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KoKios plastinės operacijos šiuo 
metu pačios populiariausios?
Vertinant globaliai, operacijų populiarumas 
pasaulyje priklauso nuo regiono. Pvz., Šiau-
rės Amerikoje pačios populiariausios krūtų 
operacijos, riebalų nusiurbimas ir senstančio 
veido korekcija, Azijos valstybėse – akių for-
mos korekcija,  Artimųjų Rytų – nosies formos 
keitimo operacijos. Lietuvoje populiariausios 
krūtų plastinės operacijos. Išskirčiau tris lygia-
vertes operacijų grupes, kurių skaičius mano 
praktikoje jau keleri metai nesikeičia: krūtų 
plastika (didinimas, mažinimas, pakėlimas, 
formos korekcija), senstančio veido korekcija 
(vokų plastika, veido patempimo operacijos) 
ir nosies formos korekcija. Kiek mažiau po-
puliarios operacijos: riebalų siurbimas, pilvo, 
žastų, šlaunų plastika ir t. t.

KoKios abejonės dažniausiai išKyla 
žmonėms, planuojantiems plastines 
operacijas? 
Pirmiausia nerimaujama dėl to, ar rezulta-
tas atitiks lūkesčius, paskui – kaip tinkamai 
pasirinkti gydytoją ir ar užteks operacijai 
pinigų. 

Kaip pasiKeičia gyvenimas po plasti�
nės operacijos?
Atlikęs operaciją mėgstu pajuokauti sakyda-
mas: „Nauja nosis – naujas gyvenimas“, „Graži 
krūtinė – gražesnis gyvenimas.“ Iš tikrųjų gy-
venimas po operacijos nepasikeičia, tiesiog 
padidėja žmogaus pasitikėjimas savimi. Tą 
patvirtina daugybė atliktų studijų. Tarkime, 
nustatyta, kad po krūtų didinimo operacijos 
pagerėja moterų seksualinis gyvenimas. Bet 
jis gerėja ne dėl to, kad krūtinė didesnė, o dėl 
padidėjusio moters pasitikėjimo savimi. Taip 
pat keičiasi žmogaus gyvenimo kokybė, nes 
jis atsikrato kokio nors komplekso.

ar pasitaiKo situacijų, Kad žmogus 
taip ir nepripranta prie naujojo savo 
atvaizdo veidrodyje?
Mano praktikoje tai pasitaiko ypač retai, mat 
per konsultaciją dar prieš operaciją labai de-
taliai aptariama, kalbamasi, rodoma vaizdi-
nė medžiaga, kokie bus pokyčiai. Tai nėra 
laisvoji kūryba. Jei ateina žmogus ir prašo 
gražios nosies, tai chirurgas tikrai nedarys 
tokios nosies, kokia būtų graži jam pačiam. 
Tad žmogus galutinį rezultatą praktiškai mato 
(įsivaizduoja) dar prieš operaciją. Mano fi-
losofija – drastiškai nepakeisti žmogaus 
anatomijos. Darant nosies plastikos opera-
ciją, galima labai stipriai pakeisti žmogaus 
išvaizdą, tarkime, jei nosis buvo su kuprele, 
ilga, tiesi, ją galima padaryti trumpą ir riestą. 
Tačiau tai labai stipriai pakeis išvaizdą, be to, 
tai pavojinga, nes gali pablogėti kvėpavimas. 
Žmogus turi išlikti atpažįstamas, tik tam ti-
kros išvaizdos dalys tapti dailesnės.

Šiuolaikiniame pasaulyje išvaizda labai svarbi. Ma-
žesnių ar didesnių matomų trūkumų turintis žmogus 
neretai galvoja, kad plastinė operacija galėtų visiškai 
pakeisti gyvenimą. Medicinos daktaras, plastikos chi-
rurgas Darius Radzevičius teigia, kad plastinė chirurgi-
ja padeda atsikratyti išorinių defektų ir su jais susijusių 
kompleksų, tačiau nekeičia žmogaus asmenybės.
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Kaip suprasti, 
kada gana?

