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grožis

gelbsti ar kenkia?
Žvelgiant į šiandienį 

pasaulį gali susidaryti 
įspūdis, kad plastinės 

operacijos yra toks 
pat įprastas dalykas 

kaip apsilankymas pas 
odontologą ar vizitas 
pas kirpėją. Jaunos 

merginos viešai rodo 
savo nuotraukas, 

kaip atrodo po 
krūtų didinimo 
operacijos, vos 

atsiradus pirmosioms 
raukšlėms svajoja apie 

veido gražinimą, o 
panorusios putlių lūpų 

ryžtasi injekcijoms. 
Ar visada plastinė 

operacija – geriausia 
išeitis?

Plastinės

Plastinė chirurgija gali tapti 
žalingu įpročiu tuomet, kai as-
muo po operacijos jaučiasi pa-
tenkintas savo išvaizda ir trokš-
ta dar labiau ją tobulinti, arba 
priešingai – rezultatas neatitin-
ka lūkesčių. Tuomet žmogus 
tampa psichologiškai priklau-
somas nuo plastinių operacijų. 
Remiantis statistiniais duome-
nimis, apie 30 % pacientų grįžta 
dar vienai ar kelioms grožio 
operacijoms, nors anksčiau 
planavo darytis tik vieną. Tai 
lemia visuomenėje aukština-
mas grožio ir jaunystės kultas, 
kai bet kokia kaina stengiamasi 
atitikti nustatytus standartus ir 
sustabdyti senėjimo procesus. 
Norint to išvengti, svarbu at-
sakingai išsirinkti specialistą, 
kuris suprastų paciento lūkes-
čius, įvertintų ar operacija rei-
kalinga. Asmenims, norintiems 
ką nors keisti, didžiausią įtaką 
daro psichologiniai motyvai, 
kuriuos prieš operaciją būtina 
išsiaiškinti. Svarbu, kad žmonės 
norėtų keistis dėl savęs, o ne dėl 
aplinkinių įtakos.

Plastinės operacijos neretai grą-
žina pasitikėjimą savimi arba jį 
didina, gerina gyvenimo koky-
bę, leidžia geriau jaustis, padeda 
atsikratyti kompleksų. Atlėpu-
sias ausis turintis vaikas to ne-
pastebi, kol nepradeda eiti į mo-
kyklą. Tuomet iš bendraamžių, 
mėgstančių tyčiotis iš kitų, su-
žino, kad turi tokias ausis. Vieni 
vaikai pradeda dėl to komplek-
suoti, kiti – nekreipia dėmesio. 
Dėl savo išvaizdos ir atlėpusių 
ausų blogai besijaučiančiam 
mažyliui gali padėti plastinės 
chirurgijos specialistas.
Plastines krūtų operacijas daž-
niausiai renkasi tos moterys, 
kurios svajoja apie didesnę krū-
tinę, tos, kurios pagimdė 2–3 

vaikus ir trokšta atgauti pirminę 
jų formą bei persirgusios onko-
loginėmis ligomis. Operacija 
suteikia psichologinį komfortą, 
dailiosios lyties atstovės nesi-
gėdija savo kūno, gali rinktis 
atviresnius drabužius. Plastinei 
krūtų operacijai neturėtų ryžtis 
moterys, tikinčios, kad tai gali 
padėti susigrąžinti vyrą arba jį 
rasti.
Plastinė chirurgija gali padėti 
išspręsti problemas, atsiradu-
sias po greito svorio netekimo, 
kai lieknas kūnas „pasipuošia“ 
nukarusia oda, pagerinti savi-
jautą esant užkritusiems akių 
vokams, pagražinti didelę arba 
kumpą nosį, paslėpti amžių ir 
emocijas išduodančias raukšles.

Gali tapti liga?

Patobulinta išvaizda
geresnis gyvenimas?
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„Bet kokio amžiaus žmogus turi 
teisę būti gražus“, – sako specia-
listas.

Kokios plastinės operacijos šiuo 
metu itin populiarios? Kokio 
amžiaus žmonėms dažniausiai 
jas atliekate?
Populiariausios senstančio vei-
do, krūtų, nosies, kitų kūno dalių 
operacijos. Kiekvienai minėtai 
operacijų grupei yra būdingas 
tam tikras pacientų amžius. Pa-
vyzdžiui, veido operacijos daž-
niausiai atliekamos 40–60 m. 
moterims, krūtų – 20–40 m. pa-
cientėms, o nosies korekcijos – 
20–30 m. asmenims.

