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Statistikos duomenimis, per me-
tus pasaulyje atliekama daugiau 

nei 9,5 mln. plastinių operacijų. 
Kasmet šis skaičius auga. Tai – efek-
tyvus būdas gyvenimo kokybei ge-
rinti ar tik paika užgaida, galinti at-
nešti daugiau žalos nei naudos?

Plasti  nės 
opera  cijos – 

Net 98 % žmoNių, 
pasiryžusių plas-
tiNei operacijai, 
tikino, kad ji stipriai pakė-
lė savivertę.

skaičiai kalba patys už save
Tarptautinės estetinės plastinės chirurgijos draugijos (ISAPS) 
duomenimis, per 2015 m. pasaulyje iš viso atlikta per 9,64 mln. 
plastinių operacijų. Dažniausiai po chirurgo skalpeliu nepa-
būgsta gultis JAV ir Brazilijos piliečiai. Atitinkamai šiose šaly-
se atliktos plastinės operacijos sudaro apie 15 % ir 13 % viso 
pasaulio metinių plastinių operacijų skaičiaus. Moterys plasti-
nėms operacijoms ryžtasi gerokai dažniau nei vyrai – atitinka-
mai sudaro 84,7 % ir 15,3 % visų pacientų. Visgi nuo 2000 m. 
iki 2015 m. plastines operacijas pasidariusių vyrų skaičius išau-
go 45 %. ISAPS taip pat pateikia duomenis apie tai, ką gi daž-
niausiai žmonės trokšta patobulinti.

Plastinė operacija Užimama visų 2015 m. 
atliktų plastinių opera-

cijų rinkos dalis (%)
Krūtų didinimas 15,4
Liposakcija (riebalų nusiurbimas) 14,5
Akių vokų korekcija 13,1
Pilvo srities plastika 7,9
Nosies plastika 7,6
Riebalų persodinimo operacija 
veido srityje

6,1

Krūtų pakėlimas 5,3
Krūtų mažinimas 4,4
Veido pakėlimas 4,3
Sėdmenų didinimas 2,7
Ausų plastika 2,6

2013 m. vykdyta lietuvaičių apklausa atskleidė, kad tautiečių norai 
daugiau ar mažiau sutampa su pasaulinėmis tendencijomis. Tvirtai 
prieš plastines operacijas pasisakė vos 9,9 % apklaustųjų. Tarp tų, 
kurie norėtų ką nors pasitobulinti savo kūne, dažniausiai trokšta-
ma plastinė operacija buvo liposakcija – jos pageidavo net 46,4 % 
respondentų. 16,7 % norėtų pasikoreguoti krūtis, o 15,2 % – nosį.

iš tiesų padeda atrodyti jauNiau
Dauguma plastinėms operacijoms besiryžtančių žmonių žengia 
tokį žingsnį norėdami atrodyti jauniau. Moksliniai tyrimai ro-
do, kad tokio efekto iš tiesų galima tikėtis. Toronto universite-
te (Kanada) atliktas eksperimentas parodė, kad veido plastiką 
pasidarę žmonės vidutiniškai atrodo 7,2 meto jaunesni nei yra 
iš tiesų. Tai buvo nustatyta pasitelkus 40 savanorių studentų 
grupę, kuriems buvo rodoma 30 atsitiktinių žmonių prašant 
įvardyti jų amžių. Tuos žmones, kurie savo veidą buvo pasito-
bulinę plastinėmis operacijomis, studentai įvardijo ne tik kaip 
jaunesnius, bet ir kaip labiau pailsėjusius, gaivesnius, labiau 
pasitikinčius savimi, net laimingesnius. 

