
\&quot;Cel mai greu lucru este sa tratezi un om sanatos\&quot;
Unul dintre cei mai apreciati chirurgi din Sibiu, doctorul Horatiu Dan, vorbeste despre chirurgia
plastica si reconstructiva, despre cat au devenit de apreciate si de cautate procedurile de chirurgie
estetica si despre riscurile pe care le presupune o astfel de interventie. Spune ca in chirurgia plastica
este extrem de dificil pentru ca operezi oameni perfect sanatosi, iar in orice opreratie exista riscuri. 
  
  Crede ca cel putin 50 % din ceea ce face un chirurg plastic este arta, pe langa faptul ca are nevoie de
pregatirea stiintifica necesara. 
  
  in ultima vreme, procedurile de chirurgie estetica au devenit mult mai accesibile, chiar si celor cu
venituri medii, limitele de varsta ale celor care solicita astfel de proceduri s-au modificat si povesteste
ca a avut o pacienta care, la 74 de ani, a solicitat o interventie de lifting pentru fata, lucru absolut
firesc, este de parere chirurgul sibian. 
  
  Horatiu Dan are 47 de ani, s-a nascut in Sibiu, a absolvit Colegiul Gheorghe Lazar, dupa care a
urmat Universitatea de Medicina si Farmacie, Facultatea de Medicina, din Cluj Napoca. A profesat
vreme de doi ani in Africa de Sud, a urmat zeci de cursuri de chirurgie plastica in tari precum Anglia,
Franta, Grecia, Italia, Iugoslavia, dar si in Romania. Este membru al multor societati internationale
din domeniu si a publicat mai multe lucrari de specialitate. Dan Horatiu profeseaza acum in cadrul
Clinicii Polisano din Sibiu.
  
  
  
  
  Tribuna: Chirurgia plastica si cea reconstructiva sunt doua domenii diferite sau, dimpotriva, se
completeaza una pe cealala? 
  
  Horatiu Dan: Chirurgia plastica este umbrela mai larga sub care exista celelalte specialitati conexe
chirurgiei plastice propriu-zise. Daca, spre exemplu, vine o persoana cu o malformatie congenitala, cu un
defect care trebuie rezolvat, acel defect apartine de chirururgia plastica, pentru ca vrem sa arate mai bine
decat arata, dar, in acelasi timp, apartine si de chirurgia reconstructiva, pentru ca, de fapt, trebuie sa
reconstruim o ureche care nu este formata cum ar trebui, sa spunem. Chirurgia plastica este foarte larga,
cuprinde o multime de subspecialitati. 
  
  Tribuna: in chirurgie, in general, este nevoie de multa precizie si stiinta. Chirurgia estetica
presupune ceva in plus; cat din ceea ce faceti este arta? 
  
  Horatiu Dan: Cred ca cel putin 50% este arta. Sigur, trebuie sa ai pregatirea stiintifica necesara pentru a
putea efectua diagnosticul, tratamentul chirurgical, respectiv nechirurgical, dar trebuie sa privesti lucrurile
in timp, in evolutie in primul rand, pentru ca un organism se modifica de-a lungul anilor. 
  
  Cand operezi un copil care este in crestere trebuie sa tii cont ca operatia pe care o face va arata altfel
intr-un an, doi ani, cinci ani. Depinde ce varsta are acel copil. Va dau un exemplu, despicaturile de buza,
care se opereaza la varsta mica. De obicei, nu este nevoie doar de o singura operatie, dar trebuie gandite
aceste operatii in timp, cum va arata acel mic copil de cateva luni, care este operat, peste un an, cinci,
zece? 
  
  in al doilea rand, toate interventiile chirurgicale lasa in urma o cicatrice, care se vede sau nu se vede, iar
acea cicatrice nu va creste odata, sa spun, cu pacientul, va ramane mai scurta, nu mai este elastica,

Pagina 1 / 5



cicatricea are cu totul alt comportament decat tesutul normal. Şi atunci putem face mai mult rau decat
bine. Avem multe operatii care arata rau imediat, in momentul operator, dar dupa perioada recuperarii
arata mult mai bine. Obtinem ceea ce am dorit. 
  
  Sa va dau un exemplu, rinoplastia, operatia de corectare a nasului, post operator, timpul necesar
recuperarii, pana va ajunge nasul la aspectul pe care il va avea tot restul vietii, este de un an. Daca facem
aceasta operatie astazi si cineva doreste maine sa aiba rezultatul perfect nu se poate. Trebuie sa aiba
rabdare pana la un an. 
  
