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Nuo pat XIX a. iki dabar grožio chirurgija vis populiarėja. Kaip ir 
tada, taip ir dabar buvo ir bus skeptikų, nesutariančių, ar ši chirur-
gijos sritis reikalinga, ar žmonės turėtų keisti savo išvaizdą. Bet šiek 
tiek sužinojus srities istoriją galima suprasti, kad grožio chirurgija 
yra klasikinė chirurgijos rūšis moderniame pasaulyje su visais savo 
privalumais ir trūkumais.

Teksto autorius Darius Radzevičius 
Nuotraukos Andriaus Užkalnio ir Faustos Marijos Leščiauskaitės

Ar grožis 
išgelbės pasaulį?

Skaičiau įdomių straipsnių apie gražius žmo-
nes. Pasirodo, juos lengviau priima į darbą, 
ypač jei renkamasi iš kelių lygiaverčių kandi-
datų. JAV gražūs žmonės per valandą uždir-
ba vidutiniškai 5 proc. daugiau, o gražesnės 
padavėjos gauna daugiau arbatpinigių. Kita 
studija atskleidė, kad trimečiai vaikai, matyda-
mi gražius žmones, ilgiau išlaiko dėmesį. Dar 
vienoje labai įdomioje studijoje sakoma, kad 
skirtingų rasių žmonėms gražūs tie patys žmo-
nės, nepaisant jų rasės. Sokratas kalbėjo, kad 
grožis – pats geriausias rekomendacinis laiš-
kas. Išeitų, kad gražiems žmonėms gyvenime 
būna kiek lengviau. Anot sociologo Berndo 
Guggenheimerio, grožis net gali tapti keliu i 
socialinę sėkmę.

Kas visgi nulemia grožį ir kaip mes tai 
suprantame?
 
Mūsų smegenyse yra vieta (gyrus piriformis), 
atsakinga už žmogaus pažinimą. Jei ši zona pa-
žeidžiama po traumos ar ligų, pavyzdžiui, aug- 
lio ar insulto, žmogus nebeatpažįsta artimųjų. 
„Gražu“ suvokiama kaip sveika ir gyvybinga. 
Ir nebūtinai simetriška. Buvo tirti manekenių, 
laikomų gražiomis, veidai ir, sukūrus identišką 
vienos pusės atspindį, idealiai simetriški veidai 
tapdavo nuobodūs, ne tokie patrauklūs. Be 
abejo, patraukli asimetrija turėtų būti minimali 
ir pastebima tik gerai įsižiūrėjus.
 
Grožio samprata laikui bėgant keitėsi. XIX a. 
pabaigoje ir XX a. pradžioje buvo gražu išblyš-
kę veidai: jei tu įdegęs – vadinasi, dirbi laukuo-
se ir esi neturtingas. Po Antrojo pasaulinio karo 
ši samprata apsivertė: jei tu išblyškęs, vadina-
si, dirbi fabrike. Įdegęs veidas galimai parodo 
tavo statusą – tu turi užtektinai pinigų ilsėtis ir 
įdegti. Rubenso formų moteris buvo graži Vi-
duramžiais, vėliau tai kito, o šiuo metu net ma-
nekenės gali nebūti liesos.
 
Buvo tyrinėta, kaip keičiasi moterų turimas 
vyrų grožio suvokimas priklausomai nuo vaisin-
gų dienų. Pasitelkus kompiuterinius vaizdus to 
paties vyro nuotrauka buvo pakeista: nuo ypač 
vyriškų bruožų iki labiau moteriškų. Kuo vaisin-
gesnė moteris būdavo, tuo labiau jai patikdavo 
ryškesnių, vyriškų bruožų vyrai, ir atvirkščiai. 
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Tyrimai sako, kad vyrai ilgesniems santykiams 
renkasi moteris, kurių dailesnis veidas, o trum-
piems – moteris, kurių dailesnis kūnas. Kompiu-
teriu buvo pakeisti tos pačios moters vaizdai ir 
nustatyta, kad vyrams gražiausia moteris, ku-
riai vidutiniškai 24,8 metų. Mūsų, plastikos chi-
rurgų, siekiamybė atliekant grožio procedūras 
ar operacijas atkurti veido ovalą moters, kuriai 
vidutiniškai 30–35 metai. Šio amžiaus moterų 
veido forma, mano manymu, tobula. Žinoma, 
galima norėti, kad po operacijos penkiasde-
šimtmetė atrodytų kaip dvidešimt penkerių; 
deja, tai nėra įmanoma. 