NaudiNga sveikatai?
Kalbant apie plastines operacijas, paprastai diskutuojama, ar 
tai nepridarys daugiau žalos nei naudos. Retas numano, kad 
tokios operacijos gali būti naudingos fizinei sveikatai.
• Skatina sveikiau gyventi. Tyrimų duomenimis, dauguma plas-
tines operacijas pasidariusių žmonių pradeda sveikiau maitin-
tis, daugiau laiko skiria fizinei veiklai. Teigiamiems pokyčiams 
paskatina siekis kuo ilgiau išlaikyti operacijos rezultatus, an-
traip viskas būtų tik laiko ir pinigų švaistymas.
• Slopina kaklo, pečių ir nugaros skausmus. Apie 20 % moterų, 
galinčių pasigirti įspūdingu biustu, skundžiasi nuolatiniais 
nugaros, pečių ir kaklo skausmais. Po krūtų mažinimo ope-
racijos problemos įprastai nelieka. Taip yra dėl to, kad nu-
garai tenka išlaikyti nemenką didelės krūtinės svorį, todėl 
ji greičiau pavargsta, o pečius slegia įsirėžusios liemenėlės 
petnešos. Be to, dauguma dideles krūtis turinčių moterų, 
norėdamos išlaikyti svorio balansą, nuolatos šiek tiek kū-
prinasi. Pamažu tai nulemia skausmo atsiradimą kaklo, pe-
čių ir nugaros srityse. Pečių ir sprando skausmai gali lemti 
ir galvos sopulio radimąsi.
• Mažina cukrinio diabeto ir širdies ligų riziką. Riebalų perteklius or-
ganizme gali sutrikdyti insulino balansą, o tai didina cukri-
nio diabeto riziką. Atlikus liposakciją ši grėsmė mažėja. Tai 
ypač aktualu žmonėms, kurių šeimoje yra asmenų, sergančių 
šia liga. Ne paslaptis, kad riebalų perteklius susijęs ir su padi-
dėjusiu cholesterolio kiekiu kraujyje, o tai pavojinga širdžiai 
ir kraujagyslių sistemai. Taigi liposakcija bent iš dalies pade-
da sumažinti gyvybei pavojingų ligų tikimybę, gerindama šir-
dies veiklą ir sureguliuodama kraujo spaudimą.
• Gerina deguonies pasisavinimą. Nosies plastika gali ištiesinti 
iškrypusią nosies pertvarą, o tai leidžia lengviau kvėpuoti, 
todėl į plaučius patenka daugiau oro ir organizmas geriau 
aprūpinamas deguonimi. Tai leidžia efektyviau funkcio-
nuoti visiems vidaus organams bei sparčiau šalintis kenks-
mingoms medžiagoms, galinčioms sukelti įvairias ligas, už-
degimus. Kai organizmas geriau aprūpinamas deguonimi, 
gerėja miego kokybė, o geriau pailsėjus efektyviau veikia 
imuninė sistema.
• Gerina regą. Tokio efekto galima tikėtis po akių vokų pakėli-
mo operacijos. Grąžinus vokus į reikiamą padėtį iš karto pra-
platėja regos laukas. Taip pat pastebėta, kad po šios plastinės 
operacijos žmonės rečiau skundžiasi akių išsausėjimu.
• Sergsti nuo odos uždegimų ir alergijos. Kai antsvorio turėjęs 
žmogus staiga atsikrato nereikalingų kilogramų, lieka odos 
perteklius. Jos šalinimo operacijos naudingos ne tik dėl es-
tetinio vaizdo. Odos klostėse kaupiasi įvairių mikrobų, oda 
nekvėpuoja, šunta ir taip sukuriama palanki terpė uždegi-
mams vystytis. Atsikračius nereikalingos odos mažėja ir 
įvairių odos ligų rizika.
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Darius raDzevičius 
plastinės chirurgijos specialistas
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Plastinė chirurgija sparčiai tobulėja, tam-
pa mažiau invazyvi, pasiekiami vis ge-
resni rezultatai, kainos konkurencingos, 
todėl šios operacijos tampa prieinamos 
didesniam žmonių ratui. Būtent dėl to 
tiek pasaulyje, tiek mūsų šalyje per me-
tus atliekamų plastinių operacijų skai-

čius auga. Operacijomis domisi ir mote-
rys, ir vyrai – viskas priklauso nuo konkre-
čios situacijos. Tarkime, mano praktikoje 
vyrai dažnai darosi nosies plastiką, daž-
niausiai šiam žingsniui paskatina patirta 
trauma. Dar vaikystėje berniukams tur-
būt dažniau nei mergaitėms tenka daryti 
atlėpusių ausų korekciją. Vyresniame am-
žiuje, siekiant išsaugoti jaunatvišką išvaiz-
dą, veido korekciją dažniau renkasi mo-
terys. Skiriasi ir skirtingų operacijų paci-
entų vidutinis amžius. Pavyzdžiui, krūtų 
chirurgija dažniausiai atliekama 20–40 
m. moterims, nosies korekcija – 20–35 
m. žmonėms, senstančio veido korekcija, 
žinoma, aktualiausia brandaus amžiaus 
pacientams. Nėra per ankstyvo amžiaus 
pradėti rūpintis savo išvaizda, žinoma, 
kalbu ne apie invazines, o profilaktines 
procedūras, pavyzdžiui, kosmetologiją, 
mezoterapiją, sveiką gyvenseną. Invazi-
nes procedūras rekomenduojama atlik-

