicale.  

Majoritatea dintre aceste complicații se pot rezolva spontan, doar prin îngrijire atenta si 

pansamente. O proporție dintre complicații necesita o reintervenție de urgenta (in caz de sângerare) 

sau ca un caz electiv (cicatrici nefavorabile).  

Vasta majoritate a pacienților nu vor avea nevoie de operatii suplimentare si speram ca si 

dumneavoastra sa va încadrați in aceasta categorie. Deși ne străduim sa reducem la maxim numărul 

acestor incidente, statistic, un procent mic de pacienti va experimenta totusi neplăcerile apariției 

unei complicație sau a unui rezultat dezamăgitor.  

Anumite patologii medicale preexistente, precum si anumite particularități ale pacientului, au 

un risc suplimentar de a dezvolta complicații, iar aceste lucruri trebuie stabilite înainte de operatie 

(vezi capitolul anterior).  

In cazul folosirii unor dispozitive implantabile (de exemplu, implante mamare) pot apare 

complicații legate de acestea la mai mulți ani de la operatie. Aceste cazuri sunt tratate in mod special 

in alt document. 

 

Date statistice internaționale legate de complicații: 

 

•  In Chirurgia Plastica probabilitatea de a apariție a unei complicații este de: 1 din 61 de 

operatii (1,64%) 

•   Cateva exemple dintre cele mai obișnuite complicații:  

▪ Sângerări 

▪ Hematoame  

• 44% dintre complicații 

• 1% in augmentările mamare 

• Cea mai frecventa complicație in liftingurile faciale ( 3-15%) 

▪ Seroame,  

▪ Infecții (2-4%, majoritatea la nivelul pielii),  

▪ Dehiscente ale plăgilor chirurgicale,  

▪ Leziuni de nervi care conduc la durere sau amorțire si disconfort (15% dupa 

augmentări mamare),  

▪ Vindecări sau cicatrici nefavorabile (2-5%),  

•  Complicațiile majore sunt extrem de rare, dar pot fi fatale (tromboza venoasa profunda, 

embolism pulmonar), etc.  

•  Abdominoplastia are cea mai mare rata de complicații: 1 la 32 de operatii (3%) 
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In statistica personala a Dr Zamfirescu procentul total de apariție a complicațiilor 

postoperatorii care sa necesita o reintervenție chirurgicala este de 0,7% (diferit de la un tip de 

operatie la alta). 

 Risc 

Operatie chirurgie plastica 0.7% 

Operatie chirurgie reconstructiva 0.2% 

Operatie estetica 2% 

Blefaroplastie sup 0.4% 

Blefaroplastie inf 2% 

Blefaro sup si inf 2% 

Implant mamar 0.5% 

Mastopexie 3% 

Mastopexie cu implant 5% 

Reducție mamara 4% 

Mastopexie + implant + reducție 7% 

Rinoplastie 1% 

Rino-septoplastie 2% 

Liposuctie 1% 

Abdominoplastie mica 2% 

Abdominoplastie mare 8% 

Lifting 4% 

Lifting fata si gat 5% 

Lifting coapse 10% 

Lifting brațe 1% 

 

Dumneavoastră trebuie sa reflectați la această posibilitate evolutivă si din punct de vedere 

financiar, deoarece costurile suplimentare consecutive pot să depășească semnificativ ceea ce vă 

așteptați să plătiți dacă toate lucrurile merg bine (vezi consimțământul financiar).  
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4.3. Despre rezultate nemulțumitoare (insatisfacție estetica sau funcțională) 
 

Exista cazuri peste tot in lume, indiferent cat de bun este medicul, sau cat de bine cotat este 

spitalul,  in care pacientul este nemulțumit de rezultatul operatie. In termeni medicali, acest tip de 

rezultat se numește suboptimal. Acest rezultat nesatisfăcător poate fi confirmat obiectiv ca 

suboptimal, sau poate sa fie doar unul subiectiv.  

Pacientul trebuie sa cunoască ca in chirurgia plastica exista in mod statistic, un procent de 20-

25% dintre pacienti care consideră rezultatul postoperator nemulțumitor.  

In mod real, doar aproximativ 10-15% din rezultate sunt in mod obiectiv suboptimale. Restul 

procentelor reprezintă doar părerea subiectiva a unor pacienti cu așteptări nerealiste sau cu 

probleme de percepție a realității sau a diferențelor dintre rezultatele pre si postoperatorii. 

 De asemenea, o proporție importanta dintre pacienti uita efectiv cum arătau, sau care era 

situatia înainte de operatie, ceea ii determina sa nu aprecieze corect rezultatul postoperator din 

punct de vedere estetic sau funcțional.  

Aceste statistici sunt publicate in literatura de specialitate si ni se pare corect sa le prezentam 

pacienților inca înainte de a se opera pentru ași face o părere cat mai completa asupra tuturor 

implicațiilor pe care le implica o operatie. 

Cu toata experiența chirurgicala, cu tot efortul, si cu toata atenția pe care le depune in timpul 

unei operatii, Dr Zamfirescu are inevitabil si el o proporție de pacienti nemulțumiți de rezultatele 

postoperatorii, dar aceasta este semnificativ mai mica decât cea raportata ca medie internațională.  

In statistica personala a dr Zamfirescu procentul de revizii pentru rezultate suboptimale este 

in medie in jur de 7% (diferit de la un tip de operatie la alta) si 8% pentru rezultate suboptimale 

subiective. Detalii despre procentele de operatii pentru rezolvarea rezultatelor suboptimale in 

funcție de tipul de operatie găsiți in tabelul următor. 