Tačiau nereikia painioti dviejų sąvokų: gražu ir 
seksualu. Tarp jų nebūtinai dedamas lygybės 
ženklas. Ekrane ne kartą esame matę aktorius, 
kurie atrodo seksualiai su ilga nosimi su kupre-
le, lengvai atlėpusiomis ausis ar kitais nežy-
miais defektais.
 
Ne taip seniai, XX a. viduryje, grožio chirurgija 
buvo pasiekiama tik turtingiems žmonėms, po-
litikams ar aktoriams. Dažnai plastikos chirurgo 
net klausti būdavo nepadoru, kiek kainuos. Bet 
kuriuo atveju kainuos brangiai, bet už tai juk 
mokės ne pati pacientė, o turtingas vyras. Šiais 
laikais viskas pasikeitė. Grožio chirurgija tapo 
prieinama daug įvairesnėms socialinėms gru-
pėms. Klinikos stipriai konkuruoja, tad ta pati 
operacija gali kainuoti labai skirtingai. Jei jums 
per brangu, operaciją galima atlikti lizingu. Jei 
vis tiek per brangu, galima vykti į kitą šalį ir už 
šią paslaugą mokėti gerokai pigiau. Žinau, kad 
kai kurios pacientės vyksta į Rusiją, Baltarusiją, 
Tailandą ar Turkiją. Į Lietuvą atvyksta emigravę 
lietuviai, skandinavai, nes paslaugos Lietuvo-
je gerokai pigesnės negu Vakarų Europoje ar 
Skandinavijoje. Šiuo metu didžioji dalis mano 
pacienčių dirba ir pačios uždirba, todėl klaus-
damos, kiek viskas kainuos, būtinai dar paklau-
sia, kada galės grįžti į darbą. 

XX a. atlikta operacija dažniausiai būdavo pas- 
laptis, žinoma tik siaurame šeimos ar draugų 
rate. Šiais laikais apie tai kalbama gerokai daž-
niau ir garsiau. Vis dėlto manau, kad kiekvieno 
žmogaus teisė – apie tai kalbėti ar slėpti. Juk ne 
visada žmonės kalba ir apie atliktą ginekologi-
nę ar onkologinę operaciją – ir visai ne todėl, 
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kad tai būtų gėdinga. Man šypseną kur kas la-
biau kelia kai kurios mūsų šalies „žvaigždės“, 
kurios giriasi atliktomis grožio procedūromis 
ar operacijomis, negalėdamos pasigirti naujais 
kūriniais ar darbais.
 
Literatūroje kai kada rašoma, kad apie 15 
proc. grožio specialistų klientų šiuo metu – vy-
rai. Įdomu, kad pirmieji pacientai grožio chi-
rurgijoje buvo išimtinai vyrai ir tik XIX a. gale 
moterys ėmė sudaryti didesnę dalį pacientų. 

Vyrų kaip pacientų grupė labai sparčiai didėja 
– vyrams taip pat svarbu, kaip jie atrodo ir kaip 
jaučiasi. Dažniausiai, atėję į konsultaciją, jie la-
bai aiškiai žino, ko nori. Kitaip negu moterys, 
kurios klausia mano kaip specialisto nuomo-
nės. Dažniausios operacijos vyrams –  plaukų 
persodinimo bei nosies. Vyrai neretai nori 
pasigražinti pilvo ar juosmens sritį, panaikinti 
esamas krūtis, atjauninti vokus. Vyrai – dažni 
raukšlių korekcijos bei visų kosmetologinių 
procedūrų pacientai.
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 Sparčiai daugėja ir jaunų pacientų – manau, ne 
be socialinių medijų pagalbos. Jaunos mergi-
nos nori koreguoti nosį, didinti krūtis, nusiurbti 
riebalus, didinti lūpas. Išimtinai retais atvejais 
estetinės operacijos atliekamos nepilname-
tėms, pavyzdžiui, kai nėra išsivysčiusi viena 
krūtis ir pacientė jaučia didžiulį psichologinį 
diskomfortą ar po traumos kreiva nosis trukdo 
kvėpuoti. Tačiau paciento amžius turėtų būti 
labai arti pilnametystės. Išskyrus, žinoma, at-
lėpusių ausų korekciją, kuri vaikams atliekama 
nuo 6–7 metų.
 
