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Плас тыч ная хi рур гiя ста но -

вiц ца ўсё больш да ступ най 

i па пу ляр най ся род бе ла ру сак. 

Якiм апе ра цы ям яны ад да-

юць пе ра ва гу? Што час цей 

за ўсё мя ня юць на тва ры? 

У якiх вы пад ках плас тыч ны 

хi рург ад маў ляе ў апе ра цыi? 

Цi  з'яў ля ец ца ўзрост пе ра шко-

 дай для плас ты кi? Пра гэ та 

i iн шае мы па гу та ры лi з плас-

 тыч ным хi рур гам, за гад чы кам 

хi рур гiч на га ад дзя лен ня ме-

ды цын ска га цэнт ра «ЛО ДЭ»

Iва нам ПЛАС КОН НЫМ.

— На коль кi ў сва iх эс тэ тыч-

ных гус тах бе ла рус кi ад роз нi-

ва юц ца ад жан чын Ра сii, Еў ро-

пы, Аме ры кi?

— Ка лi ка заць пра за ка на даў-

цаў мо ды ў плас тыч най хi рур гii, 

то най перш гэ та Бра зi лiя i iн шыя 

кра i ны Ла цiн скай Аме ры кi. Iн дуст-

рыя пры га жос цi там атры ма ла 

шы ро кае раз вiц цё ў кан цы мi ну-

ла га ста год дзя, i гэ тыя кра i ны да лi 

све ту вя лi кую коль касць вы дат ных 

плас тыч ных хi рур гаў, якiя рас пра-

 ца валі шэ раг но вых методык і 

апе ра цый. У Ла цiн скай Аме ры цы 

свае эт нiч ныя схiль нас цi да пэў-

ных ма дэ ляў пры га жос цi — усе, 

на прык лад, ве да юць, што та кое 

«бра зiль скiя яга дзi цы». Бра зiль ян -

кi ро бяць плас тыч ныя апе ра цыi

ў лю бым уз рос це. Там iс нуе культ 

пры го жай жан чы ны, i яны яшчэ 

да шлю бу звяр та юц ца да па слуг 

плас тыч ных хi рур гаў.

Бе ла рус кi, я пе ра ка на ны, са мыя 

пры го жыя жан чы ны ў све це. I ка лi 

раз гля даць ус ход нiх сла вя нак — 

бе ла ру сак, укра i нак i ра сi я нак, — 

то гэ та дзяў ча ты з па доб ны мi 

праб ле ма мi i жа дан ня мi. I вя лi кiх 

ад роз нен няў у за па тра ба ва нас цi 

апе ра цый ня ма.

— Якiя з iх бе ла рус кi ро бяць 

час цей за ўсё?

— На пер шым мес цы — хi рур гiя 

тва ру i гру дзей. Бра зiль скiя яга-

дзi цы ў нас не ка рыс та юц ца вя лi-

кай па пу ляр нас цю. Са мыя частыя 

апе ра цыi — на па ве ках, гру дзях, 

носе, а таксама лi па фi лiн г (ад наў-

лен не аб' ёму пад скур най тлу шча-

вай клят чат кi шчок, пад ба род ка 

i iн ша га ўлас ны мi тлу шча вы мi 

клет ка мi), лi па сак цыя i фэтг раф-

тын г (iн' ек цыi ўлас ных тлу шча вых 

кле так для ня знач ных змя нен няў 

аб' ёму), аб да мi нап лас ты ка. Пры 

гэ тым тыя ж азi ят кi ад да юць пе-

ра ва гу хi рур гii тва ру, i там са мыя 

вы со ка пра фе сiй ныя хi рур гi ад па-

вед на га про фi лю.

— Што бе ла рус кi най час цей 

па ляп ша юць на тва ры?

— Апе ра цыi на тва ры лi чац ца 

ма ла траў ма тыч ны мi, не па тра бу-

юць знач най рэ абi лi та цыi i па ка-

зан нi да iх ёсць у кож най дру гой 

жан чы ны пас ля 40 га доў. У пры-

ват нас цi, да бле фа рап лас ты кi 

(ад наў лен ня знеш ня га вы гля ду 

i лiк вi да цыі ўзрос та вых змя нен-

няў i пры ро джа ных асаб лi вас цяў 

па ве каў) i лi па фi лiн гу. У сва ёй 

прак ты цы я час та су мя шчаю дзве 

гэ тыя апе ра цыi, бо дзяў ча там, у 

якiх ёсць па ка зан нi да бле фа ра-

п лас ты кi, па тра бу ец ца i лi па фi лiнг. 