  Sunt alte operatii, de exemplu introducerea implantului pentru augmentarea sanilor. in doua ore vezi
rezultatul, sanii s-au marit brusc, deci rezultatul exista deja. 
  
  Trebuie sa tinem cont si de alte aspecte. Avem, spre exemplu, o operatie la care efectuam un lambou
cutanat. Lambou inseamna o bucata de piele, cu grasime, cu muschi, sunt diferite tipuri de lambou, care
se modifica in timp. Noi trebuie sa tinem cont de toate aceste lucruri, pentru ca daca punem un lambou de
pe burta, sau de pe spate, la fata, sa spunem, poate sa arate foarte bine la inceput, dar daca persoana se
ingrasa ulterior, noi am luat grasimea de pe abdomen, care pastreaza memoria, si se va ingrasa acea
portiune de pe fata odata cu abdomenul. in chirurgia estetica este un pic mai complicat decat la a face o
operatie simpla - am taiat, am scos ce a fost rau si gata... 
  
  Tribuna: De-a lungul experientei dumneavoastra, care au fost cele mai dificile operatii, care au fost
cele mai mari reusite? 
  
  Horatiu Dan: Pentru fiecare pacient, operatia lui este cel mai mare succes. Poate are o interventie foarte
mica, un chist sebaceu care a aparut pe fata in urma unui tratament cosmetic neadecvat sau absolut din
senin si noi operam acea persoana. Daca lasam o cicatrice urata pe fata, e mult mai deranjanta decat un
chist, care era sub piele si care se vedea doar putin. 
  
  in ceea ce priveste operatiile grele, cele reconstructive sunt considerate grele, din punct de vedere
tehnic. Dar dificile sunt si operatiile microchirurgicale, lambourile libere, in care luam o bucata de
tegument, o bucata de muschi, o bucata de fascie, grasime, pe care le mutam, de pe mana, de pe picior, de
pe abdomen, de pe spate, si le punem la nivelul fetei, sau de pe un picior pe celalalt, oriunde este nevoie.
Sunt operatii lungi, delicate, cu un risc mare de nereusita, operatii care trebuie efectuate cu toata grija. 
  
  Iar alte operatii, pe care le putem considera grele, sunt cele de chirurgie estetica. 
  
  Ganditi-va ca vine pentru operatie o persoana perfect normala, care nu este bolnava, nu are nicio
problema de sanatate, doreste doar corectarea unui aspect deranjant. Şi atunci, noi operam o persoana
sanatoasa si ar fi foarte rau sa lasam o persoana bolnava dupa operatie. Niciun gest medical nu poate fi
garantat, nu putem decat sa aducem garantia ca facem tot ce putem noi mai bine. Aceasta este oriunde in
lume. Sigur, incercam sa indepartam aceste riscuri si complicatii, dar ele exista. Sa nu uitam. Şi este
foarte greu pentru cineva care a venit sa-si imbunatateasca aspectul fizic, sa plece mai bolnav, mai rau,
mai urat, decat atunci cand a venit. 
  
  Acestea ar fi niste esecuri foarte mari si necesita o grija deosebita pentru operatie, pentru diagnosticul
exact, pentru tipul de interventie pe care o recomandam, modul cum efectuam operatia, tratamentul post
operator. Cel mai greu lucru este sa tratezi un om sanatos. 
  
  Tribuna: in urma cu ani de zile, aflam despre operatiile estetice doar de la televizor, insa in ultima

Pagina 2 / 5



vreme ele sunt foarte prezente, printre vedete si chiar printre oameni obisnuiti. A devenit o moda sa
apelezi la chirurgia estetica? 
  
  Horatiu Dan: Nu as putea sa zic ca este o moda. Poate, mai demult, nu stiam de atat de multe
interventii pentru ca nu era atat de mediatizata aceasta specialitate, insa acum, daca va uitati la televizor,
nu exista zi in care sa nu fie cel putin o emisiune despre chirurgia estetica sau despre infrumusetare. 
  
