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chirurgia estetyczna

Licz ba za bie gów ko rek cji este tycz nych
pier si utrzy mu je się w ostat nich la tach na
bar dzo wy so kim po zio mie. W Sta nach Zjed -
no czo nych wy ko na no w ro ku 2013 bli sko
pół mi lio na te go ty pu za bie gów. Mi mo że
w Pol sce brak tak pre cy zyj nych sta ty styk,
moż na przy pu szczać, że rocz nie wy ko nu je
się oko ło 50 ty się cy ope ra cji po pra wia ją cych
wy gląd ko bie cych pier si. Oko ło dwie trze cie
sta no wią za bie gi ko rek cji pier si z uży ciem im -
plan tów. Rza dziej wy ko ny wa ną pro ce du rą,
jed nak bar dzo waż ną z punk tu wi dze nia
kom for tu pa cjen tek, są za bie gi re duk cji i po -
d nie sie nia pier si. Co raz czę ściej są tak że wy -
ko ny wa ne ope ra cje ko rek cji pier si z uży ciem

wła snych tka nek – głów nie tkan ki tłu szczo -
wej. Zu peł nie odręb nym pro ble mem są za -
bie gi re kon struk cyj ne pier si po ope ra cjach
onko lo gicz nych.

Za bieg ko rek cji pier si z uży ciem im plan -
tów, po tocz nie na zy wa ny „po więk sze niem
pier si” ma swą dłu gą hi sto rię, się ga ją cą po -
cząt ku lat 60. XX wie ku, gdy fir ma Cro nin-
-Ge row wy pu ści ła na ry nek pierw sze im -
plan ty pier sio we. Do dnia dzi siej sze go im -
plan ty prze szły dłu gą ewo lu cję, dzię ki której
ma my obe cnie do dys po zy cji ogrom ny asor -
ty ment pro tez o róż nych kształ tach, odmien -
nych po wło kach, bo ga tej ga mie sub stan cji
sta no wią cych ich wy peł nie nie. By się w tym
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A – przed zabiegiem,

B – po zabiegu.

A B



12

wszy st kim nie po gu bić, war to nie tyl ko zdo -
by wać wie dzę pły ną cą sze ro kim stru mie -
niem z in ter ne tu, lecz tak że ko rzy stać z usług
ga bi ne tów i kli nik pro wa dzo nych przez do -
świad czo nych le ka rzy. Nie ma bo wiem dziś
jed ne go ty pu im plan tu, który speł niał by
wszy st kie ocze ki wa nia pa cjen tek. Wszak
ano ma lii w bu do wie pier si jest wie le. 

W tym miej scu war to za sy gna li zo wać in -
ne waż ne spo strze że nie. Otóż w zde cy do -
wa nej więk szo ści pa cjent ka mi zgła sza ją cy mi
się do za bie gów po więk sza nia pier si są ko -
bie ty 31-33-let nie, po sia da ją ce naj czę ściej
dwój kę dzie ci, wy kształ co ne, za mie szku ją ce
du że i śre dniej wiel ko ści mia sta, bę dą ce
w trwa łym związ ku mał żeń skim, sta bil ne
emo cjo nal nie i speł nio ne ży cio wo. Znacz nie
mniej szą gru pę sta no wią mło de ko bie ty
w wie ku 20 lat. Tak że jed nak w tej gru pie
do mi nu ją pa cjent ki, których ocze ki wa nia
w sto sun ku do swe go biu stu są w peł ni uza -
sa dnio ne. Ma jąc na wzglę dzie te uwa run ko -
wa nia, na le ży pod kre ślić, że naj waż niej szym
eta pem pro ce su, które go fi na łem jest po pra -
wio ny w za kre sie kształ tu i wiel ko ści biust,
jest wła ści wa kwa li fi ka cja pa cjen tek do ope -
ra cji i oka za na im po moc przy do bo rze im -
plan tów. Współ cze śnie za sto so wa nie ma ją

