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Šiuolaikiniame 
pasaulyje klesti 

grožio ir jaunystės kultas, 
sparčiai populiarėja 
estetinės chirurgijos 
procedūros. Žmonės 
dėl amžiną jaunystę 
simbolizuojančių 

kūno ir veido stangrių 
formų užsimerkia prieš 

šalutinius poveikius 
ir stengiasi negalvoti 

apie tokio grožio 
keliamus pavojus. Savo 
požiūrį į dirbtinį grožį 
kuriančias priemones 

išsakė gydytojas, 
plastinės chirurgijos 

specialistas dr. Darius 
Radzevičius, atliekantis 

ir neoperacines 
grožio procedūras, ir 
invazines plastines 

operacijas; psichologė, 
knygų autorė Ramunė 

Murauskienė bei 
jogos mokytoja Milana 

Jašinskytė.

Dirbtinio grožio 
industrija – 

mada ar realus 
pavojus?

SPECIALISTO 
POŽIŪRIS

DR. DARIuS RADzEvIčIuS
plastinių operacijų chirurgas
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Ar galima teigti, kad grožio operacijos ir 
procedūros Lietuvoje populiarėja?
Statistiškai kasmet tokiose šalyse kaip 
JAV arba Brazilija, kurios yra plastinės 
chirurgijos industrijos lyderės, invazinių 
plastinių operacijų daugėja 3–5 %. Este-
tinių neoperacinių procedūrų – 120–200 
%. Panašiai ir Lietuvoje. Neoperacinės 
procedūros – injekcijos, užpildai, lazerinis 
gydymas – atitolina plastines operacijas. 
T. y. jei prieš 25 m. pas plastinės chirurgi-
jos specialistą konsultuotis atvykdavo 38–
40 m. (pati veido senėjimo pradžia) pacien-
tė, norinti atrodyti jauniau, vienintelė gali-
mybė tai padaryti tuo metu buvo plastinė 
operacija. Šiais laikais daugeliui tokio am-
žiaus pacienčių plastinė operacija nereika-
linga, nes puikų efektą įmanoma gauti at-
liekant estetines procedūras. Lietuvoje plas-
tinių operacijų skaičius kasmet auga dėl to, 
kad daugėja jas atliekančių gydytojų, žmo-
nės apie operacijas daugiau žino, jos tam-
pa mažiau invazyvios. O komplikacijų ri-
zika kasmet vis mažėja. Plastinė chirurgi-
ja tampa finansiškai prieinamesnė platesnei 
visuomenės daliai: vieni taupo, kiti ima iš-
simokėtinai, treti moka iš karto. Estetines 
procedūras atlieka ne tik kompetentingi 
chirurgai, bet ir dermatologai ar kitų sričių 
(ginekologai, okulistai) specialistai. 

Ką reikėtų žinoti svarstantiems, ar es-
tetinės grožio procedūros bei operaci-
jos gana saugios? 
Renkantis specialistą derėtų vadovautis 
ne paslaugos kaina, o reputacija bei kom-
petencija. Manau, labai svarbu užmegz-
ti malonų dalykinį ryšį ir pasitikėti, nes 
su gydytoju teks bendrauti ne tik opera-
cijos dieną.
Kaip jau minėjau, operacijos tampa vis 
menkiau invazyvios, todėl audinių reak-
cija būna mažesnė, o reabilitacija – trum-

pesnė. Komplikacijų taip pat pastebimai 
mažėja. 
Specialisto kompetencija labai svarbi atlie-
kant ir neoperacines procedūras. Juk pada-
rius paprastą hialurono rūgšties injekciją ga-
lima gauti ne tik nenatūralų rezultatą, bet ir 
kontūro nelygumą, gresia alerginė reakcija, 
apakimas, netgi mirtis. Todėl tokias proce-
dūras turėtų atlikti žmogus, puikiai supran-
tantis, ką leidžia, į kokią vietą ir kiek. 

Dėl kokių priežasčių moterys ryžtasi gro-
žio injekcijoms ir operacijoms?
Mes dažniausiai jaučiamės kur kas jaunesni 
nei atrodome. O pasižiūrėję į veidrodį nori-
me atrodyti taip, kaip jaučiamės. Todėl pa-
cientai atvyksta koreguoti vieno ar kito trū-
kumo. Galbūt pykčio raukšlė per ryški, nu-
kritę vokai ar pasmukęs veido kontūras.
Kalbant apie plastines operacijas, mano 
praktikoje jų yra 4 tolygios grupės: krūtų 
formos, senstančio veido, nosies formos ko-
rekcijos ir visa kita (pilvo sienos plastika, at-
lėpusių ausų taisymas, riebalų nusiurbimas 
ir kt.). 

Ar moterys, ateinančios darytis grožio 
operacijų, linkusios gilintis į šalutinius 
poveikius? 
Be jokios abejonės, daugelis pacienčių į kon-
sultaciją ateina pasiruošusios ir joms rū-
pi, kas gali nutikti. Manau, tai labai svar-
bus klausimas. Juk po krūties korekcijos gali 
plyšti implantas, po veido patempimo – at-
sirasti kraujosruvų, po pilvo plastikos – au-
diniuose kauptis skystis ir t. t. Tai specifinės 
tam tikrų operacijų komplikacijos. Atliekant 
bet kokią invaziją į žmogaus kūną galima in-
fekcijos rizika, šalutinis vaistų poveikis. Tik 
visa tai įvertinęs pacientas turi priimti spren-
dimą, ar jam reikalingos estetinės chirurgi-
jos paslaugos. 

