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Kas dažniau ryžtasi koreguoti tai, ką 
davė gamta: vyrai ar moterys? 
Žinoma, moterys. Vyrai vis dar sudaro 
palyginti nedidelę dalį pacientų, tačiau 
absoliučių išvadų visgi nereikėtų dary-
ti. Kai kuriose amžiaus grupėse besi-
kreipiančių vyrų ir moterų santykis yra 
labai panašus. Pavyzdžiui, jei kalbame 
apie vaikišką grožio patologiją – atlė-
pusias ausis, tai dar reikėtų suskaičiuo-
ti, kokios lyties pacientams dažniau 
atliekamos tokios korekcijos. 
 Be to, reikia paminėti, kad moterys 
dažniausiai kreipiasi norėdamos „pa-
dailinti“ veidą ar kūną, o štai vyrus pas 
plastikos chirurgą atveda noras susigrą-
žinti tai, ką turėjo, tarkim, atkurti per 
varžybas ar muštynes sulaužytą nosį. 

Aistė Griškonytė

Noras būti gražiam — ne nuodėmė. Tik ar visada, jei 
tai, ką matome veidrodyje, neatitinka grožio standartų, 

būtina koreguoti skalpeliu? Tikrai ne — įsitikinęs plastikos 
chirurgas Darius Radzevičius ir nelinkęs pataikauti 

pacientams, kurie praveria jo kabineto duris vaikydamiesi 
vienadienių etalonų. Kita vertus, anot chirurgo, jei veido ar 
kūno netobulumas trukdo visaverčiam gyvenimui, tokius 

grožio randus reikia ir netgi būtina šalinti.

SIELAKŪNAS

Plastinės operacijos yra akivaizdus įro-
dymas, kokioms kūno vietoms žmonės 
turi daugiausia priekaištų. Kaip atrodo 
populiariausių korekcijų sąrašas?  
Negaliu kalbėti už visus plastikos chirur-
gus, bet savo darbo praktikoje pastebiu, 
kad per pastaruosius 4–5 metus šioje sri-
tyje susiformavo gan pastovios tendenci-
jos. Pirmoje vietoje rikiuojasi krūtų for-
mos koregavimo operacijos (didinimas, 
mažinimas, pakėlimas), toliau išskirčiau 
nosies formos, senstančio veido ir kūno 
linijų korekcijas. Šių operacijų skaičiai 
yra daugmaž panašūs. 
 Jeigu žiūrėsime į atskiras pacientų 
grupes pagal amžių, reikėtų pradėti nuo 
ausų formos koregavimo operacijų, ku-
rios populiariausios 7–10 metų amžiaus 
grupėje. Pacientams vyrams, kuriems 
nuo 20 iki 30 metų, aktualiausia nosies 
korekcija, moterims – krūtų formos 
korekcija. Perkopus per 40 metų aktu-
aliausia senstančio veido korekcija. 

Ar atverdamas Jūsų kabineto duris 
žmogus visada tiksliai žino, ko nori? 
Dažniausiai taip. Veido ar kūno korek-
cijos sėkmė priklauso ne tik nuo paci-
ento norų, bet ir nuo gydytojo galimy-
bių. Svarbu išsiaiškinti, ko žmogus nori 
ir kokios yra galimybės tai įgyvendinti. 

Plastikos chirurgas 
Darius Radzevičius
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