Selfių eroje žmonės gerokai dažniau mato, 
kaip atrodo fotografijose. Daug bendraudami 
videoformatu ir matydami veidą ekrane, žmo-
nės dažnai lieka nepatenkinti savo išvaizda: 
raukšlės kaktoje, pasmukęs kaklas ir apatinė 
veido dalis. Ypač per Covid-19 pandemiją, kai 
tiek daug bendraujama per atstumą. Žmonės 
labai dažnai kreipiasi į plastikos chirurgus, pa-
žymėdami savo apatinės veido dalies ir kaklo 
trūkumus. Lengviausia juos koreguoti būtų 
tiesiog fotografuotis ar kalbėti laikant telefoną 
kiek aukščiau virš akių.
 
Operacijos tampa vis mažiau invazinės, trum-
pesnės. Aš pats, prieš 10–15 m. atlikdamas 
veido tempimą, pjūvius darydavau tris kartus 
ilgesnius, atlikdavau bendrąją nejautrą, o pati 
operacija trukdavo 3–4 valandas. Dabar pacien- 
tės nemiega, pjūviai gerokai trumpesni, o ope-
raciją atlieku per pusantros valandos ar dvi. 
Taip nutiko dėl to, kad pakeičiau operavimo 
metodiką – operacijos tapo mažiau invazinės 
ir mažiau rizikingos, dėl to ir audiniai mažiau 
tinsta, ir reabilitacijos periodas trumpesnis, o 
rezultatas toks pat geras ir natūralus. Be to, per 
15 m. įgijau daugiau patirties, taigi ir operuoju 
ženkliai greičiau. 

Šiais laikais neretai vienu metu atliekamos ke-
lios operacijos – pavyzdžiui, pilvo ir krūtų; taip 
trumpėja operacijų bei narkozių kiekis, būna 
tik viena reabilitacija. Šis pilvo ir krūtų plasti-
kos tandemas pastaraisiais metais gavo naują 
pavadinimą – „mamytės perdarymas“ (mommy 
makeover) – ir plastikos chirurgų jis siūlomas 
kaip naujiena. Atliekant kelias operacijas vie-
nu metu, labai svarbu viską atlikti santykinai 

greitai, norint išvengti pooperacinių komplika-
cijų (infekcijos ar trombų, embolijos). 

Šiais laikais per operacijas narkozė labai tiksliai 
dozuojama, o naudojami medikamentai – visiš-
kai kitokios kokybės negu prieš 20 metų. To-
dėl išimtiniais atvejais po operacijos jaučiamas 
diskomfortas: pykinimas, vėmimas. Vietinė ne-
jautra su sedacija vietoje bendrosios nejautros 
leidžia pacientams vykti iš klinikos namo tą patį 
vakarą arba jau kitą rytą. Be to, jei per operaciją 
ar iškart po operacijos buvo gerai nuskausmin-
ta, neužsiveda pooperacinio skausmo mecha-
nizmas, todėl pacientams operacijos tampa 
santykinai mažiau skausmingos.
 
Kokia yra pasaulio statistika? Pasaulio esteti-
nės chirurgijos draugijos duomenimis, 2018 
m. atlikta daugiau kaip 10 mln. chirurginių pro-
cedūrų ir daugiau kaip 12 mln. nechirurginių. 
Daugiausiai chirurginių procedūrų (1,5 mln.) 
atlikta Brazilijoje, o daugiausiai nechirurginių 
(2,8 mln.) – JAV. Šios dvi didžiausios grožio in-
dustrijos šalys pastaruoju dešimtmečiu konku-
ruoja labiausiai ir kasmet keičiasi lyderės pozi-
cija. Jas vejasi Meksika, Vokietija Indija, Italija, 
Argentina, Kolumbija, Australija, Tailandas. Po-
puliariausių pasaulyje operacijų (krūtų didini-
mo ir riebalų nusiurbimo) skaičius per metus 
padidėjo atitinkamai 6 ir 9 proc., o štai populia-
riausių procedūrų (botulino toksino ir hialuro-
no rūgšties injekcijų) didėjo 17 ir 11 procentų. 
Per pastaruosius 4 m. krūtų didinimo padau-
gėjo 27 proc., riebalų nusiurbimo – 20 proc., 
krūtų pašalinimo vyrams – 36 procentais. Tam 
tikrų atliekamų operacijų sumažėjo, nes atsira-
do alternatyvių nechirurginių metodų. 