Kiek vidutiniškai operacijų at-
liekate per dieną ir per metus? 
Per dieną dažniausiai atlieku 3–4 
operacijas, o per metus – apie 400.

Į jus dažniau kreipiasi žmonės, 
apsisprendę darytis plastinę 
operaciją dėl būtinų priežasčių, 
tarkime, traumų, nudegimų, 
kitų sužalojimų, ar dėl nepasi-
tenkinimo išvaizda?
Apie 90 % pacientų nori pakeisti 
išvaizdą dėl įgimtų ar įgytų ydų. 
Įgimti trūkumai: per mažos ar per 
didelės krūtys, atlėpusios ausys, 
negraži nosis. Įgytos ydos: apdri-
bęs pilvas, nukarusios krūtys, dėl 
senyvo amžiaus ar pablogėjusių 
audinių elastingumo apdirbusi 
veido oda ar akių vokai.

Būna atvejų, kai tenka atkalbėti 
pacientą nuo plastinės operaci-
jos? Kokios to dažniausios prie-
žastys?
Taip, neretai tenka pacientus 
atkalbėti nuo operacijos, jei ši 
nėra būtina. Jeigu pacientė turi 
C dydžio krūtis, tikrai atsisakau 
jas didinti. Jei 30 m. moteris nori 
atlikti veido tempimo operaciją, 
rekomenduoju palaukti 8–10 m.

Teko susidurti su pacientu(-e), 
turinčiu(-ia) priklausomybę 
nuo plastinių operacijų?
Taip, tačiau jie netampa mano 
pacientais.

Kokį keisčiausią pageidavimą 
teko išgirsti iš savo pacientų?
Neturiu pacienčių, kurios nori 
tapti Monica Bellucci, ar paci-
entų, svajojančių atrodyti kaip 
Brad’as Pitt’as. Tačiau yra tokių, 
kurie mano, kad plastinė chirur-
gija yra visagalė ir gali pajauninti 
20 m. Apgailestauju, tačiau tai – 
neįmanoma.

Kaip manote, kodėl kasmet dau-
gėja žmonių, pageidaujančių 
grožio operacijų?
Grožio chirurgija tampa mažiau 
pavojinga, reabilitacijos laikas 
trumpėja, o dėl konkurencijos 
kainos tampa prieinamos prak-
tiškai visiems.

Kaip manote, ar plastinės opera-
cijos gali sumažinti nepasitenki-
nimą išvaizda?
Manau, kad ne. Gali tik padidinti 
pasitikejimą savimi.

Kas žmonėms formuoja klai-
dingą supratimą apie plastines 
operacijas?
Manau, kad spauda ir televizija 
neretai persistengia, kai rekla-
muoja plastinę chirurgiją ir jos 
galimybes. Žmonės, matydami 
vizualiai pagražintas žvaigždes 
žurnaluose ar televizijos laidose, 
pradeda tikėti, kad XXI a. viskas 
įmanoma.

operacijos

Medicinos mokslų daktaras, plastinės 
chirurgijos specialistas 

Darius Radzevičius 

Specialisto komentaras 
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Dabar plastinės chirurgijos pas-
laugomis naudojasi ne vien tik 
aktoriai ar įtakingi asmenys. Vis 
daugiau kreipiasi žmonių, kurie 
pakeitę išvaizdą tikisi didelių per-
mainų gyvenime. 
Dažnai asmenys, kuriems 
iš tikrųjų nereikia keisti iš-
vaizdos, ryžtasi sudėtingoms 
plastinėms operacijoms dėl 
kelių priežasčių. Viena jų – 
noras turėti putlias lūpas ar di-
desnę krūtinę, nes esami bruožai 
pačiam atrodo nepatrauklūs arba 
to pageidauja partneris. Kita prie-
žastis – troškimas tapti panašiam 
į mėgstamą šou pasaulio žvaigždę 
ar kokį nors kitą asmenį. Mano-
ma, kad tik tuomet jų gyvenimas 
taps idealus. Paprastai tokie lū-
kesčiai po operacijos neišsipil-
do. Juk išvaizda žmogaus vidaus 
nepakeis ir nepadarys gyvenimo 
panašaus į kitų asmenų. 
Dažnai dėl nesėkmių kaltina-
mas ne sunkus charakteris, maži 
gebėjimai ar kiti psichologiniai 