ti tik tuomet, kai jau yra kokia nors pro-
blema, o ne tiesiog siekiama puoselėti 
grožį ir jaunystę. Žinoma, būtina vertin-
ti ne tik žmogaus amžių, bet ir individu-
alią situaciją, organizmo būklę, geneti-
ką, gyvenimo būdą. Visgi prieš ryžtantis 
tam tikrai plastinei operacijai labai svar-
bu atminti, jog kai kurias jų galime atlikti 
tik keletą kartų per gyvenimą. Tarkime, 
veido patempimą galima atlikti 2–3 kar-
tus per gyvenimą, todėl kiekvienai ope-
racijai būtina rasti tinkamą laiką. Nieka-
da neraginu plastinių operacijų ar injek-
cijų darytis kuo anksčiau ir kuo dažniau. 
Tai – intervencija į kūną, todėl negalima į 
jas žiūrėti kaip į paprasčiausią manikiūrą. 
Plastinės operacijos skirtos ne gydymui, 
o komfortui kurti. Todėl jei žmogus jau-
čiais gerai taip, kaip atrodo, jam jų nerei-
kia, tačiau jei dėl tam tikrų išvaizdos de-
fektų jaučia diskomfortą, plastinė chirur-
gija gali padėti. 

• Apie 68 % moterų ir 36 % vyrų bent kartą per savaitę aplanko 
negatyvios mintys apie savo kūną.
• Vaikų turinčios moterys dėl savo i švaizdos nepatenkintos la-
biau nei neturinčios atžalų: atitinkamai 73 ir 65 %.
• Maždaug 12 % moterų sutiktų paaukoti dvejus gyvenimo me-
tus, kad tik galėtų sverti tiek, kiek trokšta.
• Dėl savo i švaizdos labiausiai nepatenkinti 16–34 m. amžiaus 
žmonės – net 62 % dėl ko nors savo kūne jaučiasi prastai. Ma-
žiausiai dėl to nerimauja 50 m. ir vyresni asmenys – kokių nors 
nusiskundimų turi 35 % jų. 
• 93 % moterų šiandien jaučia per didelį spaudimą kuo ilgiau 
i šlikti jaunatviškos i švaizdos.
• 59 % moterų ir 41 % vyrų nerimauja, ką apie jų i švaizdą ma-
no aplinkiniai.
• Savotiška plastikos chirurgija užsiiminėta dar senovės Romo-
je. Romėnai stengėsi šalinti randus, ypač nuo vyrų nugarų. Tokie 
randai laikyti didele gėda, nes buvo ženklas, jog mūšyje karys at-
suko nugarą ir mėgino bėgti.
• Šiuolaikinės plastinės chirurgijos pradininku laikomas italas 
Gaspare Tagliacozzi.
• Senovės indai mokėjo atlikti nosies rekonstrukciją.
• 6–15 % plastinių operacijų pacientų turi kūno dismorfinį su-
trikimą. Tai psichologinis sutrikimas, verčianti s žmogų many-
ti, jog ji s turi įvairių kūno defektų.
• 92 % krūtų implantus susidėjusių moterų juos rekomenduo-
tų ir draugėms.
• 70 % krūti s pasididinusių moterų teigimu, jų seksualinis gy-
venimas tik pagerėjo.

