
uo kada moterys 
pradeda lankytis pas grožio 
specialistus ir nuo kada joms 
būtų patartina tai daryti?
Kadangi mūsų klinika turi 
labai platų veiklos spektrą, į 
mus kreipiamasi dėl įvairiausių 
priežasčių, susijusių ne tik 
su išvaizdos puoselėjimu, bet 
ir gydymu. Pirmiausia į mus 
kreipiasi paauglės, kurias 

kankina jaunatviniai spuogai bei 
jų palikti randai. O maždaug nuo 25 m. odoje ima atsirasti 
pokyčių dėl amžiaus – odai ima trūkti drėgmės, todėl gali 
atsirasti smulkių raukšlelių, dėl oro užterštumo, darbo 
kompiuteriu, nuovargio, rūkymo oda netenka skaistumo. 
Žinoma, šie pokyčiai moterims nepatinka ir jos kreipiasi 

pagalbos pas grožio specialistus. Aišku, kiekvieno žmogaus 
organizmas ir gyvenimo būdas yra skirtingi, todėl nusakyti, 
kada yra ta riba, kurią peržengus derėtų apsilankyti pas 
dermatologą, yra gana sunku. 
Į kokias amžiaus grupes galima būtų suskirstyti moteris, 
kurios į dermatologą kreipiasi pagalbos ir patarimų?
Na, viena jau paminėta – nuo 25 m. Antrąją grupę sudarytų 
moterys, kurios peržengia maždaug 35–40 m. ribą. Tuomet 
prasideda odos stangrumo ir elastingumo pokyčiai, pradeda 
ryškėti raukšlės. Juos galima koreguoti atliekant injekcines 
procedūras, tokias kaip biorevitalizacija su hialurono 
rūgštimi ar plazmoliftingas (PRP). Tokio amžiaus moterims 
taip pat tinka ir paviršinius odos sluoksnius – epidermį ir 
viršutinį dermos (tikrosios odos) sluoksnį atnaujinančios 
lazerio procedūros. Na o trečioji grupė – tai moterys, kurios 
perkopia maždaug 45–50 m. ribą. Tada jau prasideda 
hormoniniai moters organizmo pokyčiai, odos stangrumas ir 
elastingumas pastebimai sumažėja, pakinta veido kontūras, 
todėl injekcinės procedūros jau daro menką poveikį. Vis 
dėlto naujausi estetiniai lazeriai gali atnaujinti visus odos 
sluoksnius, todėl po keleto procedūrų oda tampa stangresnė, 
elastingesnė, veido kontūras paryškėja.
Kada negalima apsieiti be lazerio pagalbos?
Kalbant apie grožį, žodžių „reikia“ ar „negalima apsieiti“ 
negali būti. Kiekviena procedūra yra pasirinkimas, kurį 
savarankiškai priima pats žmogus. Aišku, geriausia, jei jis 
prieš tai pasikonsultuoja su specialistu. Pavyzdžiui, lazerio 
procedūros yra labai veiksmingos, kol dėl amžiaus atsiradę 
odos pokyčiai nėra labai dideli. Jeigu būtina korekcija viršija 
lazerio galimybes, moterims siūlome plastikos chirurgo 
konsultaciją.

Ar galima sakyti, kad operacija – tai paskutinis šiaudas, 
už kurio griebiamasi?
Nemanau, kad tai paskutinė viltis. Plastinė operacija yra 
objektyviai ir pamatuotai priimtas sprendimas, kuris 
sprendžia realias, o ne išgalvotas problemas. Juk su me-
tais žmogaus organizmas netenka riebalų, be to mažėja 
audinių elastingumas, jie, veikiami žemės traukos, smunka 
žemyn, tad pakelti juos 3 cm ar daugiau ne chirurginėmis 
priemonėmis neįmanoma. Tokiais atvejais ir priimamas 
sprendimas dėl plastinės operacijos.
Kada pasiekiama ta riba, kai moteriai patartina kreiptis 
jau ir į plastikos chirurgą?
Esu tikras, kad jei moteris galvoja, kad jai nereikia jokios 
išvaizdą keičiančios procedūros – vadinasi, ir nereikia. 
Tačiau jei moteris pažvelgusi į veidrodį jaučią nerimą dėl 
bėgančių metų padarytų pokyčių jos veide – tada galima 
imti ieškoti tinkamiausios procedūros ar operacijos. O tai 
dažniausiai nutinka maždaug apie 35–40 m., kai išnyksta 
natūralus veido apvalumas ir išryškėja smuktelėjusi veido 
apačia, pasikeičia audiniai paakiuose, išryškėja raukšlės 
kaktos ir akių srityse. Minėtame amžiaus laikotarpyje 
dažniausiai užtenka nechirurginių procedūrų – botulino 
toksino, užpildų injekcijų ar lazerio. Vyresnio amžiaus 
pacientėms jau, tikėtina, reikės plastinės operacijos.
Jei jau pasiryžtama operacijai, ką tada turėtų daryti 
moteris, norinti pasiekti kuo geresnį rezultatą?
Operacijos rezultatą lemia keli svarbūs kriterijai – tai tinka-
ma pacientė, tinkamas būdas ir tinkamas specialistas. O 
jeigu pasirenkama netinkamai, norima, pavyzdžiui, proble-
mas išspręsti paprastesnėmis priemonėmis – tai rezultatai 
bus toli gražu ne maksimalūs. Jei operacija atliekama per 
anksti, rezultatas irgi bus blogas.
Labai svarbu, kad plastinę operaciją pasirinkęs žmogus 
suprastų, kokio rezultato galima tikėtis bei kaip jį vėliau 
reikės išlaikyti. Neabejoju, kad kuo ilgesniam atliktos ope-
racijos efektui išlaikyti į pagalbą reikia pasitelkti tiek kos-
metologus, tiek dermatologus.
O kaip ilgai gali išlikti plastinės operacijos poveikis? 
Pavyzdžiui, veido.
Plastinė operacija „neužšaldo“ organizmo ir nesustabdo 
senėjimo procesų. Vis tiek audiniai smunka žemyn. Tie-
sa, tinkamai atlikta operacija kiek sulėtina šį procesą. 
Vis dėlto kai moterys manęs paklausia: „O kiek laikys?“ 
– aš atsakau, jog nė kiek, nes organizmas toliau sensta. 
Tačiau jei tai jis daro be dideliu perturbacijų, ligų ar svorio 
svyravimų, tai kitą operacija bus rekomenduojama atlikti 
po 8–10 m. Per šį laikotarpį, greičiausiai, bus atliekamos 
neoperacinės procedūros. Dermatologai ir kosmetologai 