Viena tokių operacijų – nosies plastika. Šiuo 
metu tam tikrais atvejais nosies formą galima 
pakoreguoti ne operuojant, o suleidžiant hia- 
lurono rūgšties užpildą. Taip pats ir kalbant apie 
apatinių vokų plastiką: kai kuriais atvejais gali-
ma gauti puikių rezultatų, vokus koreguojant 
lazeriu ar hialurono rūgštimi. Šių operacijų per 
pastaruosius 5 m. sumažėjo 30 procentų. Botu-
lino toksino ir hialurono rūgšties injekcijų, kurias 
atlieka plastikos chirurgai, kiekis per pastaruo-
sius 5 m. padidėjo atitinkamai 29 ir 28 proc., ta-
čiau šias injekcijas atlieka ir kitų sričių gydytojai, 
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turintys net naują specialybės pavadinimą, 
– grožio specialistai. Taigi globalus nechirur-
ginių procedūrų plitimas per pastarąjį dešim-
tmetį siekė 200 procentų. Atsirado net nauja 
grožio sritis – estetinė ginekologija. Pacien- 
tėms mažinamos lytinės lūpos ar į jas leidžiama 
hialurono rūgštis, kad lūpos būtų putlesnės ir 
jauniau atrodytų. Ši ginekologinė sritis skinasi 
kelią Lietuvoje ir yra labai populiari musulmo-
niškame pasaulyje. 
 
Kodėl žmonės nori geriau atrodyti? Manau – 
kad labiau savimi pasitikėtų. Studijos teigia, 
kad po atliktų plastinių operacijų pagerėja 
dažno paciento seksualinio gyvenimo kokybė 
ir kiekybė, nes žmonės paprasčiausiai mažiau 

drovisi savo kūno. Yra duomenų, kad po krūtų 
didinimo net sumažėja savižudybių, nes mote-
rys labiau patenkintos savo kūnu. Iš principo 
moterys, kurios didinasi krūtis, priklauso di-
desnės savižudybių rizikos grupei (kodėl – sun-
ku atsakyti, tiesiog tokia statistika), todėl net ir 
po plastinių operacijų savižudybių dažnis išlie-
ka didesnis nei vidutinis visuomenėje. 

97 proc. pacienčių krūtis didintų dar kartą, o 
93 proc. rekomenduotų kitoms. Krūtų didini-
mo implantais operacijos pačios populiariau-
sios pasaulyje ir jų kasmet vis daugėja. Tačiau 
per kelis pastaruosius metus atsirado naujas 
fenomenas: pacientės nori pašalinti implantus. 
Galbūt dėl baimės susirgti labai reta kraujo 
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vėžio forma (anaplastine limfoma), kurią per 
ilgą laiką gali sukelti tam tikri implantai, jei pa-
cientės turi genetiškai užprogramuotą onkolo-
ginių ligų riziką. Žiniasklaidoje aprašyta atvejų, 
kai pacientės patirdavo lėtinį silpnumą, neri-
mą, miego sutrikimus, depresiją, galvos skaus-
mus, plaukų slinkimą, atsiradusius pasididinus 
krūtis implantais ir neretai tik praėjus metams 
nuo operacijos. Ši būsena tiriama, tačiau kol 
kas nėra duomenų, kurie patvirtintų, jog esa-
ma tokios „krūtų implantų ligos“.
 
Grožio chirurgija egzistuoja nuo pat medicinos 
pradžios. Nėra nė vieno istorijos etapo, kuria-
me žmogus nebūtų buvęs gražinamas. Tiek se-
novės Egipte, Kinijoje, tiek iki pat Renesanso. 