З уз рос там тлушч на тва ры атра-

фi ру ец ца, твар ро бiц ца ху дзей шы, 

апус ка ец ца.

— У якiм уз рос це да вас пры-

хо дзяць жан чы ны?

— Па ка лен не, якое ў нас без 

са рам лi вас цi i агляд кi на блiз кiх, 

ка лег i сяб роў мо жа пай сцi i зра-

бiць апе ра цыю па па ве лi чэн нi гру-

дзей, — гэ та 30—35 га доў. Ужо ў

35—40 на гэ та вы ра ша юц ца з цяж-

 кас цю. Жан чын 45—50 яшчэ менш, 

а ста рэй шыя за 50 — гэ та прос-

та кансерватыўныя з ма ла до-

сцi на ту ры, якiя пра гнуць у сва iм 

жыц цi неш та па мя няць. Ця пер 

пераважна да хi рур гаў пры хо дзяць 

30—35-га до выя. Яны яшчэ ма ла дыя 

i пры го жыя, i ка лi iм бу дзе 45, яны 

ўсе бу дуць на шы мi па цы ент ка мi. Та-

му ў Бе ла ру сi ў плас тыч най хi рур гii 

да стат ко ва вя лi кi па тэн цы ял.

— Хто звы чай на пры хо дзiць 

па вя лiч ваць гру дзi?

— Гэ тых жан чын мож на па дзя-

лiць на тры гру пы. Пер шая, i не са-

мая шмат лi кая — дзяў ча ты, у якiх 

ад пры ро ды не вя лi кi па мер. Тут не 

важ ны ўзрост — яны пры хо дзяць 

у той мо мант, ка лi асэн са ва лi, што 

iм гэ та трэ ба, цi ра зу ме юць, што 

iн шы мi спо са ба мi ад комп лек саў 

не па зба вiц ца. I, як пра вi ла, мно-

гiя з iх пас ля апе ра цыi рэз ка мя-

ня юць сваё жыц цё — вы хо дзяць 

за муж, улад коў ва юц ца на леп шую 

ра бо ту, па чы на юць ся бе лю бiць, i, 

ад па вед на, мя ня ец ца стаў лен не 

на ва коль ных да iх.

Дру гая гру па — жан чы ны ма ла-

дыя, пры го жыя, па спя хо выя, але 

яны ўжо ма мы. У iх ёсць ка ха ны 

муж чы на, яко га ўсё за да валь няе, 

але хо чац ца па вя лi чыць сваю

пры ваб насць. Гэ та жан чы ны 

35-45 га доў, са мая вя лi кая гру па. Рэч

у тым, што апош нiм ча сам кры ху 

змя нi лi ся стан дар ты пры га жос цi. 

Тон за да юць iн стаг рам-ма дэ лi — 

на фо та не рэ аль ныя пры га жу нi 

з iдэа льны мi фi гу ра мi i тва ра мi.

У жыц цi ж, як пра вi ла, аказ ва ец ца, 

што пры га жу ня, ад якой у муж чын 

за хоп лi вае ды хан не, — звы чай ная 

дзяў чы на з сярэднестатыстычнай 

знешнасцю. Але не ўсе гэ та ра зу-

ме юць. I дзяў ча ты, якiя гля дзяць 

сац сет кi, па чы на юць ад чу ваць 

улас ную не паў на цэн насць. Тут 

важ на ра зу мець, што ўсе мы ўнi-

каль ныя, асаб лi выя, i на кож ны 

воб раз знойдуцца свае пры хiль-

нi кi. Да стан дар таў пры га жос цi не 

заў сё ды вар та iмк нуц ца. Ёсць па-

няц це юве нiль ных, пад лет ка вых 

гру дзей, а ёсць жа но чыя гру дзi — 

зу сiм iн шай фор мы i тэкс ту ры, але 

яны так са ма пры го жыя. I ча сам 

трэ ба за даць са бе пы тан не: а цi 

трэ ба мне штосьці мяняць?