Ar visuomet dailinate krūtis dar negim-
džiusiai jaunai merginai?
Plastinė chirurgija kažkuria prasme mū-
sų visuomenėje yra suvulgarinta. Juk apie 
tai dažnai šneka žvaigždės arba tos pacien-
tės, kurios nori puikuotis atliktomis opera-
cijomis ar procedūromis. Skeptikams daž-
niausiai rodau nuotraukas „prieš“ ir „po“. 
Tarkime, 17-metė patiria didžiulį psicho-
loginį diskomfortą, nes jos viena krūtis D 
dydžio, o kitos išvis nėra. Tai negimdžiu-
si nepilnametė. Ar jai reikia koreguoti krū-

tis? Be abejo. Visi mano operuotų nepilna-
mečių atvejai būtent tokie ar panašūs. Arba 
negimdžiusi 20 m. mergina puikaus sudėji-
mo, kiek stambesnių klubų bei kojų ir visiš-
kai neturi krūtinės. Ar turi teisę ją įgyti? Be 
jokios abejonės. Tokios pacientės sudaro 95 
% mano negimdžiusių pacienčių sąrašo. Be 
abejo, jei ateina jauna mergina, kurios krūti-
nė B ar C dydžio, ir sako, kad nori turėti D 
dydžio krūtis, paprastai atsisakau tai dary-
ti. Apie savo grožio filosofiją ir grožio suvo-
kimą kalbu viešai, todėl tokių pacienčių pa-
sitaiko labai mažai. Galbūt jos randa gydyto-
jus, kurie tai padaro. 
Daugelis mano pacienčių apie tai, kad kažkas 
joms dailinta, nenori nei kalbėtis, nei afišuo-
tis. Jos nenori, jog būtų matoma veido patem-
pimo ar krūtų didinimo operacija. Žinau net 
tokių atvejų, kai pacienčių mamos nesuprato, 
kad atlikta tam tikra grožio operacija. 

Ar estetinėje grožio industrijoje egzistuo-
ja adekvatumo sąvoka?
Kiekvienam žodis „adekvatu“ turi skirtingą 
reikšmę. Tai – požiūrio klausimas. Dažniau-
siai pacientės, ateinančios pas plastinės chi-
rurgijos specialistą, nori natūraliai po opera-
cijos atrodančių krūtų. Tačiau tai kiekviena 
suvokia skirtingai. Vienai natūralu B dydis, 
kitai – D. Pasak atliktų studijų, daug kas pri-
klauso nuo išsilavinimo. 

Kaip elgiatės, jei moteris neapsiriboja 1–2 
grožio operacijomis, kaskart nori vis dau-
giau ir daugiau?
Yra kelios tokių pacientų grupės. Viena jų –  
kai žmogus visuomet nepatenkintas savo 
kūnu (dismorfofobinis sindromas). Kla-
sikinis pavyzdys – Michaelas Jacksonas. 
Blogai tai, kad ir kiek bei ką medikai dary-
tų, toks asmuo vis tiek bus nepatenkintas 
savo kūnu. Mano pareiga – atpažinti tuos 
žmones ir jų neoperuoti.
Yra ir kita grupė, kuri galbūt tai daro spe-
cialiai, vaikydamiesi reklamos. Jiems tai – 
verslo dalis. Tokių irgi neoperuoju, nes ne-
noriu būti jų verslo dalimi. 
Nematau nieko blogo, jei pacientei, pa-
gimdžiusiai dvynius, tenka daryti kelias 
operacijas. Arba pagelbėti žmogui, atsi-
kračiusiam 50 kg svorio, – tokiems paci-
entams reikia ne vienos ir netgi ne dviejų 
operacijų. Tai nėra užsikabinimas, kai no-
risi dar ir dar. Tiesiog apstu defektų, ku-
riuos reikia koreguoti. 

Ar į jūsų kabinetą užsuka moterų, gražintis 
norinčių tik dėl patiriamo artimųjų spau-
dimo? Kaip elgiatės? 
Pasitaiko tokių pacienčių. Jei apie tai suži-
nau konsultacijos metu, visuomet stengiuo-
si paaiškinti, kad estetinė operacija pašliju-
sių santykių su sutuoktiniu problemos ne-
išspręs. Pasak britų plastinės chirurgijos 
medikų, 30–40 % moterų, pravėrusių este-
tinės chirurgijos specialisto kabineto duris, 
yra neseniai išsiskyrusios su draugu. Jos nori 
įrodyti partneriui, kad buvo neteisus.

Dalis žmonių mano, kad estetinė chirur-
gija kalbant apie grožį yra nereikalinga. 
Ją puikiai pakeičia sveikas gyvenimo bū-
das ir tinkamas fizinis krūvis. Ką manote?
Jeigu padėtų joga, fizinis krūvis ar svei-
kas gyvenimo būdas, visi mirtume gra-
žūs ir jauni. Tik kažkodėl mirštame su-
senę ir susiraukšlėję. Deja, senėjimo pro-
ceso sustabdyti neįmanoma. Be jokios 
abejonės, sveika gyvensena padeda ilgiau 
likti sveikiems, jauniems ir gražiems. Bet 
jei užsiimsite joga, sportuosite, sveikai 
maitinsitės, tai dar nereiškia, kad nie-
kuomet nesirgsite ar nesensite. Neužten-
ka daryti specialių pratimų tam, kad nie-
kuomet nesusidarytų mimikos raukšlių, 
o veidas liktų lygus kaip 26 m. jaunuo-
lio. Viskas daug sudėtingiau. 




