
 

 

 

Контрольний список питань до хірурга 

Важливо, щоб ви знайшли довіреного хірурга, який надасть вам кваліфіковану консультацію. Це 

дуже важливо, тому що ви повинні відчувати, що ви довіряєтесь в хороші руки, і тому, що 

результат операції залежить від його досвіду та знань. 

Добрим джерелом інформації про компетентних хірургів є їх професійні асоціації. Також запитайте 

своїх друзів і знайомих, можливо, хтось отримав позитивний досвід і може порекомендувати 

хірурга. 

Щоб дізнатися, чи підходить вам саме цей хірург для бажаної процедури, ви повинні з’ясувати 

багато питань. Нижче наведений перелік питань, які ви можете задати хірургу під час першої 

консультації: 

1. Як довго ви практикуєте як естетичний пластичний хірург? (Мінімум 5 років) 

2. Як часто ви проводили плановані операції протягом останніх 12 місяців? Чи можу я 

побачити вашу галерею фотографій до і після? 

3. Чи можу я поговорити з вашими пацієнтами, які мали цю операцію? 

4. У разі збільшення грудей: 

✓ Імплантати якого розміру і форми ви б обрали для мене? Чому? 

✓ Як ви будете проводити операцію? Який підхід ви виберете? (під грудьми, соском, 

пахвою) Чому? 

✓ Яку поверхню матимуть мої імплантати? Чому? 

✓ Які імплантати ви використовуєте (виробник)? Чому? 

✓ Які ваші очікування щодо того, як імплантати будуть виглядати і поводити себе після 

операції? 

✓ Як довго імплантати у мене можуть стояти? 

✓ Які ускладнення можливі, та, більш конкретно, якою є частота ваших ускладнень при 

цій операції? 

5. Які обстеження ви будете проводити, щоб визначити, чи можна мені проводити хірургічне 

втручання? (Ретельний попередній огляд повинен включати питання про наявні алергії, 

хронічні захворювання, прийом антикоагулянтів, схильність до посиленого формування 

рубців і т.д.) 

6. Який тип анестезії ви будете використовувати? Чи зможу я добре перенести анестезію? Які 

можуть бути побічні ефекти та наслідки? 

7. Якими будуть загальні витрати на операцію? Чи включений в них післяопераційний 

догляд? 

8. Чи можу я подивитися на операційну та післяопераційну палату? 

9. Скільки днів лікарняного мені потрібно взяти? Скільки часу знадобиться для повного 

відновлення? 

10. Які заходи вимагаються в післяопераційному періоді? Як часто слід приїжджати для 

подальшого огляду? 

11. Чи потрібно очікувати будь-яких обмежень після операції? (наприклад, щодо спорту) 

 

Хороший лікар проведе детальні консультації з вами і ретельно обстежить вас. Він обов'язково і з 

радістю покаже вам фотографії своїх попередніх пацієнтів, не буде давати нереальних обіцянок 

про очікувані результати, і не буде підштовхувати вас до швидкого рішення. 


