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Gyvename tokiais laikais, kai kasdienybę be socialinių tinklų tampa sunku 
įsivaizduoti. Juose verda diskusijos, žmonės dalija savo simpatijas ir antipatijas 
ir, žinoma, apžiūrinėja bei vertina vieni kitų nuotraukas. Nenuostabu, kad 
socialiniuose tinkluose dažniausiai atsiduria pačios gražiausios, o neretai 
ir specialių programėlių padailintos nuotraukos. Būtent šie „tobuli“ kadrai 
dažnam sukelia nepasitenkinimo ir savikritiškumo jausmus.

Anot pašnekovo, labai dažnai 
pacientai kaip pagrindinį argumentą dėl 
plastinės operacijos įvardija tai, kad yra 
nepatenkinti savo atvaizdu asmenukėse. 
„Kadangi fotografija – mano hobis ir 
tikrai šiek tiek apie tai išmanau, tokius 
pasakymus vertinu gana kritiškai: 
asmenukės daromos telefonu, kuriame 
yra tam tikras objektyvas, galintis vaizdą 
šiek tiek iškreipti, be to, labai svarbu 
poza, apšvietimas, šešėliai...“ – vardija 
specialistas.

Kaip pavyzdį jis pateikia tokią 
situaciją: žmogus fotografuojasi telefoną 

laikydamas priešais 
save, tačiau šiek tiek 
nuleidęs ranką žemyn, 
kas dažnu atveju optiškai 
pastambina kaklą, 
sukuria nusmukusios 
pasmakrės įspūdį. „Atlikta 
netgi tyrimų, rodančių, 
kad darant asmenukę 
nuotraukoje nosis gali 
atrodyti net 20 procentų 
ilgesnė. Taigi jeigu ji tikrai 

yra ne iš mažųjų, o žmogus nuotraukose 
nuolat mato ją dar ilgesnę, pradeda 
galvoti, kad jam reikia nosies operacijos“, – 
pasakoja Darius Radzevičius. 

Be to, anot pašnekovo, prie itin kritiško 
savo išvaizdos vertinimo, be jokios 
abejonės, prisideda ir nuolat socialiniuose 
tinkluose matomos „tobulos“ nuotraukos: 
„Žmonės jose mato tik gražius kitų 
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gyvenimus, tik tobulus kūnus, tik dailius 
veidus – tai pagilina liūdesį ir priverčia 
susimąstyti, kad tau kažko trūksta, kad 
privalai kažką daryti –  
kad būtum toks „tobulas“, kaip ir visi kiti...“

Pacientai – vis jaunesni
Specialistas pabrėžia, kad į šį užburtą 

iškreiptų veidrodžių ratą lengviausiai įsisuka 
jaunimas, kuriam įvaizdis itin svarbus, taip 
pat labai savikritiški žmonės, kuriems stinga 
pasitikėjimo savimi.

„Jie užsimano tobulo veido ir kūno, bet 
norėčiau pabrėžti, kad tobulas – tai nebūtinai 
ypač simetriškas ar taisyklingas. Veidas turi 
būti patrauklus, dailus, spinduliuojantis 
vidinį grožį. Stengiuosi pabrėžti ir tai, 
kad vaizdas nuotraukose neturėtų būti 
pagrindinis argumentas keisti savo išvaizdą, 
mat galbūt tiesiog nemokate fotografuotis“, – 
šypteli Darius Radzevičius.

Anot gydytojo, socialiniai tinklai ir 
„tobulos“ asmenukės išties prisidėjo prie to, 
kad pastaruoju metu plastinėms operacijoms 
ryžtasi vis daugiau jaunų žmonių, tačiau 
jis pabrėžia, kad su chirurginėmis grožio 
procedūromis ar injekcijomis skubėti 
nereikėtų. „Nemanykite, kad kuo anksčiau 
pradėsite tobulintis, tuo geriau atrodysite 
senatvėje, – tikrai ne. Profilaktinės grožio 
priemonės – mažesnis buvimas saulėje, 
žalingų įpročių atsisakymas, reguliarus 
lankymasis pas kosmetologus, bet ne 
injekcijos ar operacijos. Jeigu draugės tai 
daro, jokiu būdu nereiškia, kad to reikia ir 
jums“, – patikina specialistas.

Kada operacija – išeitis? 
Dariaus Radzevičiaus įsitikinimu, plastinė 

chirurgija yra išeitis tada, kai žmogus 
koreguoja ilgą laiką erzinantį trūkumą 
– pavyzdžiui, ilgą nosį, atlėpusias ausis, 
nusmukusią veido odą, itin mažą arba per 
didelę krūtinę: „Tokios operacijos padidina 
pasitikėjimą savimi, panaikina diskomfortą, 
gėdos jausmą. Svarbu būti tikram, kad tai 
darote dėl savęs, o ne bėgdami paskui madas 
ar įkalbėti aplinkinių.“

Kaip pavyzdį jis pateikia istoriją, kai 
operavo atlėpusias ausis turinčią pacientę, 
kuri kompleksuodama jas slėpdavo po 
įmantria šukuosena. Vis dėlto vėliau 
atsitiktinai ją sutikęs Darius Radzevičius 
pastebėjo, kad moteris šukuosenos taip 
ir nepakeitė. „Tai tik įrodo, kad pacientė 
operaciją darė ne dėl aplinkinių, o dėl 
savęs, nes niekas, be jos, to skirtumo net 
nepastebėjo, bet ji pati jautėsi geriau, – 
šypteli gydytojas. – Todėl dar ir dar kartą 
sakau, kad žmonės operacijai ryžtųsi tik 
tada, kai tikrai jaučia turintys problemą, o ne 
vejasi gražių nuotraukų madą socialiniuose 
tinkluose.“ 

„Grožis svarbu, bet 
esu už dvasinio ir fizinio 
grožio harmoniją. Atlikta 
daug įvairių tyrimų, 
kurių rezultatai rodo, 
kad gražūs žmonės 
lengviau įsidarbina, 
gauna daugiau 
arbatpinigių, didesnį 
atlyginimą. Neseniai perskaičiau suomių 
tyrimo išvadas, kuriose atskleidžiama, kad 
gražūs parlamento nariai surenka apie 20 
procentų daugiau balsų, taigi noras būti 
gražiam savaime suprantamas, tačiau 
nepamirškime sveiko proto, balanso ir 
ribų“, – teigia grožio terapijos ir chirurgijos 
klinikos „Sugihara“ plastinės chirurgijos 
specialistas dr. Darius Radzevičius.

Asmenukės – 
ne rodiklis

ražus ir nudailintas 
socialiniuose tinkluose 
matomas gyvenimas lėmė ir 
tai, kad tarp jaunų žmonių ar 
net paauglių plastinė chirurgija 
sparčiai populiarėja, operacijų 

skaičius ženkliai didėja: krūtų didinimas, 
nosies formos ar dydžio korekcija, riebalų 
nusiurbimas – populiariausios jauniems 
žmonėms atliekamos operacijos, tačiau 
dažnai norima koreguoti savo veidą ar 
kūną visiškai nepagrįstai – vien todėl, 
kad taip diktuoja šiuolaikinė tobulų 
asmenukių mada.

būkite gražūs
Nebūkite tobuli, 