ĮDomu
Jurgita vainauskienė 

psichologė
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Išvaizda – tarsi vizitinė kortelė, juk suti-
kę žmogų pirmiausia vertiname jo išorę. 
Pirmam įspūdžiui susikurti užtenka vos 

kelių sekundžių. Būtent todėl šiandienė-
je visuomenėje dauguma stengiasi atro-
dyti nepriekaištingai. Fiziškai patrauklūs 
žmonės siejami su sėkme tiek asmeninia-
me, tiek profesiniame gyvenime. Kai iš-
vaizdos nepavyksta pakeisti kasdienėmis 
priemonėmis, ryžtamasi plastinėms ope-
racijoms. Vertinat tokį pasirinkimą svarbu 
žinoti, ar žmogui ji būtina dėl rimtų defek-
tų, ar tokiam žingsniui pastūmėjo visuome-
nėje suformuotas tobulos išvaizdos stan-
dartas. Pastaruoju atveju kūnas paverčia-
mas objektu, kurį aplinkiniai nuolatos stebi 
ir vertina. Šiuo atveju problema yra ne iš-
vaizda, o klaidingas kūno suvokimas ar-
ba įsitikinimas, kad plastinė operacija pa-
keis ne tik išvaizdą, bet ir visą gyvenimą: 
padės rasti geresnį darbą, sėkmingiau pa-

sirinkti gyvenimo partnerį ir kt. Deja, net 
idealią (individualiu suvokimu) išvaizdą pa-
siekęs žmogus nebūtinai bus laimingesnis 
nei anksčiau. Net ir gražus žmogus gali tu-
rėti įvairiausių sunkumų, nepasitikėti sa-
vimi manydamas, kad viskas, ko pasiekė 
gyvenime, yra tik dėl grožio, o ne dėl įdė-
tų pastangų ir turimų įgūdžių. Išvaizdiems 
žmonėms tenka susidurti su stereotipais 
ir pavydu. Tyrimai rodo, kad po plastinių 
operacijų žmonės ne visuomet jaučiasi lai-
mingesni. Kai kada jų gyvenime arba nie-
kas nesikeičia, arba net kyla didesnis ne-
pasitenkinimas savimi, patiriamas nusivyli-
mas, nerimas ar netgi depresija. Kiekvienas 
privalo nuspręsti: keistis ir siekti stereotipi-
nio grožio idealo ar priimti save tokį, koks 
yra, ir tuo pasinaudojus kurti savitą įvaizdį.

kelias į pozityvesNį gyveNimą
Amerikos plastinės chirurgijos asociacijos atlikti tyrimai liudija, 
kad plastinės operacijos gali ne tik padidinti pasitikėjimą savimi, 
bet ir pakelti nuotaiką ar net padėti atsikratyti depresijos arba 
bent jau sumažinti jos simptomus. Buvo atliktas eksperimentas 
su 362 žmonėmis, neseniai pasidariusiais plastines operacijas. 61 
jų vartojo antidepresantus. Šių žmonių būklė stebėta šešis mė-
nesius. Po šio laikotarpio vartojančiųjų antidepresantus skaičius 
sumažėjo iki 42 žmonių, arba 35 %. Net 98 % žmonių, pasiry-
žusių plastinei operacijai, tikino, kad ji stipriai pakėlė savivertę.
Bochumo Rūro universitete (Vokietija) buvo atliktas tyrimas 
su 544 žmonėmis, kuriems pirmą kartą gyvenime atlikta plas-
tinė operacija. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kokių rezultatų iš 
operacijos žmonės tikisi ir ar pavyksta jų pasiekti bei kaip aps-
kritai po operacijos jie jaučiasi. Mokslininkai, siekdami išsiaiš-
kinti operacijai pasiryžusių žmonių lūkesčius, jiems siūlė rinktis 
vieną ar kelis iš sąraše pateiktų variantų, kokių pokyčių jie tiki-
si guldamiesi po grožio peiliu. 8 iš galimų pasirinkimo varian-
tų buvo labai tikroviški ir tik du sunkiai įgyvendinami: „Ti-
kiuosi, kad plastinė operacija išspręs visas mano problemas“ ir 
„Tikiuosi, kad po plastinės operacijos tapsiu visiškai nauju žmo-
gumi.“ Pastaruosius variantus rinkosi tik 12 % visų žmonių, taigi 
dauguma gana realistiškai žiūri į tai, ką jų gyvenime gali pakeis-
ti plastinė operacija. Beje, visi tyrimo dalyviai buvo psichologiškai 
testuojami tiek prieš operaciją, tiek po jos – praėjus 3, 6 ir 12 mė-
nesių. Per šį laikotarpį dauguma tiriamųjų (apie 90 %) sakė, kad 
plastinė operacija pateisino lūkesčius. Jie teigė netgi besijaučiantys 
sveikesni nei buvo iki operacijos, jų gyvenime liko mažiau susier-
zinimo, jie pradėjo labiau pasitikėti savimi ir mano, kad jų kūnas 
tapo patrauklesnis.

grožis – prabaNgos prekė?
Net labai trokštantys savo kūną patobulinti plastinėmis opera-
cijomis ne visuomet tam ryžtasi, nes daugelį paprasčiausiai su-
stabdo kainos. Ar plastinė chirurgija iš tiesų tokia brangi?