Buvo koreguojami randai, nosys, vyrams šali-
namos krūtys. Nosies rekonstrukcija bei randų 
korekcija žinoma nuo senovės Egipto; aišku, 
nereikia manyti, kad senovės Egipte opera-
cijos atrodė panašiai kaip dabar ir indikacijos 
joms atlikti buvo tokios pat kaip mūsų laikais. 
Viduramžiais grožis buvo kiek pamirštas dėl 
vyravusių draudimų, tačiau XV a. Europoje po 
sifilio epidemijos nosies plastika ir veido korek-
cija labai išpopuliarėjo, nes sifilio sužaloti žmo-
nės norėjo būti mažiau pastebimi visuomenėje. 
Daugiausiai tai buvo atliekama vyrams ir be nar-
kozės, kuri atsirado tik XIX amžiuje. 1846 m. atsi-
rado naujas terminas – chirurgia decoratoria. Be 
jokios abejonės, visas šias operacijas galėdavo 
sau leisti tik pasiturintys žmonės. 
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Po Pirmojo pasaulinio karo buvo daug suluošintų 
žmonių ir veidų, kuriuos reikėjo atkurti. Sukurta 
inovatyvių veido plastikos metodikų, įgyta pa-
tirties gydant karo aukas. Nemažai kino indus-
trijos atstovų persikėlė į Holivudą, kur estetinių 
chirurgų koncentracija iki šiol viena didžiausių 
pasaulyje. Kine ėmus filmuoti stambiuoju pla-
nu, nemažai aktorių panoro koreguoti išvaizdą: 
Gretai Garbo atlikta estetinė dantų korekcija,  
Marlene Dietrich – nosies plastika. Marilyn Monroe 

atsikratė nosies kuprelės, manoma, kad jai taip 
pat atliktos skystojo silikono injekcijos į krūtis. Iki 
šiol daugeliui aktorių atliekamos plastinės opera-
cijos, siekiant kuo ilgiau išsaugoti karjerą: Cher, 
Jane Fondai, Pamelai Anderson ir kitoms.

Krūtys visada laikytos moterų seksualumo sim-
boliu, todėl siekiant jas padidinti būdavo pa-
sitelkiami patys įvairiausi metodai: švirkščia-
mi riebalai, parafinas, silikonas, polietilenas. 
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Japonų prostitutės per Antrąjį pasaulinį karą, 
norėdamos patikti amerikiečių kariams, didin-
davosi krūtis tiesiogiai leisdamosi parafiną. Be 
jokios abejonės, po tokių injekcijų kildavo be-
galė problemų: įsimesdavo infekcija, krūtys 
tindavo, likdavo asimetriškos, nes parafinas 
migruodavo.

Pirmieji dabar pripažinti silikonu užpildyti im-
plantai sukurti 1963 m. amerikiečių chirurgų 

Thomaso Cronino ir Franko Gerow. Implantai 
patyrė daug nuosmukių, kai JAV uždrausta 
naudoti silikonu užpildytus implantus, vėliau 
kilo nekokybiškų PIP firmos implantų skanda-
las, o šiuo metu vyksta plati diskusija apie labai 
retais atvejais krūtų implantų sukeliamą krau-
jo vėžį – anaplastinę limfomą (BIA-ALCL) – bei 
moksliškai nepatvirtintą krūtų implantų ligą.
 
Plastinė chirurgija smarkiai išpopuliarėjo praei-
to amžiaus 9-uoju dešimtmečiu. Atsirado rea-
lybės šou, kuriuose TV žiūrovai matydavo, kaip 
vyksta konsultacijos, operacijos, kaip pacientai 
po jų jaučiasi, kokie galimi rezultatai. Tokie šou 
kaip „Extreme Makeover“, „The Swan“, „I Want 
a Famous Face“ truko ne vieną sezoną ir dar 
labiau išpopuliarino grožio chirurgiją.

Man pačiam teko dalyvauti pirmajame Lietuvoje 
vykdytame LNK televizijos projekte „Grožio fa-
brikas“, kuris truko tris sezonus. Kiekvieną judesį 
bei žodį stebėdavo ne tik potencialūs klientai, 
bet ir kolegos. Neslėpsiu, daug diskutuota tarp 
mūsų, plastikos chirurgų, ar etiška dalyvauti to-
kiame projekte. Po šio projekto Lietuvoje vyko 
dar ne vienas panašus realybės šou, kuriuose 
dalyvavo tiek mano kolegos, tiek aš.
 