KoKių grėsmių dažniausiai išKyla da�
rant plastines operacijas? 
Plastinė operacija yra lygiai tokia pat operaci-
ja, kaip ir bet kuri kita chirurginė intervencija, 
tarkime, pilvo, ortopedinė ir kitos operaci-
jos. Tad ir galimos intervencijų komplikacijos 
tokios pat: kraujavimas, infekcija, per didelis 
randėjimas. Be jokios abejonės, labai svarbi 
gydytojo kompetencija. Plastinės operacijos 
dažniausiai susijusios su minimalia rizika ir 
yra gana saugios. Jos atliekamos planuotai 
sveikiems žmonėms, joms yra gerai pasiruo-
šiama iš anksto, pasirenkamas saugiausias ir 
pacientui priimtiniausias nejautros būdas.

ar po operacijos rezultatas gali būti 
ilgalaiKis?
Rezultato ilgalaikiškumas priklauso nuo dau-
gelio veiksnių. Neigiamą įtaką rezultatams turi 
odos elastingumo sumažėjimas dėl rūkymo, 
saulės poveikio ir kitų neigiamų veiksnių. 
Grožiui kenkia gausus alkoholio vartojimas, 
nemigos naktys. Dideli ir greiti svorio pokyčiai 
ryškiai pablogina rezultatus. Pokyčiai ilgiau iš-
lieka, jei sveikai maitinamasi, reguliariai spor-
tuojama, gerai ir užtektinai ilsimasi. Didžioji 
dalis atliekamų chirurginių korekcijų nėra 
visam gyvenimui. Rezultatas būna ilgalaikis, 
tačiau vis dėlto kinta žmogui senstant. Visam 
gyvenimui išlieka ausų, nosies korekcija – jų 
praktiškai neveikia aplinka ir gyvenimo būdas. 
Santykinai ilgalaikiai ir pastovūs riebalų nusi-
urbimo, krūtų, pilvo, veido plastikos rezultatai, 
tačiau žmogui senstant harmoningai sensta ir 
koreguotos sritys. Svarbiausias rezultatų ilga-
laikiškumo veiksnys – gyvenimas harmonijoje 
su savimi ir aplinkiniu pasauliu.

ar plastinėms operacijoms yra am�
žiaus ribos? 
Viršutinės amžiaus ribos nėra, tačiau labai 
svarbu atsižvelgti į bendrą paciento sveika-
tos būklę. Tarkime, pacientei 80 m., jos 
nevargina aukštas kraujo spaudi-
mas (arba jis koreguojamas 
vaistais), ji neserga lėtinė-
mis ligomis ir nusprendžia 
atlikti veido patempimo 
operaciją – ją atlikti 
galima. Tačiau 50 m. 
pacientei, sergančiai 
daugybe ligų (širdies 
nepakankamumu, cukri-
niu diabetu ir pan.), jokia 
operacija nebus atliekama.
Apatinė amžiaus riba egzistuo-
ja. Nepilnamečiams atliekamos tik 
kelios operacijos, pvz., ausų plastika (galima 
atlikti nuo 5–6 m. amžiaus), nosies formos 
korekcija (dažniausiai atliekama 16–17 m. 
amžiaus). Išskirtiniais atvejais koreguojamos 
ir krūtys – jeigu viena krūtis yra, o kita neišsi-
vysčiusi arba yra didžiulė asimetrija.

ar dažnai pasitaiKo, Kad Kūną Keisti 
plastinėmis operacijomis pasirenKa 
žmonės, Kurių suvoKimas apie savo 
išvaizdą išKreiptas? 
Psichiatrai kai kuriems pacientams diagno-
zuoja dismorfofobinį sindromą – sutrikimą, 
kai žmogus niekada nebūna patenkintas savo 
išvaizda. Mano užduotis per konsultaciją – 
kiek leidžia kompetencija, pastebėti tokį 
sutrikimą. Jį turinčių žmonių ne-
galima operuoti, nes kad ir 
ką jiems darytum, jie nie-
kada nebus patenkinti 
savo išvaizda ir nie-
kada nepasieks savo 
tikslo. Populiacijoje 
šis sindromas bū-
dingas iki 1 % žmo-
nių, tačiau plastikos 
chirurgų praktikoje, 
statistikos duomeni-
mis, tokių žmonių yra 
iki 2 %. Kalbant konkrečiai 
apie nosies plastiką, dismor-
fofobinį sindromą turinčių pacien-
tų, kurie kelia pernelyg didelius reikalavimus 
savo išvaizdai, pasitaiko iki 30 % atvejų. Per 
konsultacijas pacientams visada sakau, kad ne 
tik jie mane renkasi, bet ir aš juos – renkuosi, 
kuriems galiu padėti, o kurių neturiu operuoti. 
Turint omeny tokius statistinius skaičius, pa-
cientų atranka yra labai svarbu.