Трэ цi тып — гэ та да рос лыя жан-

чы ны, якiя пры хо дзяць на плас ты-

ку гру дзей у су вя зi з уз рос та вы мi 

зме на мi, гэ та жан чы ны 55-60 га-

доў. I тут ужо ста вiц ца пы тан не не 

пра па ве лi чэн не гру дзей, а на ад ва-

рот: жан чы на ста мi ла ся ад 6-7-га 

па ме ру, бо раз вi ва юц ца гi пер тра-

фiя пле ча во га по яса, астэ а ханд роз, 

боль у шыi. Ся род iх ня ма ла

жан чын, у якiх рэз ка змя нi ла ся 

жыц цё — яны ста лi ба га цей шыя, 

у iх ма ла дзей шы парт нёр i трэ ба 

ад па вя даць.

— Цi ёсць свае трэн ды ў плас-

тыч най хi рур гii? Цi праў да, што 

ця пер вя лi кi па мер не ак ту аль-

ны?

— У свой час, ка лi толь кi з'я вi лi-

ся ме то ды кi па ве лi чэн ня гру дзей, 

быў бум, усе ха це лi боль шы па-

мер. Ця пер тэн дэн цыi змя ня юц ца. 

Усё больш з'яў ля ец ца дзяў чат, якiя 

про сяць толь кi пад цяг нуць, а не 

па вя лiч ыць.

— Тан ней па вя лi чыць з да-

па мо гай iм план таў цi пад цяг-

нуць?

— Апе ра цыя па пад цяж цы 

больш скла да ная, менш прад ка-

заль ная па на ступ ствах i вы нi ках. 

Гэ та 2,5-3 га дзi ны на пру жа най 

пра цы. Та му яна атрым лi ва ец ца 

да ра жэй шая. Але гэ та без улi ку 

кош ту iм план таў, а кам плект якас-

ных каш туе ад ты ся чы еў ра.

— Плас тыч ныя апе ра цыя ро-

бiц ца адзiн раз на ўсё жыц цё цi 

тыя ж iм план ты з ча сам трэ ба 

мя няць?

— Нi што ў жыц цi не бы вае па-

ста ян ным, i час нi ко га з нас не шка-

дуе. Чым боль шыя гру дзi мы ро бiм, 

тым больш яны iмк нуц ца ўнiз. На 

iм плант са праў ды па жыц цё вая га-

ран тыя. Але ёсць рэ ка мен да цыя, 

што праз 10-15 га доў —у за леж-

нас цi ад аб' ёму — iх вар та мя няць. 

Зна хо дзя чы ся 15 га доў у агрэ сiў-

ным ася род дзi на ша га ар га нiз ма, 

iм плант па тра буе за ме ны на но вы 

або вы да лен ня, каб не ўзнiк ла ад-

да ле ных на ступ стваў. Зда ра ец ца, 

што яны i раз бу ра юц ца.

Гэ так жа i з iн шы мi плас тыч ны мi 

апе ра цы я мi. Па цы ент кi час та пы-

та юць: па ве кi на ўсё жыц цё? Так 

не бы вае. Апе ра цыi мо жа ха пiць 

на 10 га доў, але ж ча ла век мя ня-

ец ца — пад ва гой ад бы ва ец ца гра-

вi та цый нае апус кан не на шых скi-

вi цы, вач нiц. Кос цi мя ня юц ца, што 

ўжо ка заць пра мяк кiя ткан кi.

— Цi ёсць па цы ент кi, не за да-

во ле ныя вы нi кам?

— У мя не ёсць пэў ны во пыт ра-

бо ты звы чай ным хi рур гам, i вы-

ра тоў ваць жыц цё ў ней кiм сэн се 

на ват пра сцей. Ка лi ро бiш усё 

пра вiль на, то i вы нiк, як пра вi ла, 

доб ры. У эс тэ ты цы бы ва юць роз-

ныя сi ту а цыi. Па цы ент пры хо дзiць 

пас ля апе ра цыi, i ты ра зу ме еш, 

што мож на бы ло вы ка рыс таць iн-

шы спо саб апе ра цыi, i, на пэў на, 

трэ ба бы ло пад цяг нуць кры шач-

ку вы шэй, цi пры браць больш, цi 

ўга ва рыць на боль шы аб' ём. А па-

цы ент шчас лi вы i ка жа, што ўсё 

вы дат на. Бы вае i на ад ва рот: ты 

ба чыш цу доў ны вы нiк, а ча ла век 

не за да во ле ны. I гэ та больш пы тан-

не да апе ра цый на га кан суль та ван-

ня. Ча сам да во дзiц ца i ад маў ляць, 

ка лi я ра зу мею, што не маг чы ма 

зра бiць так, як хо ча па цы ент.