Tiek užsienyje, tiek Lietuvoje, buvo labai po-
puliarus serialas „Nip / Tuck“ (Grožio peilis). Tai 
serialas apie du plastikos chirurgus, jų darbą 
ir kasdieninį gyvenimą. Galbūt po jo žiūrovams 
kilo įspūdis, kad visi plastikos chirurgai – kau-
bojai, mergišiai, o pacientai – dažniausiai pami-
šę keistuoliai. Tam tikra prasme tai buvo grožio 
chirurgijos suvulgarinimas. Kaip ir spaudoje ar 
TV šmėsčiojančios žvaigždučių nuotraukos ar 
straipsniai su padidintomis krūtimis, pripūsto-
mis lūpomis ar perkarusioms manekenėms su 
nusiurbtais 100 g riebalų. Esu tikras, kad realy-
bė visai kitokia.

Šiuo metu realybės šou ženkliai sumažėjo. Kartas 
nuo karto pasižiūriu šou „The Botched“, kur du 
fantastiški plastikos chirurgai (Paulas Nassifas ir 
Terry Dubrow) taiso savo kolegų klaidas. 

Dabar, žinoma, – influencerių laikas. Yra gru-
pės instagramerių, save vadinančių lėlėmis. 
Tai dažniausiai buvusios ar esamos grožio 
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chirurgijos pacientės, kurių tikslas – reklamuoti 
grožio klinikas ir padėti surasti „savo specialis-
tą“. Darosi panašu į tinkamo restorano ar tinka-
mos parduotuvės reklamavimą. Man ši tenden-
cija atrodo pavojinga, nes neretai, naudojant 
fotografijų filtrus ir reklamuojant paslaugas, už 
kurias sumokama, tampa nebeaišku, kas tikra, 
o kas ne, kas realu, o kas – tik įsivaizduojama. 
Dažnai nutylimi galimi pavojai bei komplikaci-
jos. Be to, šių influencerių sekėjai dažnai būna 
labai jauni žmonės – per jauni.
 
Interneto laikais informacijos apie galimą spe-
cialistą bei jo patirtį ir reputaciją galima gauti iš 
pačių įvairiausių šaltinių. Be abejo, patikimiau-
sia – draugės rekomendacija. Jei neturite tokios 
draugės, yra platformų ir interneto svetainių, 
kur galima pasižiūrėti rezultatus prieš ir po, at-
siliepimus apie gydytojus, klinikas ir personalą, 
net tiesiogiai susisiekti su gydytojais. Populia-
riausia šiuo metu pasaulyje interneto svetainė 
– realself.com, Lietuvoje dar nelabai žinoma.
 
Labai svarbų vaidmenį plastinėje chirurgijoje 
vaidina globalizacija. Pavyzdžiui, Brazilijoje, 
kuri šiuo metu – antroji pagal grožio rinką šalis 
pasaulyje, tradiciškai būdavo gražu mažos krū-
tys ir dideli sėdmenys. Dabar brazilės didina 
krūtis, o sėdmenys pasaulyje didinami visur. 
Kinijoje, pavyzdžiui, labai gražu ilgos kojos, 
kokių genetiškai kinės tiesiog neturi. Todėl iš-
populiarėjo operacija – kojų ilginimas. Šis me-
todas dažnai naudojamas ortopedijoje, kai dėl 
įgimtų ar įgytų deformacijų sutrumpėjęs kau-
las skeliamas, specialiu aparatu fiksuojamas ir 
tempiamas, kol dar visiškai nesugijo. „Gydy-
mo“ periodas dažnai užtrunka kelis mėnesius, 
galima atlikti pakartotines operacijas, jei ne-
sugyja kaulas ar kyla infekcija, lieka pakanka-
mai ženklių randų, – bet užtat kinų manekenės, 
kaip ir visame pasaulyje, dabar jau ilgakojės. 
Neteko girdėti, kad tokia operacija būtų atlie-
kama Europoje manekenei, siekiančiai turėti 
ilgesnes kojas. Tolimuosiuose Rytuose gajus 
„europietiškų“ akių kultas, todėl manekenių ar 
tiesiog kai kurių moterų akys ne tokios, kokios 
būna tipiškų japonių ar korėjiečių. Vieni geriau-
sių mano sutiktų nosies chirurgijos specialistų 
– iš Turkijos, Egipto ar kitų musulmoniškų kraš-
tų. Visai neatsitiktinai: tose šalyse, ypač Irane, 

