
ada kūdikio susilaukusiai moteriai 
jau galima atlikti operaciją?

Jei kalbame apie pilvo plastiką, 
rekomenduoju laukti metus. 
Pagimdžiusios moters organizmas 
gyja – traukiasi audiniai, slūgsta 
tinimas, todėl skubėti operuoti 
neverta. Jei kalbame apie krūtis, 

rekomenduočiau laukti bent pusmetį nuo tada, kai baigiama 
žindyti. Tikslus laikotarpis priklauso nuo operacijos pobūdžio: ar 
tai bus krūtinės pakėlimas, ar padidinimas naudojant implantus, 
ar abu.  

Dauguma moterų įsivaizduoja, kad plastinė krūtų operacija 
rekomenduojama tik pagimdžius visus suplanuotus vaikus, 
nes jei ji atliekama naudojant implantus, negalima žindyti. 
Pakomentuokite.

Nežinau, iš kur atsirado šis mitas. Tai yra netiesa. Žinoma, jei 
ketinate pastoti netrukus, operacijos nerekomenduoju, tačiau 
jei ketinate pastoti kažkada, – jokių kliūčių nėra. Noriu atkreipti 
dėmesį, kad implantai žindyti netrukdo. 

Moterys turi žinoti, kad krūtų implantai nėra amžini ir 
maždaug po 10 metų juos reikia pakeisti. Kodėl?

Ilgainiui implantai susidėvi, gali atsirasti įplyšimų. Maždaug 
po dešimties metų, net jei nėra jokių nusiskundimų, implantus 
reikia keisti. Retai, bet būna, kad kartotinę operaciją reikia 
atlikti anksčiau. 

Implantų įvairovė – nemenka. Kaip išsirinkti?

Implantai parenkami pagal pacientės kūno proporcijas, 
anatomijos ypatumus, minkštųjų audinių būklę ir elastingumą. 
Aš naudoju tiek silikono, tiek fiziologinio tirpalo pripildytus 
implantus.  

Per kiek laiko, atlikus krūtų ir pilvo operaciją, asmuo išgyja? 
Tarkim, jei nori per atostogas atrodyti ir jaustis gerai, kada 
reikia kreiptis į specialistus?

Audiniai visiškai sugyja maždaug per metus, tačiau ir po mėnesio 
nuo operacijos galima poilsiauti prie jūros. 

Kiekviena intervencija rizikinga. Ko reikia, kad rizika būtų 
minimali? 

Labai svarbus dalykas – plastinės chirurgijos specialisto 
kompetencija. Labai svarbūs yra jo patirtis ir praktikos 
laikotarpis. Galutinis rezultatas priklauso ne tik nuo gydytojo, 
bet ir nuo paciento. Norint išvengti komplikacijų, alerginių 
reakcijų ar kitų nemalonumų, medikai privalo nuodugniai 
išsiaiškinti, kokia yra paciento sveikatos būklė.

Turbūt yra tekę perroperuoti išdarkyta išvaizda 
besiskundžiančių pacientų, nes prieš tai jie pataupė arba 
kreipėsi į mažai patirties turinčius ar visai jos neturinčius 
specialistus. Kokių būna komplikacijų? 

Labai labai svarbu būti atidiems renkantis gydytoją ir kliniką. 
Niekuomet nesirinkčiau pagal kainą. Nekompetencijos pasekmės 
gali būti labai įvairios – neužtektinai sutvirtinta priekinė pilvo 
siena, dėl per aukštai atlikto pjūvio netinkamoje vietoje likęs 
randas arba jis išsiplėtęs, nelygus, negražus, per mažai ar per 
aukštai pakelta arba asimetriška krūtinė, per aukštai pakelti 
speneliai. Beje, ši klaida nebepataisoma. 

www.sugihara.lt

Ne paslaptis, kad po Nėštumo ir gimdymo moters kūNas pasikeičia labai stipriai – 
išsitampo oda, atsiraNda strijų, pasmuNka audiNiai. labiausiai pakiNta moters pilvo 
ir krūtų išvaizda. ar šiuolaikiNė mediciNa gali išspręsti šią problemą, kada galima 

galvoti apie plastiNę pilvo ir krūtų operaciją, ar tai turi įtakos būsimam gimdymui? 
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