— У якiх вы пад ках най час цей 

да во дзiц ца ад маў ляць?

— Час та ча ла ве ку зу сiм не па-

трэб на лi па сак цыя. Для па цы ен-

та з рос там 160 см i ва гой 130 кг 

гэ та вя лi кiя гро шы, цяж кая пра ца 

хi рур га i вы нiк, якi мож на атры-

маць за два ме ся цы правільнага 

харчавання і адэкватных нагру-

зак. Да стат ко ва час та да во дзiц-

ца ад га вор ваць ад вы праў лен ня 

ву шэй. Тут вя лi кую да мi нан ту мае 

псi ха ла гiч ная па да плё ка. Ка лi ў 

па цы ен та ня знач ныя ад хi лен нi ад 

нор мы, то гэ та больш псi ха ла гiч-

ныя праб ле мы.

Я ў сва ёй прак ты цы ка рыс та ю-

ся прын цы пам: ра бiць трэ ба тое, 

што па ды хо дзiць ча ла ве ку. Час та 

пры но сяць здым кi з ча со пi са i про-

сяць зра бiць та кi ж нос, але я ра-

зу мею, што ён не вель мi па ды дзе 

гэ тай жан чы не. Апе ра цыя па вiн на 

быць на кi ра ва на на па ляп шэн не 

знеш ня га вы гля ду i па збаў лен не 

ад уз рос та вых змя нен няў. Доб-

рая апе ра цыя — гэ та ка лi пас ля 

яе сяб ры цi ка ле гi ка жуць: «А ты 

доб ра вы гля да еш, на пэў на, доб-

ра ад па чы ла», а не «Па гля дзi, яна 

вусны зра бi ла».

— Цi ёсць у вас па цы ен ты, 

якiм па ста ян на хо чац ца штось цi 

вы праў ляць i ўдас ка наль ваць?

— Яны ёсць у кож на га плас тыч-

на га хi рур га. Ка лi па цы ент про сiць 

неш та змя нiць, i ты ба чыш, што 

праб ле му мож на вы ра шыць сва i мi 

на вы ка мi, i гэ та па леп шыць

сi ту а цыю, ка лi па цы ент асэн соў-

вае той вы нiк, якi атры ма ец ца, то 

я бу ду апе ры ра ваць. Але час та ў 

та кiх лю дзей бы ва юць гi пер ча кан-

нi. Тут да во дзiц ца тлу ма чыць, што 

яны прый шлi ра бiць па ве кi, а не 

ама ла джэн не ўсiх ва чэй. Бо бле-

фа рап лас ты ка вы ра шае не ка то-

рыя пы тан нi, але не ўсе. I та кiя 

па цы ен ты ня рэд ка атрым лi ва юць 

ад мо ву.

Ёсць лю дзi з яў ным спа жы-

вец кiм эк стрэ мiз мам, i мы ў сва iм 

ася род дзi iх ве да ем. Яны атры ма лi 

вы нiк, але ка жуць, што ўсё дрэн на, 

i па тра бу юць кам пен са цый. Та кiм 

лю дзям так са ма ад маў ля еш, каб 

не па па сцi ся на iх хiт ры кi, бо лю-

бая апе ра цыя — гэ та ры зы ка. Але 

нi адзiн док тар не хо ча зра бiць 

горш.

— Плас тыч ныя апе ра цыi — 

на коль кi гэ та ры зы коў на для 

зда роўя?

— Лю бая апе ра цыя — гэ та ры-

зы ка. I кож на га па цы ен та я па-

пя рэдж ваю, што стап ра цэнт на га 

вы нi ку не мо жа га ран та ваць нi хто. 

I ры зы кi мо гуць быць як пад час 

апе ра цыi, так i пас ля, так i ад кла-

дзе ныя. Ню ан саў, якiя мо гуць па-

цяг нуць сур' ёз ныя зме ны, шмат. 