operuota nosis, likusi be kuprelės, tiesi ir ne 
tokia masyvi, – prabangos požymis. Afroameri-
kiečiai taip pat koreguoja nosis – nori, kad būtų 
siauresnės ir ilgesnės.
 
Botulino toksinas grožio chirurgijoje pradėtas 
naudoti nuo 2002-ųjų, nors išrastas XIX a. pabai-
goje, o pagamintas 1928-aisiais. Neurologijoje 
raumenų spazmams mažinti botulino toksinas 
naudojamas jau nuo XX a. vidurio. Apskritai už-
pildai grožio chirurgijoje naudojami jau daugiau 
kaip 40 m., tačiau pastaruoju metu vis daugiau. 
XIX a. pabaigoje pradėta naudoti žmogaus rie-
balus jo paties veido defektams koreguoti. Apie 
1970-uosius pradėta naudoti jaučių kolageną 
(„Zyderm“, „Zyplast“), tačiau prieš naudojant šį 
preparatą reikėdavo testų, ar svetimkūnis pacie- 
ntams nesukels alerginės reakcijos. Suleidus 
minėtųjų preparatų, audiniai stipriai tindavo, o 
efektas būdavo tik trumpalaikis. Todėl reikėjo su-
kurti ką nors tokio, kas nesukeltų šalutinių reak- 
cijų, o efektas išliktų pakankamai ilgai.

2000-ųjų pradžioje leista naudoti hialurono 
rūgštį – tai natūrali medžiaga, randama ir mūsų 
organizme. Pirmasis hialurono rūšties prepa-
ratas – „Restylane“. Šiuo metu labai daug kas 
gamina hialurono rūgšties preparatus; man 
pačiam teko naudoti ir bandyti mažiausiai 15 
skirtingų kompanijų produktus. Hialurono 
rūgštis maišoma su kitomis užpildančiomis 
medžiagomis (pavyzdžiui, kalcio hidroksiapa-
titu), taip pat preparatais nuo skausmo (lido-
kainu); gali būti leidžiama tiek adatomis, tiek 
specialiomis kaniulėmis. Preparatų įvairovė ir 
pasirinkimas – milžiniškas.

 Moksliniai tyrimai rodo, kad šios procedūros 
veido operacijų būtinybę atitolina maždaug 
7–10 metų. Veido ir kaklo tempimą tam pačiam 
pacientui galima atlikti 2, daugiausiai 3 kartus 
per gyvenimą, nes operuojant tą pačią sritį 
daug kartų didesnė komplikacijų rizika, ne-
prognozuojamai gyja audiniai. Prieš minėtųjų 
procedūrų erą pirma veido tempimo opera-
cija būdavo atliekama trečiojo dešimtmečio 
pabaigoje, antra – po 9–10 m., o pacientėms, 
perkopusioms 60-metį, jau nelabai kuo galė-
davai padėti. Šiuo metu esama nechirurginių 
procedūrų. Manau, problema kyla tada, kai 
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pacientei, kuriai tikslinga chirurginė operaci-
ja, toliau leidžiami užpildai ir veidas po kelerių 
metų tampa sunkiai atpažįstamas.
 
