Dr. Darius
Radzevičius:
plastinė chirurgija
prieinama visiems,
bet ne kiekvienam
jos reikia
Grožio terapijos ir chirurgijos klinikos
„Sugihara“ inicijuotas projektas „Didieji
grožio pokyčiai“ dviem moterims prieš
kelias savaites suteikė antrą galimybę.
Galimybę vėl jaustis patraukliomis ir
galinčiomis gyvenime pasiekti daugiau.

Džiaugsmas ypač atsispindėjo Rimos
Vaniarchinos (55 m.) akyse. Moteris per
6 savaites atjaunėjo kone 10 metų. Pasak
ją operavusio plastikos chirurgo dr. Dariaus Radzevičiaus, moteriai numatytoms
procedūroms (veido patempimui, lūpų
korekcijai ir raukšlių naikinimui) atlikti
prireikė vos 2 valandų, tačiau poveikis bus
ilgalaikis. O svarbiausia, kad tai suteiks pacientei daugiau pasitikėjimo savimi.
„Plastinė chirurgija daugeliu atveju yra
reikalinga, bet ne būtina. Reikia pabrėžti,
kad tai ne sveikatinimo, o gražinimo
procedūra. Tačiau tiems, kurie jau yra
praradę viltį, tai gali suteikti didžiulį
moralinį pasitenkinimą. Toks užtaisas
išlieka ilgai ir, mano nuomone, tai yra svarbiau už išorinius pokyčius. To ir siekėme
dirbdami su mūsų projekto dalyve“, –
pabrėžė D. Radzevičius.
Jis tikino, kad operuoti sutinka toli gražu
ne kiekvieną pacientą. Buvo ne vienas atvejis, kai atėjusiam į konsultaciją žmogui jis
pasako, kad plastinė operacija jam iš tiesų
nereikalinga. 17 metų plastine chirurgija
užsiimantis dr. D. Radzevičius išmoko atskirti tuos, kuriems tikrai reikia pagalbos,
nuo tų, kurie pas jį eina tik dėl stereotipų.
„Būna, ateina mergina, kurios krūtinė
tikrai graži, bet ji sako, kad nori ją dar di-

dinti. Tokiu atveju aš nepuolu jos kaltinti,
o tiesiog papasakoju ir parodau, kokios yra
galimos jos apsisprendimo pasekmės. Po
konstruktyvaus pokalbio žmonės susipranta, kad daro klaidą, ir pakeičią nuomonę“,
– džiaugėsi klinikos „Sugihara“ plastikos
chirurgas.
Vis dėlto tokių žmonių, kuriems pagalbos tikrai reikia, yra gana daug. Tai dėl
gyvenimo būdo per anksti susenę žmonės,
moterys, kurios po kelių iš eilės nėštumų
nebegali susigrąžinti tokių kūno formų,
kurios buvo prieš gimdant.
„Visiems plastinės chirurgijos skeptikams
esu linkęs rodyti nuotraukas žmonių, kurie
į mane kreipėsi su realiomis problemomis.
Jas peržiūrėjus tampa aišku, kad jie į plastikos chirurgą kreipėsi ne dėl savo tuštybės.
Noriu pažymėti, kad ateinantys į mano
kabinetą pacientai dažnai jau būna išbandę
visas įmanomas alternatyvas. Pradedant
dieta ir baigiant aktyviu sportu. Tai jiems
nepadeda, todėl operacija lieka vienintelė
išeitis“, – aiškino chirurgas ir pridūrė, kad
taip būna dėl žmogaus audinių ypatybės
išsitampyti ir negrįžti į pradinę padėtį.

Šiais laikais ypač svarbiu aspektu, anot
pašnekovo, tapo laikas, per kurį žmonės
po operacijos vėl gali grįžti į darbą. Ši tendencija rodo, kad vis daugiau žmonių gali
pasinaudoti plastikos chirurgų pagalba.
Anksčiau,
pasak
dr.
Dariaus
Radzevičiaus, į plastinės chirurgijos
specialistus kreipdavosi dažniausiai tik
turtingų vyrų žmonos, kurioms gyvenime
svarbiausias dalykas buvo būti gražiomis.
Tačiau dabar laikai pasikeitė ir į „Sugiharos“ klinikoje dirbančius specialistus kreipiasi vis daugiau dirbančių žmonių, kurie
patys moka už operacijas, o kartais net
ima paskolą joms atlikti.
„Plastinė operacija – jau nebe išskirtinės
socialinės grupės privilegija. Reikalui
esant ją gali nusipirkti kiekvienas dirbantis
asmuo. Jeigu, pavyzdžiui, jam būtų
atliekamas pasmukusių veido audinių
patempimas, o raukšlės užpildomos paties
paciento audiniais, tuomet žmogus jau
po 3–4 savaičių vėl galėtų grįžti į darbą
ir mėgautis nauja gyvenimo kokybe“, –
tvirtino Grožio terapijos ir chirurgijos
klinikoje dirbantis dr. Darius Radzevičius.

Faktai iš dr. D. Radzevičiaus
praktikos
Moterys dažniausiai pageidauja turėti
C dydžio krūtinę.
Po plastinės operacijos pacientės pas
daktarą dar apsilanko vidutiniškai 3–5
kartus.
Po veido audinių patempimo plastinės
operacijos pacientas į darbą gali grįžti
po 3–4 savaičių.
Plastinė operacija kainuoja nuo kelių
šimtų iki kelių dešimčių tūkstančių litų.
Didžioji plastines operacijas
besidarančių žmonių dalis – moterys.