За да ча хi рур га — па пя рэ дзiць, 

рас ка заць пра гэ та, i бы лi вы пад-

кi, ка лi па цы ен ты ад маў ля лi ся ад 

апе ра цыi на эта пе пе рад апе ра-

цый на га кан суль та ван ня. Та му 

ўсе па цы ен ты, якiя iдуць са мной 

у апе ра цый ную, уяў ля юць маг чы-

мыя на ступ ствы.

— Цi ёсць уз рос та выя аб ме-

жа ван нi для плас тыч ных апе-

ра цый?

— У эс тэ тыч най ме ды цы не 

асноў ным па каз чы кам да апе ра цыi 

з'яў ля ец ца на яў насць эс тэ тыч на га 

дыс кам фор ту. Пра сцей ка жу чы, 

гэ та ней кая асаб лi васць, з якой 

не кам форт на жыць. I гэ та ра шэн-

не ўзва жа нае, якое пры мае толь кi 

паў на лет нi ча ла век. Усе плас тыч-

ныя апе ра цыi вы кон ва юц ца пас-

ля 18 га доў. Най ста рэй шы ўзрост 

не аб ме жа ва ны, ка лi да зва ля юць 

стан зда роўя i срод кi. Ма я са мая 

ўз рос та вая па цы ентка — 73-га-

довая жан чы на. Яна, ня гле дзя чы 

на ўзрост, пра ца ва ла бух гал та рам 

на прад пры ем стве, i яе на ра бо-

це вель мi ца нi лi, не ад пус ка лi на 

пен сiю. Яна за ха це ла па леп шыць 

знеш нi вы гляд, зра бiць бле фа ра-

п лас ты ку. Праб лем са зда роў ем не 

бы ло — нi вы со ка га артэрыяль-

нага цiс ку, нi лiш няй ва гi, а вось 

праб ле ма з па ве ка мi бы ла. Усё 

вы пра вi лi, i жанчына засталася за-

да во ле най вы нi кам.

— Што мя ня юць у са бе бе ла-

рус кiя муж чы ны?

— Коль касць муж чын, ка неш-

не, па вя лi чы ла ся ў апош нiя га-

ды, бо яны так са ма па чы на юць 

да гля даць ся бе. Але iх усё роў на 

ня шмат. З пад цяж ка мi тва ру ў 

мя не аса бiс та не бы ло нi вод на-

га па цы ен та, бле фа рап лас ты ку 

ро бяць адзiн кi, пры чым так, каб 

нi хто не за па до зрыў, што бы ла 

апе ра цыя, — толь кi пры браць 

«мяш кi». Звяр та юц ца па цы ен ты 

з гi не ка мас ты яй — па ве лi чэн нем 

груд ных за лоз. Асаб лi ва гэ та ак-

ту аль на для хлоп цаў да 30 га доў, 

яны зай ма юц ца ў трэ на жор най 

за ле, пры ма юць сты му лю ю чыя 

да баў кi. Пас ля 40 пры хо дзяць 

муж чы ны для лi па сак цыi.

Ня рэд ка да во дзiц ца вы кон ваць 

ура ла гiч ныя эс тэ тыч ныя апе ра цыi. 

Да рэ чы, знеш нi вы гляд для муж-

чын дру гас ны, а больш важ ны 

функ цы я наль ны ас пект. Гэ та, на-

прык лад, лi па фi лiнг па ла во га чле-

на — па ве лi чэн не за кошт тлу шча-

вых кле так. Ро бяц ца эс тэ тыч ныя 

апе ра цыi пры гi пер тра фii ску ры 

ма шон кi, вы сту пан нi вен, для змя-

нен ня фор мы га лоў кi (увод зяц ца 

фi ле ры). Маг чы ма сён ня i фа лап-

ра тэ за ван не, ка лi, ска жам, у да-

стат ко ва ма ла до га муж чы ны пас ля 

ра ку пра ста ты стра ча на функ цыя. 

Але гэ та ня тан на. У Бе ла ру сi гэ тыя 

апе ра цыi не па пу ляр ныя ў тым лi ку 

з-за свай го кош ту.

Але на КРА ВЕЦ.

А ВАМ ЯКI ПА МЕР?
Плас тыч ны хi рург пра тое, што вы праў ля юць бе ла рус кi

«На iм плант са праў ды 
па жыц цё вая га ран тыя. 
Але ёсць рэ ка мен да цыя, 
што праз 10—15 га доў — 
у за леж нас цi ад аб' ёму — 
iх вар та мя няць».
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