róż ne go ro dza ju sy ste my wspo ma ga ją ce
pro ces de cy zyj ny pa cjent ki. Jed nym z wio dą -
cych na tym po lu jest sy stem Vec tra 3D po -
zwa la ją cy na obiek tyw ną oce nę sta nu wyj -
ścio we go, su ge ru ją cy ro dza je im plan tów
mo gą cych po pra wić ten stan i obra zu ją cy
w spo sób wia ry god ny prze wi dy wa ne efek ty
le cze nia. Te go ty pu sy stem wspo ma ga ny in -
ny mi me to da mi wi zu a li za cji, a co naj waż niej -
sze – uży wa ny przez wy kwa li fi ko wa ny per -
so nel po zwa la pa cjent ce na pod ję cie opty -
mal nej de cy zji, która bę dzie źródłem jej sa ty -
sfak cji przez ca łe po zo sta łe ży cie. Mo że to
dzi wić, ale z na ci skiem na le ży pod kre ślić, że
oso bą de cy du ją cą o wy bo rze im plan tów jest
pa cjent ka. Kon sul tant me dycz ny czy le karz są
oso ba mi wspo ma ga ją cy mi pa cjent kę. Co
waż ne, ten wy bór po wi nien na stą pić ze
znacz nym wy prze dze niem w sto sun ku do
ope ra cji. Da je to kom fort psy chicz ny, nie ob -
cią żo ny stre sem ope ra cyj nym. Z re gu ły mie -
siąc przed za bie giem jest tym opty mal nym
cza sem, gdy bli skość ope ra cji „de li kat nie na -
gli” do pod ję cia de cy zji, a dy stans jest na ty le
spo ry, by spo koj nie oce niać swo je ocze ki wa -
nia. Po tem moż na śmia ło od dać się w rę ce
do świad czo ne go chi rur ga, który wy ko na za -
bieg w zgo dzie z naj now szy mi stan dar da mi. 

Ryc. 2. Zastosowanie nowoczesnej aparatury w doborze optymalnych parametrów zabiegowych. 

Na zdjęciu widoczny aparat Vectra 3D.
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Ist nie je je szcze je den mit zwią za ny
z ope ra cja mi wszcze pie nia im plan tów pier -
sio wych. Jest nim ból po o pe ra cyj ny pier si.
Na le ży sta now czo pod kre ślić, że je śli za bieg
jest wy ko ny wa ny de li kat nie, we dług naj now -
szych stan dar dów, to bóle są umiar ko wa ne
i po zwa la ją na bar dzo szyb ki po wrót do nor -
mal ne go ży cia. Ze wzglę du na to, że za bieg
do ty czy ko bie cych pier si, na le ży za wsze
mieć na wzglę dzie bez pie czeń stwo onko lo -
gicz ne pa cjen tek. Wszak w Pol sce co ro ku
do cho dzi do po nad 16 ty się cy no wych za -
cho ro wań na ra ka pier si. Stąd na le ka rzu cią -
ży obo wią zek wła ści wej dia gno sty ki pier si
przed ope ra cją oraz sta łe go ich kon tro lo wa -
nia po ope ra cji. Tu po ja wia się pe wien pa ra -
doks zwią za ny z obe cno ścią im plan tów pier -
sio wych w orga ni zmie ko bie ty. Otóż nie tyl -
ko nie zwięk sza ją one ry zy ka roz wo ju ra ka
pier si, ale co cie ka we – na ty le mo bi li zu ją pa -

cjent ki, że ich pier si są znacz nie czę ściej ba -
da ne, a każ da, na wet drob na zmia na jest
trak to wa na ze szcze gól ną uwa gą. 

W ostat nich la tach za u wa ża się co raz
więk sze za in te re so wa nie sto so wa nia prze -
szcze pu wła snej tkan ki tłu szczo wej w ce lu
po więk sze nia pier si. Po łą cze nie te go za bie gu
z wcze śniej szym przy go to wa niem pier si
przy po mo cy sy ste mu BRA VA, który dzię ki
pod ci śnie niu po więk sza prze strzeń, w którą
tkan ka tłu szczo wa jest wszcze pia na, po pra -
wia sku tecz ność me to dy. Po nad to za sto so -
wa nie roz prę ża nia pier si zwięk sza jej ukrwie -
nie i tym sa mym zna czą co zwięk sza prze ży -
wal ność prze szcze pio nej tkan ki tłu szczo wej. 
Za bie gi po d nie sie nia, a szcze gól nie zmniej -
sze nia pier si są czę sto wy ko ny wa ne ze
wzglę dów zdro wot nych. Re du ku jąc roz miar
du żych pier si, moż na uzy skać znacz ną po -
pra wę po sta wy i zmniej sze nie bólów w oko -