  Mi se pare normal ca lumea, auzind sau vazand de astfel de proceduri, care dau rezultate, sa fie atrasa sa
incerce aceste lucruri macar o data pentru ca cine nu vrea sa arate mai bine? Toata lumea vrea sa arate
mai bine. Şi gaseste si momentul, vrea sa mearga la o nunta, spre exemplu si doreste sa-si
imbunatasteasca aspectul. Fara discutie si saloanele de cosmetica pot sa faca anumite lucruri bune, dar cu
o limita. Sa nu uitam ca pentru absolut toata lumea timpul trece, apare un rid, apare un fir alb, gravitatia
trage in jos, se mai lasa un pic si fata, se mai lasa si sanii, a crescut si abdomenul si atunci exista si
solutia. Sa dam jos prin liposuctie excesul tegumentar si grasos de pe abdomen, sa ridicam sanii sa arate
bine si fara sutien, sau sa-i micsoram daca sunt prea mari si au inceput sa ne deranjeze, sa scapam de
riduri, sa ridicam sprancenele care au coborat, sa arate gatul mai bine sau mainile la femei, pentru ca
acestea sunt primele pe care se vad semnele de imbatranire. 
  
  Sa nu uitam ca cu o privire mai fumoasa, mai tanara, mai placuta, statistic este demonstrat ca ai sanse de
a obtine un loc de munca mai bun, ai sanse mai mari de a fi angajat sau angajata, un aspect placut este,
fara discutie, mult mai benefic in relatiile cu ceilalti. 
  
  De ce sa fiti incruntata? Se poate face botox, in zece minute am terminat procedura si zambiti fara sa va
aratati varsta, fara riduri, sase luni. Din pacate, trebuie repetata procedura pentru ca tratamentul este
temporar. 
  
  Tribuna: Dar mai poti zambi dupa un tratament cu botox? 
  
  Horatiu Dan: Absolut! Eu personal nu consider ca trebuie sa arati ca papusa Barbie. Ati observat,
poate, la televizor, sunt unele cranice care prezinta stirile, dar nu vedeti decat gura ca se misca, nu se vede
niciun rid, nicio alta expresie a fetei... cred ca este un pic prea multa substanta care a fost injectata.
Trebuie sa arati bine, trebuie sa arati fara riduri stabile, fara ridurile care sunt impregnate in piele, dar
ridurile dinamice, de expresie, de miscare, trebuie sa le ai. Nu se poate ca atunci cand strangi ochii sa nu
apara chiar niciun rid. Nu se poate ca atunci cand zambesti sa nu ai doua riduri in lateralul gurii. Acesta
este normalul. 
  
  Fara discutie, nu trebuie sa ai cele doua riduri verticale intre sprancene tot timpul, nu trebuie sa ai
santuri transversale pe frunte, nu trebuie sa ai acele riduri in laba gastii in coltul ochilor, dar in acelasi
timp nu trebuie nici sa ai fata imobila. 
  
  Eu consider ca la multe operatii estetice trebuie sa arati natural, normal. Cand te intorci de la un
tratament estetic sa fii intrebata "Ce bine arati, unde ai fost?" si sa raspunzi "Am fost in Spania, in
Grecia, m-am relaxat", nu spui "Am fost la cabinetul de chirurgie estetica, mi-am facut liposuctie, mi-am
ridicat obrajii, am facut un minilifting, am facut injectii cu acid hialuronic si cu botox". Sigur nu vei
spune acest lucru, dar e bine daca nu ti se spune "Draga, foarte bine esti operata!" Nu cred ca este ceea
ce-si doreste o femeie sa auda. 
  
  Tribuna: Este chirurgia estetica mai accesibila in ultimii ani? 
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  Horatiu Dan: Chirurgia estetica a devenit accesibila paturii medii a populatiei. Pana acum a fost
accesibila celor cu venituri foarte mari, dar preturile nu mai sunt exagerate, avand in vedere beneficiile pe
care le aduce. Raportul calitate pret este foarte bun in zilele noastre. 
  
  Noi la Sibiu avem unele din cele mai scazute preturi din tara, la o calitate foarte buna a actului medical.
Spun acest lucru fara falsa modestie. Calitatea este data de cei care practica actul medial si de conditiile in
care practica, plus calitatea medicamentelor sau a substantelor, care trebuie sa fie buna. 
  
  Spre exemplu, Clinica Polisano este unul din centrele medicale cunoscute din tara. Avantajele unei
interventii facuta intr-un spital privat fata de un cabinet sunt clare, exista anestezist de dimineata pana
seara, exista aparatura pentru interventii de urgenta, avantajul unui diagnostic interdisciplinar este major.
Nu esti singur, cu un pacient intr-un cabinet care poate fi intr-un apartament - un medic cu un pacient,
facand niste manopere care pot fi realizate intr-un mod competent, absolut fara discutie, intr-o maniera
exemplara, dar exista riscul unor complicatii neprevazute, unul la un milion ... si atunci se poate intampla
si nu ai cum sa ajuti acea persoana. 
  