Grožio chirurgijos pasaulio kultinė asmeny-
bė – dermatologas Fredricas Brandtas, vienas 
pirmųjų pradėjęs naudoti botulino toksiną ir 
stipriai prisidėjęs prie jo legalizavimo grožio 
chirurgijoje. Brandtas dalyvavo daugelyje 
tyrimų kuriant naujus užpildus. Jį vadindavo 
Botokso Baronu arba Kolageno Karaliumi. Gy-
dytojo Brandto pacientai buvo visa Amerikos 
aukštuomenės grietinėlė, taip pat ir Holivu-
do; jis beprotiškai daug dirbo savo klinikose 
Majamyje ir Manhatane, buvo nuolatinis TV ir 
radijo laidų svečias. Jo personažo pagrindu 
sukurtas net mini TV serialas. Botokso Barono 
prisilietimas prie veido kainuodavo pasakiš-
kus pinigus. Tačiau jis pats tapo savo gydymo 
auka, nes jo veidas nuo įvairiausių injekcijų 
liko sunkiai atpažįstamas. 2015 m. Brandtas, 
būdamas 65-erių, pasitraukė iš gyvenimo. 
Liūdniausia – kad jo jau nebėra, o jo veido, ne-
tekusio anatomijos ir įgimtų bruožų, filosofija 
iki šiol gyvuoja.

Gatvėje kartais matome žmonių, kurie kaž-
kaip „keistai“ atrodo. Turbūt teko matyti to-
kių ir televizijoje ar internete. Internete mi-
nimos, ir ne tik minimos, bet publikuojamos  
(www.awfulplasticsurgery.com) daugelio ak-
torių „prieš“ ir „po“ nuotraukos – Meg Ryan, 
Courtney Love, Victoria Beckham, Madonna, 
Catherine Zeta-Jones ir taip toliau; žmonės 
tiesiog sunkiai atpažįstami. Manau, bėda ta, 
kad jiems tiesiog visko per daug padaryta. Per 
daug užpildų, per silpnai veikia mimikos rau-
menys, galbūt pernelyg patempti veido audi-
niai. Tobulai atliktų injekcijų ar veido tempimo 
operacijų tiesiog nepastebėtume. 

Ekrane matydami aktorių, kuris ar kuri pui-
kiai atrodo pagal savo metus, galime spėti, ar 
jam arba jai nėra atlikta kokia nors procedūra 

ar operacija (Tom Cruise, Sophie Loren, Jane 
Fonda, Halle Berry). Norint įsitinkinti, reikia ša-
lia sudėti kelias nuotraukas: jaunystėje ir dabar, 
prieš metus ir dabar. Jei prieš metus veidas at-
rodė senesnis, negu atrodo dabar, – tai ne nuo 
dietos ar meditacijos.

Kurį laiką stebėjausi, kodėl žmonės save dar-
ko prašydami, kad jiems prileistų kuo daugiau 
užpildų į lūpas ir jas padarytų panašias į an-
čiuko, kodėl veidai po operacijų turi būti per-
tempti ir nenatūraliai atrodyti, o antakiai taip 
iškilti, jog atrodo, kad žmogus visą laiką nuste-
bęs, kodėl koreguotos nosys visiškai nedera 
prie kitų veido bruožų, kodėl krūtų implantai 
neproporcingai dideli. Vieną dieną praregė-
jau ir supratau: tai tik man ir mano pacientėms 
vulgaru ir negražu. Ne kartą esu minėjęs: man 
tobulai atlikta procedūra ar operacija – ta, ku-
rios nesimato. Bet kiekvienas turime skirtingą 
skonį – muzikos, meno, taip pat ir grožio.
 
Šiek tiek apie ateitį. Manau, kad gydytojams 
įgyjant vis daugiau žinių ir patirties, taip pat 
dėl technologinių inovacijų viskas bus atlieka-
ma dar saugiau ir ne taip invaziškai. Bus gau-
siai pasitelkiama genų inžinerija bei kamieni-
nės ląstelės. Dėl plastinės chirurgijos žmonės 
sens gerokai lėčiau. Grožio operacijų bei pro-
cedūrų paklausa sparčiai padidės ir jos bus 
suprantamos kaip dabartiniai vizitai į kirpyklą 
ar pas kosmetologą.

Nuo tada, kai persirgus sifiliu buvo rekons-
truojamos nosys, iki dabar, kai riebalais dai-
linami sėdmenys, grožio chirurgija stipriai 
pakito, bet principas išliko tas pats: atlikti 
procedūras tam, kad žmogus geriau jaustųsi 
ir labiau savimi pasitikėtų. Ar pacientai iš tiesų 
tampa laimingesni?
 

Grožis išgelbės pasaulį. 
(Fiodoras Dostojevskis)
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