Ryc. 3. Podniesienie piersi techniką wertikalną:

A – przed zabiegiem,

B – po zabiegu.
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li cy szyi, ple ców i lę dźwi. Zmniej sze nie gru -
czo łów pier sio wych ob ni ża śro dek cięż ko ści
ko bie ce go cia ła, a tym sa mym zmniej sza ko -
niecz ność utrzy my wa nia sta łe go na pię cia
mię śni kar ku i ple ców. Co cie ka we, za bieg
re duk cji pier si zmniej sza mi gre no we bóle
gło wy u po ło wy ope ro wa nych pa cjen tek.
Po pra wie ule ga tak że we nty la cja płuc, szcze -
gól nie w po rze noc nej. Zmniej sze nie ma sy
pier si wpły wa ko rzy st nie na spraw ność ru -
cho wą ko biet. Po pra wie ule ga ją ich na wy ki
ży wie nio we. Nie mal jed na trze cia ko biet
z roz ro stem gru czo łów pier sio wych cier pi
na sta ny lę ko we i de pre sje. Ope ra cyj ne sko -
ry go wa nie ma sy pier si po wo du je naj czę ściej
ustą pie nie tych ob ja wów. Aż 80% ko biet
z prze ro stem gru czo łów pier sio wych zgła sza
za bu rze nia sfe ry se ksu al nej. Ko bie ty te nie
ak cep tu ją do ty ka nia swo ich pier si przez part -
ne ra. Za bie gi re duk cji pier si uwal nia ją ko bie ty
od te go ro dza ju za ha mo wań, a po nad to po -
pra wia ją po ziom sa ty sfak cji z kon tak tów se -
ksu al nych. Po za bie gach re duk cji pier si ko -
bie ty mo gą ła twiej wy ko ny wać sa mo kon tro -
lę pier si, co skut ku je wcze śniej szym wy kry -
wa niem gro źnych dla ży cia zmian w pier -
siach. Po nad to usu nię cie znacz nej czę ści gru -
czo łów pier sio wych zmniej sza ob szar za gro -
żo ny roz wo jem ra ka pier si. Po twier dza ją to
ru ty no we ba da nia mi kro sko po we wy cię tych
frag men tów pier si, w których oka zjo nal nie
roz po zna wa ne są zmia ny o cha rak te rze zło -
śli wym. Rów nież sze reg ba dań sta ty stycz -
nych wy ka za ł zmniej szo ną za cho ro wal ność
na ra ka pier si wśród gru py ko biet pod da nych

wcze śniej za bie gom ich zmniej sze nia. Za bie gi
zmniej sze nia pier si są czę sto bar dzo roz le -
głe, cza so chłon ne i wią żą się z po zo sta wie -
niem bar dziej wi docz nych blizn. Sto so wa nie
tech nik mniej in wa zyj nych, a szcze gól nie
tech ni ki we rty kal nej nie tyl ko po pra wia
kształt pier si, ale tak że zmniej sza roz miar
blizn po o pe ra cyj nych. 

Chi rur gia este tycz na pier si jest dzie dzi ną,
która wy ma ga od chi rur ga roz le głej wie dzy
z za kre su ana to mii, fi zjo lo gii, psy cho lo gii,
onko lo gii, dia gno sty ki obra zo wej, ge o me trii
i tech nik kom pu te ro wych. Jej efek ty ma ją
ogrom ny wpływ na funk cjo no wa nie ko bie ty
we wszy st kich sfe rach ży cia. Stąd jej szcze -
gól ne zna cze nie we współ cze snym świe cie. 

Au tor jest człon kiem: 

Pol skie go To wa rzy stwa Chi rur gii Pla stycz nej, 
Re kon struk cyj nej i Este tycz nej;
Ame ri can Aca de my of Co sme tic Sur ge ry;
In ter na tio nal So cie ty of Ae sthe tic Pla stic Sur ge ry;
In ter na tio nal So cie ty of Ha ir Re sto ra tion Sur ge ry.

Ryc. 4. Vectra XT.




