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Konečně si 
připadám jaKo

atraktivní žena
Osmi ženám se díky MEDICOM Clinic, klinice plastické chirurgie 

a estetické dermatologie, splnil sen o krásnějším těle. Životní 
příběhy a důvody, které stály za přáním těchto žen, vám  

na stránkách ŽaŽ postupně představujeme. 

Paní Zdeňku jsem 
ošetřovala asi 6 týdnů 
po plastické operaci. 
Vzhledem k věku měla 
už některé vrásky hlubší, 
zaměřila jsem se tedy na 
jejich korekci. Do oblasti 
nosoretních rýh a střední 

části tváře jsem klientce aplikovala kyselinu 
hyaluronovou. Dále jsem oživila konturu rtů, 
jemně zvedla koutky úst a podpíchla hlubší 
vrásku mezi obočím. Pro menší bolestivost 
a lepší aplikaci jsem ošetření částečně 
prováděla pomocí atraumatické kanylky. 
Výraznou mimiku v horní části očního 
okolí jsem omezila aplikací botulotoxinu. 
Ošetření trvalo asi 30 minut a paní Zdeňka 
ho snášela velmi dobře.

Chystám se na sraz 
se základní školou 

po padesáti 
letech. Jsem 

zvědavá, jestli mě 
spolužáci vůbec 

poznají!

MUDr. Katarína Třísková, 
korektivní dermatoložka MEDICOM Clinic

o svou pleť jsem se celý život pečlivě 
starala, jenže, marná sláva, i přes veške-
rou péči se na tváři můj věk nakonec 
podepsal… Zatoužila jsem vypadat 
o pár let mladší, celkově se cítit líp 
a byla jsem přesvědčena o tom, že by 
mi k tomu dopomohla plastická opera-
ce obličeje ideálně v kombinaci s plasti-
kou horních a dolních očních víček. 
díky těmhle zákrokům bych ve tváři 
stoprocentně omládla a znovu si připa-
dala jako ženská, která má šmrnc. jako 
důchodkyni mi ale bylo jasné, že našet-
řit si na takové plastické operace prostě 
není v mých silách. snažím se sice zů-
stat činorodá a občas si trochu přivydě-
lám na brigádách, ale znáte to, peníze 
se rychle rozutečou, kam je zrovna po-
třeba. mám tři dcery a od nich čtyři 
krásná vnoučata, o která se moc ráda 
starám… Za nic na světě 
bych svůj život a rodinu 
neměnila, ale přizná-
vám, občas je to  
prostě dřina. 

Splněné přání
Zkusila jsem proto na 
kliniku mediCom 
Clinic poslat dopis se 
svým obrovským přá-
ním, prosbou i vlastním 
příběhem a světe div se, 

usmálo se na mě štěstí! ani nedokážu 
popsat, jakou radost jsem měla a jak 
jsem se na zákroky těšila i přesto, že 
jsem ve všech směrech vlastně až neu-
věřitelná trémistka. 

na klinice na mě ale všichni byli ne-
smírně hodní a pořád mě uklidňovali, 
že všechno půjde hladce. nabádali mě, 
ať myslím pozitivně a v duchu si už rov-
nou představuji, jak krásně budu po 
operaci vypadat. musím uznat, že po-
vzbuzování komplet celého personálu 
kliniky mi opravdu hodně pomohlo. 
Tréma i obavy ze mě ještě před operací 
spadly, bezprostředně po ní jsem pak 
kupodivu necítila skoro žádnou bolest 
a teď, několik týdnů po zákroku? je mi 
jedním slovem báječně!  musím říct, že 
výsledek operace nejen splnil mé oče-
kávání, ale vlastně ho v mnohém do-

konce předčil. Teď si ko-
nečně připadám jako 
atraktivní ženská, máma 
i babička a brzy se chys-
tám vyrazit někam do 
společnosti, abych to 
mohla pořádně zúročit. 
Kam konkrétně? na 
sraz se základní školou 
po padesáti letech! jsem 
vážně zvědavá, jestli mě 
moji spolužáci vůbec 
poznají!

Zdeňka Kuklová (65)

PřED

MUDr. Peter Ondrejka,
plastický chirurg MEDICOM Clinic

Paní Zdeňce jsem 
v celkové anestezii 
provedl plastiku horních 
i dolních víček, poté jsem 
pokračoval plastickou 
operací obličeje. 
Pacientce jsem na každé 
straně obličeje odstranil 

nadbytek kůže odpovídající asi 4 cm. Po 
krátké hospitalizaci byla propuštěna do 
domácího léčení s poučením o dodržování 
klidového režimu. Následující týden po 
operaci musela nosit na obličeji elastický 
návlek, další týden jen na noc. Po fyzické 
i psychické stránce se cítila dobře, což 
potvrzovala při kontrolách na klinice. 
S výsledkem operace jsem spokojený.