Plastinė operacija Vidutinė kaina (EUR)

Viršutinių vokų korekcija 660–800
Viso veido pakėlimas 4 100–5 200
Atlėpusių ausų korekcija 590–750
Pilna nosies plastika 1 900–2 320
Lūpų didinimas nuosavais riebalais 450–1215
Krūtų didinimas (kaina su im-
plantais)

2 700–3 500

Krūtų mažinimas 1 910–3 000
Riebalų išsiurbimas 1 200–2 900
Braziliškas sėdmenų pakėlimas 
(riebalais)

2 350–3 200

Žastų ar šlaunų odos patempimas 1 450–2 260
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Nelaukti rezultatai ir komplikacijos

Kaip ir gydomosios, plastinės operacijos yra sudėtin-
ga intervencija į žmogaus kūną. Taigi nereikėtų stebė-
tis, kad jos gali lemti tam tikrų komplikacijų, o kartais 
ir visiškai netikėtų rezultatų atsiradimą. Prieš nuspren-
džiant gultis po grožio peiliu, būtina gerai apgalvoti, ko 
norima, ar iš tiesų tai būtina, aptarti su profesionaliu 
specialistu, kuo rizikuojama ir su kokiais rūpesčiais ga-
lima susidurti iš karto po operacijos. Kalifornijos (JAV) 
plastinės chirurgijos specialistės Anne Wallace teigi-
mu, pacientai dažnai būna nustebę, kad keičiant vieną 
kūno dalį poveikis gali būti jaučiamas ir kitai, net jei-
gu jos tarpusavyje nėra tiesiogiai susijusios. Tai puikiai 
atsiskleidžia atliekant liposakciją. Tarkime, nusiurbus 
riebalus iš pilvo ir šlaunų srities, vėliau jų atsiranda vie-

tose, kur anksčiau riebalų nebuvo, pavyzdžiui, rankose, 
nugaroje. Lygiai taip pat botokso toksino injekcijos para-

lyžiuoja vienus raumenis, bet gali itin suaktyvinti kitus. 
Pasak specialistės, prieš ryžtantis plastinei operacijai la-
bai svarbu susipažinti su galimomis komplikacijomis. Ji 

pateikia dažniausių sąrašą.
• Hematomos. Tai laikina estetinė problema, kuri pacien-

tui gyjant po kelių savaičių visiškai išnyksta ir sveikatai neke-
lia jokio pavojaus.
• Seromos. Būklė, kai po operacijos audiniuose padeda kaup-
tis skysčiai. Juos tenka nutraukti, kartais net atlikti pakartoti-
nę operaciją. 
• Nervų pažeidimai. Jų gali pasitaikyti atliekant bet kurios srities 
plastinę operaciją. Tarkime, didinat krūtis su šia problema susi-
duria net apie 15 % pacienčių. Daliai pooperacinis audinių tir-
pimas ir nejautrumas dingsta, kitoms lieka visam gyvenimui. 
Dažniausiai prarandamas spenelių jautrumas.
• Infekcijos. Nors pooperaciniu laikotarpiu imamasi visų būtinų prie-
monių infekcijos rizikai sumažinti, vis tik 2–4 % atvejų su jomis 
susiduria. Kartais infekcija paliečia tik išorinius audinius, o kar-
tais pereina į organizmo vidų ir dėl to reikia vartoti antibiotikus.
• Randai. Randas yra normalus odos gijimo procesas. Visgi 2–5 % 
atvejų po plastinių operacijų susidaro ryškūs, išvaizdą bjaurojan-
tys hipertrofiniai randai, kurie nebeišnyksta. Randams gyti itin 
svarbus paciento imunitetas, mityba, žalingų įpročių vengimas.


