
am pritaria vienas žinomiausių 
šalies plastinės chirurgijos 
specialistų, ilgametis grožio 
terapijos ir plastinės chirurgijos 
klinikos „Sugihara“ gydytojas 
Darius Radzevičius. Medicinos 
mokslų daktaro nuomone, 

nereikėtų apsigauti ir įtikėti, kad su 
plastinės chirurgijos specialisto pagalba 
galima pasiekti 3D programėlėmis 
sukurtą rezultatą. 
„Pastebėjau, kad šiuolaikiniai žmonės 
dažnai naudojasi įvairiomis išvaizdą 
keičiančiomis 3D programėlėmis. Jie 
mano, kad atlikus plastinę operaciją 
galima pasiekti tokių pačių ar labai 
panašių išvaizdos pokyčių. Tačiau aš 
visuomet žiūriu atsargiai į šias vaizdo 
simuliacijos programas. Siekiant 
įvertinti realų plastinės operacijos 
rezultatą, reikia atsižvelgti į kiekvieno 

menas atrodyti 
ir jaustis geriau

Plastinė 
chirurgija – 

T
asmens audinių kokybę ir organizmo 
gijimo ypatumus. Vizualizacijos, žinoma, 
padeda suvokti rezultatą, tačiau tai nėra 
absoliuti tiesa“, – teigė pašnekovas.
Kita aktuali problema, su kuria Darius 
Radzevičius susiduria darbe, – kad 
neretas pacientas į kliniką ateina 
jau  turėdamas išankstinių žinių 
apie plastinę chirurgiją: „Šiais laikais 
apie plastinę chirurgiją žmonės žino 
labai daug, nes lengvai prieinami 
tapo daugybė informacinių kanalų: 
„Google“, „YouTube“, pokalbių forumai. 
Todėl neretai žmonės pas mane į 
konsultaciją ateina tik sužinoti antros 
nuomonės. Deja, vadovaudamasis 
naujausių straipsnių ir pranešimų, kurių 
klausausi tarptautinėse konferencijose, 
duomenimis, galiu teigti, kad 50 
procentų „YouTube“ įrašų informacijos 
netiksli. Kadangi šie vaizdo įrašai 
yra reklaminiai, dažnai informacija 
juose būna pagražinta. Todėl, manau, 
neužtenka pasikonsultuoti su „Google“ 
ar „YouTube“, verčiau reikėtų išsirinkti 
kompetentingą gydytoją“, – tikino 
chirurgas.

Pasak Dariaus Radzevičiaus, socialinė 
medija sukūrė ypatingą poreikį atrodyti 
tobulai, kas didina mūsų nelaimingumo 
jausmą ir iškreipia realybę. Socialinė 
medija formuoja ir naują nuomonę apie 
plastinę chirurgiją – kad ji reikalinga, 
siekiant savo išvaizda pasivyti reklaminių 
plakatų herojus. 
„Vis dėlto plastinė chirurgija – pirmiausia 
menas. Antra – būdas jaustis gerai. Tačiau 
jeigu paciento nosis yra graži, jos tikrai 
nereikia liesti. Taip pat ir dėl krūtų. Mano 
darbe tenka neretai atkalbinėti klientus 
nuo operacijos. Vienas iš dabartinių 
mano principų – ar šią operaciją daryčiau 
savo dukrai, žmonai, mamai? Todėl kai 
sutinku klientę, mąstau: „Jei tai būtų 
mano dukra, ar rekomenduočiau jai 
darytis šią operaciją?“ Jeigu atsakymas 
„ne“, pasiūlau klientei susilaikyti nuo 
skalpelio“, – sakė chirurgas ir pridūrė, 
kad ne tik pacientai renkasi jį, bet ir jis 
juos. 

S u l ė t i n k i m e  l a i k ą  k a r t u …

Tapo visiškai natūralu, kad iš 
žurnalų, reklaminių stendų, 
televizijos, kompiuterių ir telefonų 
ekranų mums šypsosi daugiausia 
gražūs žmonės. Tobuli veidai, baltos 
šypsenos, proporcingi, liekni kūnai 
„persekioja“ kiekviename žingsnyje 
ir mūsų galvose iškreipia realaus 
pasaulio vaizdą. Todėl natūralu, kad 
rinkoje atsiranda nemažai išvaizdos 
modeliavimo programėlių, 
kuriomis patobulinę nuotrauką sau 
iškart patinkame labiau. Tačiau šios 
programėlės suformuoja klaidingą 
nuomonę, kad, pasitelkę plastinės 
chirurgijos specialisto pagalbą, 
galėtume pasiekti identiškų 
rezultatų.


