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D.
Radzevičiaus nuomone, susiforma-
vusį įvaizdį, jog plastinė chirurgija iš 
esmės aprėpia vien krūtų didinimą, 

suformavo žiniasklaida ir pati tema, susijusi su 
moters seksualumu. „Kalbėti apie pilvą dau-
geliui atrodo mažiau įdomu nei apie krūtis“, – 
šypsojosi plastikos chirurgas. Tačiau jis pabrė-
žė, kad plastinė chirurgija  – labai plati sritis, 
kuri aprėpia tiek rekonstrukcines operacijas po 
traumų bei nudegimų, įvairių įgimtų bei įgytų 
deformacijų, tiek ir grožio chirurgiją.

„Jaunas chirurgas paprastai savo veiklą 
pradeda nuo atlėpusių aukų, pasmukusių 
akių vokų operacijų. Vėliau prasideda kitas 
etapas  – plastinės krūtų operacijos. Nosies 

plastika, veido patempimo operacijos – dar 
kitas etapas, ir to toli gražu ne visi imasi“, – 
kalbėjo D. Radzevičius.

Mitas, kad plastinė chirurgija susijusi vien 
su krūtų didinimu, subliūkšta ir susipažinus su 
paties D.  Radzevičiaus veikla. Krūtų plastika 
sudaro apie ketvirtadalį šio chirurgo atliekamų 
operacijų. Dar ketvirtadalį sudaro senstančio 
veido korekcijos, kitą ketvirtadalį – nosies plas-
tika, o likusią D. Radzevičiaus atliekamų opera-
cijų dalį sudaro pilvo plastika, riebalų siurbimas, 
atlėpusių ausų korekcija.

Grožio terapijos ir chirurgijos klinikos SU-
GIHARA plastikos chirurgas pabrėžė, kad ir 
krūtų plastikos nereikėtų suvokti vien kaip krū-

tų didinimo: „Mes kalbame ir apie rekonstruk-
cines operacijas vėžiu sirgusioms moterims, 
kurioms dėl ligos buvo amputuotos krūtys. 
Be to, didelė problema yra ir pernelyg didelės 
krūtys. Tokiais atvejais operacija atliekama ne 
tik dėl estetinių sumetimų, bet ir leidžia spręsti 
sveikatos problemas: neretai itin didelių krūtų 
savininkėms skauda nugarą, pakinta jų laikyse-
na, būna sunku judėti.“

Kita dr. D. Radzevičiaus darbo sritis – sens-
tančio veido korekcijos – aprėpia vokų plastiką, 
veido, kaklo patempimo operacijas. Gydytojas 
teigė, kad kreiptis į jį žmones neretai paskati-
na juntama takoskyra tarp biologinio amžiaus 
ir vidinės būsenos. Žmonių gyvenimo trukmė 
ilgėja, be to, šiandien valgome kokybiškesnį 
maistą, jaunatviškai rengiamės, skiriame laiko 
sportui, todėl neretai jaučiamės kur kas jaunes-
ni, nei regime save veidrodyje ar asmenukėje. 
D. Radzevičius pastebi, kad iki išmaniųjų tele-
fonų eros dažnas žmogus į veidrodį pažvelg-
davo vos porąkart per dieną – ryte ir vakare. 
Tačiau su išmaniaisiais telefonais atsirado ir 
galimybės nuolat matyti savo atvaizdą. Natū-
ralu, kad ryškūs senėjimo požymiai neprideda 
nei džiaugsmo, nei pasitikėjimo savimi. „Ma-
nau, kad senstančio veido korekcijos  – viena 
sparčiausiai augančių plastinės chirurgijos sričių 
tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Įvairios 
nechirurginės priemonės  – botulino toksino 
injekcijos, lazerinės procedūros  – tokias ope-
racijas leidžia atitolinti. Tačiau ateina laikas, kai 
reikia pašalinti tam tikrą sluoksnį odos, patemp-
ti giliuosius audinius, ir nechirurginių priemonių 
nebepakanka“, – sakė plastikos chirurgas.

D. Radzevičiui taip pat yra ne kartą tekę gir-
dėti žmones sakant, esą jie nori pasenti oriai 
ir apsieiti be veido korekcijų. Tačiau tuomet, 
chirurgo nuomone, taip pat neturėtume da-
žyti plaukų ir slėpti vis žilesnės jų spalvos, da-
ryti manikiūro ir pedikiūro. „Tačiau greičiausiai 
visa tai darote. Be to, kalbant apie intervenciją 
reikėtų suprasti, kad chirurginės metodikos 
tobulėja, operacijos atliekamos vis mažiau 
invazyviai, reabilitacija tampa trumpesnė, 
o kainos dėl didelės chirurgijos specialistų 
konkurencijos  – vis mažesnės. Tad iš esmės 
ši chirurgija tampa prieinama vis platesniam 
žmonių ratui“, – sakė D. Radzevičius.

Nors grožio operacijos tampa prieinamos 
vis platesnei visuomenės daliai, daugelis jas 
patyrusių linkę tai nutylėti. D.  Radzevičiaus 
nuomone, toks diskretiškumas  – mūsų bal-
tiškojo temperamento dalis, kuri nesvetima ir 
jam pačiam: „Mano filosofija paprasta: atlikta 
plastinė operacija neturi matytis. Žmonės gali 
pastebėti, kad atrodote pailsėjusi, veidas – gai-
vesnis, bet neturi net įtarti, kad kas nors kore-
guota. Matyt, tokia filosofija pritraukiu ir paci-
entes, kurioms taip pat artimas šitoks požiūris.“

Nors plastinė chirurgija Lietuvoje skaičiuoja dešimtmečius, iki šiol 
ji neretai tapatinama vien su krūtinės didinimo operacijomis. Toks 
stereotipas kelia šypseną plastikos chirurgui dr. Dariui Radzevičiui. 
Daugiau kaip 20 metų grožio terapijos ir chirurgijos klinikoje 
SUGIHARA dirbantis profesionalas sako, kad krūtų didinimas –  
tik plastinės chirurgijos dalis.