KieK riebalų galima nusiurbti? 
Jeigu moteris ar vyras sveria 100 kg, riebalų 
nusiurbimas greičiausiai išvis netinka, reikia 
kitų priemonių ar operacijų (pilvo, žastų plas-
tikos ir t. t.). Be to, riebalų nusiurbimas nėra 
būdas kūno masei sumažinti, tai operacija, 
skirta iš ribotų vietų, kurios yra genetiškai 
determinuotos, pašalinti riebalų perteklių. 
Tarkime, moteris yra liekna, nuolat sportuoja, 

bet jai nepatinka šlaunų forma (vadi-
namosios „jojiko kelnės“). Kad 

ir ką darytų, jai nepavyksta 
probleminių vietų padai-

linti. Šiuo atveju tinka-
ma riebalų nusiurbimo 
operacija. Nusiurbti 
didelį kiekį riebalų yra 
pavojinga. Kiek rieba-
lų nusiurbti, priklauso 

nuo gydyto ir paciento 
susitarimo, koks turėtų 

būti galutinis variantas, be 
to, nuo paciento audinių bū-

klės (elastingumo, kiekio ir pan.)

o KieK galima padidinti Krūtis?
Jeigu pacientė yra negimdžiusi ir neturi krū-
tinės, tai plastikos chirurgai tikrai nepadarys 
C arba D dydžio, nes fiziškai nebus vietos 
implantams įdėti. Tokiu atveju krūtinė gali 

• Plastinės chirurgijos tikslas yra atkurti 
pažeistos kūno dalies formas ar funkci-
jas, o pats žodis, kilęs iš graikiško žodžio 
„plastikos“, reiškia „išlyginti“ arba „suteikti 
formą“.
• Plastinės chirurgijos ištakos siekia 
700 m. pr. Kr. 
• Naujoji plastinės chirurgijos kryptis – 
kosmetinė, arba estetinė, chirurgija pla-
čiau paplito tik XX a. 
• Pirmasis estetinių operacijų bumas buvo 
po Pirmojo pasaulinio karo, kai pavargę 
nuo karo ir šiek tiek prakutę žmonės nu-
tarė pasirūpinti ir savo išvaizda. Pirmiausia 
šios operacijos išpopuliarėjo Prancūzijoje, 
vėliau Amerikoje.

Įdomu

padidėti vienu arba pusantro dydžio, bet ne 
daugiau. Kitaip būna gimdžiusioms pacien-
tėms, kurių audinių elastingumas yra paki-
tęs, o vietos neretai užtenka ir didesniems 
implantams. Mano filosofija – kuo mažesni 
implantai, tuo krūtinė natūraliau atrodo.

daugelį nuo plastinių operacijų 
stabdo didelė Kaina. ar plastinė 

operacija – investicija, Kuri 
atsiperKa? 

Kainos prieš 30 m. buvo 
santykinai didelės, nes 

plastikos chirurgų ne-
buvo daug. Šiandien 
plastinės operacijos 
lengvai prieinamos 
didžiajai daliai visuo-
menės – jei reikia, ga-
lima jas atlikti išsimokė-

tinai, be to, dėl didelės 
konkurencijos kainos yra 

išties konkurencingos ir san-
tykinai mažesnės nei prieš kelis 

dešimtmečius.
Plastinė operacija gali būti investicija tiems, 
kurių darbas tiesiogiai susijęs su dailia išvaiz-
da. Kita vertus, studijos rodo, kad gražūs žmo-
nės lengviau gauna darbą, padavėjai uždirba 
daugiau arbatpinigių ir t. t.

KoKie ženKlai būtų pirmasis pavojaus 
signalas, Kad savo išvaizdai sKiriama 
per daug dėmesio? 
Jeigu žmogus nustoja lavinti protą, gabumus 
ir visą dėmesį skiria savo išvaizdai, tai ir yra 
pavojaus signalas. Reikėtų prisiminti posakį: 
„Sveikame kūne – sveika siela“, – ir išlaikyti 
pusiausvyrą tarp šių dviejų dalykų.

Aistė Sakalauskienė
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