Kiekviena moteris trokšta būti graži, žavi ir sulaukti komplimentų. Tiesa, vienoms tai 
pavyksta lengviau, o kitoms tenka įdėti daugiau pastangų. Tačiau Grožio terapijos 
ir chirurgijos klinikos SUGIHARA specialistai ramina ir sako, kad nepaisant visko – 

visoms moterims be išimties patartina skirti dėmesio ir laiko savo išvaizdai puoselėti. 
Tik klausimas – kada derėtų aktyviau pradėti lankytis pas dermatologą ir kada 

pasibelsti į plastikos chirurgo kabinetą. O gal to apskritai nereikia?
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padės profilaktinėmis priemonėmis kuo labiau atitolinti 
kitą operaciją
Ar po pirmosios plastinės operacijos ateis toks laikas, 
kai reiks neišvengiamai daryti ir kitą?
Jeigu moteris klausia: „Ar reikia?“ – atsakau, kad tikrai 
ne. Juk tai prabangos prekė, padedanti jaustis geriau. Tiek 
pačiam sau, tiek ir aplinkiniams.
Ar yra tokių moterų, kurioms sakote, kad jau 
nepadėsite, nes per vėlai kreipėsi?
Esu tikras, kad per vėlu nebūna, bent jau idealiame pa-
saulyje. Tuo tarpu mes gyvename tikrovėje su visomis 
negandomis, tarp kurių yra ir ligos. Būtent sveikatos 
būklė yra tikrasis rodiklis, nurodantis, ar galima atlikti 
plastinę operaciją. Pavyzdžiui, jeigu žmogaus kraujospūdis 
aukštas ir blogai koreguojamas medikamentais arba jis turi 
problemų su širdimi, tai operuoti jo tikrai nepatariama: 
išauga pooperacinių komplikacijų rizika. Tad amžius yra tik 
santykinis rodiklis. Kartais būna taip, kad tenka operuoti 
jau garbaus amžiaus sulaukusias ponias, o kartais ir gana 
jaunoms moterims, dėl netinkamos jų sveikatos būklės, pa-
sakau „ne“.
O ką sakote moterims, kurios atitinka sveikatos kri-
terijus, tačiau objektyviai žiūrint, joms dar nereikia 
operacijos?
Visada akcentuoju, kad esu gydytojas, o ne verslininkas. Be 
to, remdamasis savo patirtimi bei moksline literatūra, pri-
menu, jog plastinė operacija ar kokia kita procedūra nepade-
da išspręsti problemų su sutuoktiniu ir nepadaro jūsų ge-
resnio profesinėje srityje. O jei tai neveikia – prisipažįstu, 
jog mano darbo atlygis nėra pastovaus dydžio. Jis priklauso 
nuo atliktų operacijų kiekio. Tai dažniausiai tikrai priverčia 
žmones susimąstyti, nes jiems sunku patikėti, kad savo 
noru atsisakau pinigų tiesiog šiaip sau. Tada jie įsitikina, kad 
turiu objektyvių priežasčių, kurio-mis remdamasis reko-
menduoju atsisakyti minties daryti plastinę operaciją arba 
nukreipiu pas kitus 
specialistus. Tarkime, 
dermatologus.
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         Grožio ekspertai:
skirtingo amžiaus 

moterims reikia
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Prieš

Po nechirurginės senstančio
veido korekcijos bei veido
raudonio šalinimo lazeriu
procedūrų
(pacientės amžius – 48 m.)
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