trūkumai, o išvaizda. Anot spe-
cialistų, žmonių išorė, kuri buvo 
kardinaliai pakeista atlikus plasti-
nes operacijas, neigiamai veikia jų 
identifikaciją bei daro žalą psichi-
kai. Pavyzdžiui, moterys, kurioms 
buvo padaryta tam tikra plastinė 
operacija, prisipažino, kad jaučia-
si tarsi ne savimi arba ne su savo 
veidu. 
Yra 3 grupės žmonių, kuriems dėl 
specifinių psichikos aspektų ne-
patariama atlikti plastinių opera-
cijų. Pirma – asmenys, sergantys 
psichikos sutrikimais, tarkime, 
šizofrenija, paranoja, psichoze. 
Tačiau kai tyrimai parodė, kad 
kartais tokių pacientų savijauta 
po plastinės operacijos pagerėja, 
tačiau prieš tai turi būti atlieka-
mas psichoterapinis gydymas.
Žmonės dažnai suserga dismor-
fofobija, t. y. liguistai tiki, kad turi 
fizinių trūkumų, kurių iš tikrųjų 
nėra. Dažniausiai taip nutinka 
20–30 m. asmenims, linkusiems 
į perfekcionizmą ir narcisizmą. 
Jie tikisi, kad operacija pakeis 
jų gyvenimą, pavyzdžiui, padės 
pasiekti karjeros aukštumų ar 
tapti intelektualesniems. Todėl 
atsiranda pavojus tapti priklau-
somiems nuo plastinių operacijų. 
Šiems pacientams retai pavyks-
ta pasitenkinti nauja išvaizda ir 
pagerinti savivertę. JAV moksli-
ninkų atlikti tyrimai parodė, kad 
po plastinės operacijos praėjus 
metams papie 85 % pacientų be 
akivaizdžių asmenybės sutriki-

mų buvo patenkinti rezultatais ir 
patyrė mažiau neigiamų emocijų. 
Tačiau pacientai, sergantys dis-
morfofobija, buvo nepatenkinti 
operacijos rezultatais, turėjo po-
linkį į depresiją ir savižudybę.
Antra grupė – tai žmonės, norin-
tys darytis kuo daugiau plastinių 
operacijų arba trokštantys ne tik 
panaikinti turimus trūkumus, 
bet norintys atlikti daug ope-
racijų vienu metu. Trečiai gru-
pei priskiriami tie, kurie siekia 
subjektyvaus tobulumo. Jiems 
neužtenka panaikinti mažą trū-
kumą. Taip pat yra tokių paci-
entų, kurie ryžtasi plastinėms 
operacijoms po traumuojančių 
įvykių, pavyzdžiui, skyrybų, ar-
timojo mirties, darbo pakeitimo 
ir pan. Dažniausiai praėjus ku-
riam laikui jie nebūna patenkinti 
rezultatais.
Bet kokiu atveju pacientas, kuris 
geba aiškiai ir motyvuotai api-
brėžti savo norus bei priežastis, 
yra kur kas tinkamesnis kandi-
datas plastinei operacijai atlikti 
nei tas, kuris to negali padaryti. 
Prieš atliekant plastinę operaciją 
būtina atsižvelgti ne tik į fizinę, 
bet ir į dvasinę paciento būklę 
bei psichologinį tipą. Jeigu į 
plastinės chirurgijos specialistą 
kreipiasi asmuo, kuris reikalau-
ja pakoreguoti kurią nors kūno 
dalį, atrodančią visiškai norma-
liai, ir akivaizdžiai tikisi nerealių 
rezultatų – greičiausiai jam rei-
kia psichiatro pagalbos.

grožis

Ne visi žmonės grožio operacijas 
renkasi norėdami atsikratyti tam 
tikrų trūkumų ar patobulinti ne-
patinkančią kūno vietą. Yra ne-
mažai tokių, kurie stengiasi tapti 
panašiais į mėgstamus aktorius, 
gyvūnus, arba trokšta patekti į 
Gineso rekordų knygą.
Viena garsiausių plastinių opera-
cijų auka pasaulyje – iš Šveicarijos 
kilusi Jocelyn Wildenstein. Kal-
bama, kad kažkada buvusi labai 
daili mergina ryžosi daugybei 
plastinių operacijų vien tam, kad 
jos veido bruožai taptų panašūs 
į katės. To pageidavo jos vyras, 
dievinantis šias keturkojas. Po 
pirmosios plastinės operacijos 
J. Wildenstein negalėjo sustoti – 