  Tribuna: Cine sunt cei care apeleaza la procedurile de chirurgie estetica? 
  
  Horatiu Dan: Apeleaza tot mai multe persoane cu venituri medii. Nu as putea spune ca a crescut
numarul celor cu bani care doresc aceste proceduri, dar pot sa spun ca evident s-au dublat, s-au triplat
procedurile pentru cei cu venituri medii. La fel, pot sa spun ca limita de varsta a scazut si a crescut in
acelasi timp. Sunt persoane mai tinere care doresc imbunatatirea aspectului si persoane mai in varsta care
doresc acelasi lucru. 
  
  Avem persoane care vin la 74 de ani sa isi imbunatateasca aspectul fetei si ii dau perfecta dreptate pentru
ca obtine un aspect mult mai bun. Cati ani mai are de trait persoana respectiva se poate uita linistita in
oglinda. Nu exista deloc o varsta limita. 
  
  Tribuna: Care sunt cele mai solicitate interventii? 
  
  Horatiu Dan: in Sibiu, cele mai frecvente operatii sunt cele de augmentare mamara, de marire a sanilor,
si operatiile de corectie a nasului. Exista foarte multe persoane care apeleaza si pentru liposuctie, pentru
abdomenoplastie. Acestea nu sunt operatii care se potrivesc pentru oricine, de aceea trebuie bine gandite
cazurile inainte, dar rezultatele sunt foarte bune. Vin si persoane pentru reductie de san, sunt multe femei
deranjate de sanii prea mari, care reprezinta o greutate pe torace, respiri mai greu, spatele este tras in fata,
urmele lasate de sutien sunt deosebit de deranjante. Dar si barbatii vin, nu doar femeile. 
  
  Tribuna: Pentru ce vin barbatii? 
  
  Horatiu Dan: Rinoplastia este prima operatie, in cazul barbatilor. Suntem un popor est-european, mai
meridional, si avem un nas mai bine reprezentat, prin zestea genetica pe care o avem ca popor. Şi a doua
procedura este liposuctia, sunt persoane care prefera sa slabeasca vreo cinci kilograme, deoarece desi fac
sport, nu pot sa slabeasca. 
  
  Tribuna: Exista o limita? Cat se poate elimina in urma unei operatii de liposuctie? 
  
  Horatiu Dan: Exista o limita. Sa nu uitam faptul ca grasimea care se elimina este locul de depozit al
sarurilor minerale, al vitaminelor, a o multime de factori benefici pentru sanatate, care se pierd brusc si
atunci nu este deloc bine pentru organismul respectiv sa piarda o multime de factori de care are nevoie
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pentru vindecare si de care are nevoie pentru viata de zi cu zi. De comun acord, Societatea Internationala
pentru Liposuctie a stabilit o limita de cinci litri de aspirat, care se considera ca pot sa fie suplimentati
prin perfuzii, prin tratamentul post operator. O pierdere mai mare aduce riscuri. 
  
  Exista medici in lume care scot cantitati mai mari. Unul dintre ei este creatorul liposuctiei si in cazul lui
acest act medical este practicat zilnic, in experienta de ani de zile. Mi se pare normal ca un medic care
practica aceeasi interventie zi de zi, ani de zile, sa aiba mult mai multa experienta decat un medic care
face toata gama de operatii estetice. 
  
  Chirurgia plastica este foarte larga si cred ca este bine sa mergem si noi pe un teritoriu cat mai restrans.
Sa faci cat mai bine mai putin, anumite acte medicale, anumite interventii chirurgicale, pentru ca nu este
omeneste sa stii totul despre orice. Şi in specialitatea noastra, care este atat de larga, nu poti sa stii tot,
exista chirurgi specializati pe un singur organ, iar aici avem tot corpul pe care il tratam. 
  
  Tribuna: Exista si persoane publice, VIP-uri care vin la dumneavoastra pentru interventii de
chirurgie estetica? 
  
  Horatiu Dan: Va dati seama ca nu pot sa va spun cine. Puteti doar sa banuiti cand vedeti pe strada pe
cate cineva. Ce pot sa va spun este numai ca sunt mult mai multe VIP-uri care vin decat ati crede. 
  

Cuvinte cheie: romania  gheorghe lazar  grecia  cluj  franta  sanatate  international  universitatea  vip
spania  italia  colegiul gheorghe lazar  sport  cluj napoca  chirurgie  polisano  mobila  interventii
chirurgicale  moda  fete
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