 

 Risc 

Operatie chirurgie plastica 7% 

Operatie chirurgie reconstructiva 1% 

Operatie estetica 12% 

Blefaroplastie sup 3% 

Blefaroplastie inf 20% 

Blefaro sup si inf 25% 

Implant mamar 2% 

Mastopexie 15% 

Mastopexie cu implant 20% 

Reducție mamara 15% 

Mastopexie + implant + reducție 20% 

Rinoplastie 12% 

Rino-septoplastie 15% 

Liposuctie 5% 

Abdominoplastie mica 5% 

Abdominoplastie mare 15% 

Lifting 10% 
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Lifting fata si gat 15% 

Lifting coapse 15% 

Lifting brațe 5% 

Lipofilling fata 10% 

 

Dr Zamfirescu își dorește in primul rând ca pacientul sa fie in siguranță si sa fie mulțumit de 
rezultatul operației. In toate situațiile el depune maximul de efort pentru ca lucrurile sa evolueze cat 
mai bine pentru pacient.  

În urma discuțiilor purtate în timpul consultului inițial și al consultației interdisciplinare se va 
încerca ajungerea la un acord asupra unui rezultat postoperator cat mai realist din punct de vedere 
clinic, funcțional și estetic. Subliniem inca odată ca acest rezultat ține cont de particularitățile 
anatomice si biologice ale pacientului și de procentele de risc descrise în literatura medicală de 
specialitate și în statistica dr Zamfirescu. 

 Semnarea acordului informat de către pacient înseamnă înțelegerea si asumarea de către 

acesta a acestui rezultat clinic agreat, asupra riscurilor și complicațiilor. De asemenea, acest acord 

garantează respectarea din partea dr Zamfirescu și a Clinicii Zetta ca vor efectua toate acțiunile 

necesare pentru pacient, in condiții de calitate si siguranță pentru pacient. 

  

 

4.3.1. Ce înseamnă un rezultat suboptimal obiectiv? 

 

Un rezultat este considerat suboptimal obiectiv, atunci când nu are șanse de ameliorare cu 

trecerea timpului si este evidențiat obiectiv prin dovezi medicale (poze, analize, măsurători, 

recomandarea scrisa altor medici primari de chirurgie plastica) care sa justifice realizarea unor 

reintervenții de retușare. 

Când sunt necesare, majoritatea reviziilor se fac dupa 6-12 luni de la operatie. Acest interval 

de timp permite țesuturilor sa se vindece si edemului sa dispară.  

Deseori operația de retuș/revizie este efectuata cu anestezie locala, este mult mai scurta, mai 

ușoara si cu o recuperare postoperatoriei mult mai rapidă decât după prima operație. Alteori se 

impune realizarea retușului cu anestezie generala 

Următoarele situații nu sunt considerate revizii: 

• Lifting de sân – revenirea ptozei (lăsării) sânilor 

• Lifting de fata, gat, sprâncene, blefaroplastii – revenirea lăsării pielii 

• Augmentare de sâni  
o Contractura capsulara cu întărirea sânilor si modificarea formei 
o Dorința de schimbare a volumului implantelor 

• Liposuctie, abdominoplastie  
o Îngrășarea dupa operatie  
o Dorința de a îndepărta mai multa grăsime din zonele liposuctionate/excizate sau 

din alte zone 
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4.3.2. Ce înseamnă un rezultat suboptimal subiectiv? 
 

In cazul în care pacientul este nemulțumit de rezultat, dar acest lucru este doar impresia 

subiectiva a acestuia, neevidențiată obiectiv prin poze, analize, măsurători, recomandarea scrisa a 

altor medici primari de chirurgie plastica si dorește o reintervenție de retuș intre 3-12 luni 

postoperator. 

Dr Zamfirescu are aproximativ 7% dintre pacienti care considera rezultatele postoperatorii 

ca nemulțumitoare, fara a exista nici o modalitatea obiectiva prin care sa se evidențieze acest lucru 

(poze, analize, măsurători, recomandarea scrisa a altor medici primari de chirurgie plastica). Acest 

procent se suprapune peste procentul raportat in literatura, de pacienti cu apreciere nerealista a 

realității, a diferențelor intre rezultatele pre si postoperatorii sau cei care au body dysmorphic 

disease.  

In alte situații, pacientul realizează postoperator ca își dorea un alt rezultat decât cel stabilit 

in consultațiile preoperatorii (de exemplu, un nas si mai mic, etc). In astfel de cazuri, în care pacientul 

își dorește o reintervenție intre 6-12 luni de la prima operatie, va trebui sa achite integral costurile 

legate de serviciile medicale prestate de Clinica Zetta, dar va primi o reducere de 50% din costul 

manoperei dr Zamfirescu (vezi consimțământul financiar).  

 

 

4.4. Reintervenții dupa 1 an po 
 

Dupa un an postoperator toate reintervențiile/retușurile dorite de pacient sunt considerate o 

operatie noua.  

Pacientul va plăti devizul complet al serviciilor medicale ale Clinicii Zetta si costul manoperei 

dr Zamfirescu (se aplica o reducere de 15% din manopera dr Zamfirescu, cu condiția respectării 

controalelor obligatorii). 

 

 

 

Concluzii: 
 

Sfatul nostru sincer este ca sa reflectați cu seriozitate pe o perioada de minim 2 săptămâni 

dupa consultatie asupra beneficilor si riscurilor intervenției pe care o doriti. 

 

Daca simțiți ca nu sunteți pregătit/ă sa acceptați astfel de riscuri, sau nu sunteți dispus/ă sa 

așteptați sa treacă faza inflamatorie a procesului de vindecare, sau așteptările dumneavoastra nu 

includ decât rezultate 100% extraordinare, rapide si fara posibile probleme, mai bine sa nu va 

operați.  

 

 