vis bandė tobulinti išvaizdą, kad 
kuo labiau patiktų mylimajam ir 
pranoktų visas jo meilužes. Deja, 
šiandien moters veidas subjauro-
tas, o kates garbinančio vyro nėra 
šalia.
Majamyje gyvenanti 45-erių La-
cey Willd siekia rekordo – ji nori 
tapti didžiausių krūtų savininke 
pasaulyje. Šešis vaikus auginanti 
moteris nekreipia dėmesio į me-
dikų įspėjimus, ruošiasi tryliktai 
krūtų didinimo operacijai ir sie-
kia, kad jos taptų 3Q dydžio. Šiuo 
metu viena L. Willd krūtis sveria 
10 kg. Jos moteriai trukdo vairuo-
ti, nes rankomis vos siekia vairą, 
gaminti, be to, gąsdina jos vaikus 
ir gyvenimo draugą.

Aistė Sakalauskienė

Krūtų didinimo ar mažinimo 
operacijos, riebalų nusiurbimai, 
nosies gražinimas nieko nestebi-
na. Vis dėlto nesenai Pietų Korė-
joje paplito nauja mada – amžina 
šypsena. Kad veidas atrodytų vi-
sada linksmas ir nuo jo nedingtų 
šypsena, per operaciją įpjaunami 
lūpų kampučiai, kurie pailgina-
mi ir šiek tiek pakeliami į viršų, 
retesniais atvejais – užriečiami. 

O japonai panoro šypsodamiesi 
atrodyti žaismingesni ir žavesni, 
tad patraukė į plastinės chirurgi-
jos centrus, kad būtų suformuo-
tos duobutės skruostuose. Nors ši 
operacija nėra sudėtinga ir ilgai 
netrunka, sens-
tant dirbtinės 
duobutės tikrai 
neatrodo dailiai.

Keisčiausios 

Tikslas – Gineso rekordų knyga

plastinės operacijos

Kai perziangiama riba...

•	 Anot	 istorikų,	 pirmieji	
įrašai	apie	rekonstrukcines	
plastines	 chirurgines	ope-
racijas	aptikti	senovės	indų	
sanskrito	raštuose.
•	 Daugiausia	plastinių	ope-
racijų	 pasaulyje	 pasidarė	
Cindy	 Jackson.	 Teigiama,	
kad	moteriai	padaryta	dau-
giau	nei	50	kūno	tobulinimo	
operacijų.	Dėl	to	ji	pateko	į	
Gineso	rekordų	knygą.
•	 Rusijos	dainininkui	Bori-
sui	Moisejevui	buvo	griežtai	
uždrausta	darytis	plastines	
operacijas	dėl	pavojaus	gy-
vybei.
•	 Moterys	 dažniausiai	
krūtis	nori	didintis	1–2	dy-
džiais.	
•	 Plastinės	 operacijos	 po-
puliariausios	JAV	ir	Brazili-
joje.
•	 Vaikams	 dažniausiai	
atliekamos	atlėpusių	ausų	
korekcijos	 ir	 apgamų	 bei	
randų	šalinimas.	Pagrindi-
nė	priežastis	–	patyčios	mo-
kykloje.
•	 Kinijoje	vyras	padavė	gra-
žuolę	žmoną	į	teismą	dėl	to,	
kad	jiems	gimė	negraži	du-
kra,	nepanaši	į	juos.	Stiprio-
sios	 lyties	 atstovas	 iš	 pra-
džių	manė,	kad	žmona	jam	
buvo	neištikima,	vėliau	pa-
aiškėjo,	kad	ji	nuslėpė	faktą,	
jog	yra	pasidariusi	daugybę	
plastinių	operacijų.

•	 Lietuvoje	populiariausios	
krūtų	didinimo	ir	lūpų	pu-
tlinimo	operacijos.	Taip	pat	
vis	populiarėja	riebalų	šali-
nimas.

ĮDOMU

Skaičiuoja-
ma, kad kasmet 

plastinių operacijų 
atliekama apie 

17 mln. žmonių. 
Pasaulyje 

populiariausios krū-
tų didinimo operacijos. 

Kasmet jų skaičius padidėja 
2–3 %. Antroje vietoje – no-

sies korekcijos, 
trečioje – pilvo plasti-

nės operacijos.

 Psichologė Svetlana Ramoškienė

Specialistės komentaras 
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