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Przy cho dzi my na świat z pięk nym brzu -
chem. W je go cen trum, jak cer ty fi kat po cho dze -
nia, znaj du je się pę pek. Ta ki jest po czą tek, co
bę dzie z nim da lej, za le ży tyl ko od nas. Już
w dzie ciń stwie ule ga my czę sto po ku sie
nadmier ne go do star cza nia so bie ka lo rii. Gdy do
te go do łą czy le ni wy tryb ży cia i uni ka nie więk -
sze go wy sił ku, to mo że my być pew ni – brzuch
prze sta nie być ozdo bą na sze go cia ła. Ostat nią
szan sę da je nam okres doj rze wa nia. Wów czas
do gło su do cho dzą hor mo ny, które nie tyl ko
sprzy ja ją gwał tow ne mu wzro sto wi cia ła, ale
stwa rza ją fi zjo lo gicz ne wa run ki do po zby cia się
nadmia ru tłu szczu i po pra wy kształ tu brzu cha.
By jed nak wy ko rzy stać tę szan sę, mu si po ja wić
się głos roz sąd ku, który ko ry gu je die tę i po tę gu -
je po trze bę upra wia nia spo rtu. Zmar no wa nie
tej szan sy skut ku je wy pu kłym brzu chem, ozdo -
bio nym na bo kach ob fi ty mi „opon ka mi”. Ży cie

jest jed nak ła ska we na wet dla tych nie roz sąd -
nych. Zmia na try bu ży cia po par ta sil ną mo ty wa -
cją po zwa la czę sto odzy skać to, co utra co ne –
kształt ny i sprę ży sty brzuch. Cza sa mi grze chy
mło do ści za my ka ją dro gę do peł ne go suk ce su –
a to za spra wą roz stę pów skór nych i de fi cy tu
ela stycz no ści skóry, który po wo du je, że, mi mo
na szych usil nych sta rań, nie chce się ona skur -
czyć do ocze ki wa nych roz mia rów. 

W ży ciu ko bie ty może przy jść ta ki mo -
ment, że stanie się mat ką. Jest to pięk ny stan
i jed na z więk szych ta je mnic ży cia. Nie wie -
dząc cze mu to, co tak pięk ne, dość czę sto
po zo sta wia na cie le ko bie ty pięt no w po sta ci
po więk szo ne go i wiot kie go brzu cha ze skórą
po o ra ną roz stę pa mi. Po zo sta wia jąc fi lo zo fom
roz gry zie nie za gad ki ta kie go podej ścia Na tu ry
do sta nu bło go sła wio ne go ko bie ty, moż na
stwier dzić, że na pra wa skut ków de for ma cji

„Sprężyno życia, wielowładny brzuchu,
Co ziemię całą utrzymujesz w ruchu”...

Tomasz Kantorbery Tymowski „Oda do brzucha” (1815)
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Płaski brzuch
– marzenie każdego 

Ryc. 1. Otyłość brzucha. Ryc. 2. Brzuch po utracie nadmiernej wagi ciała.



brzu cha już od daw na sta ła się do me ną chi -
rur gii pla stycz nej.

Naj czę st szą przy czy ną chi rur gicz nej ko rek cji
brzu cha jest więc je go de for ma cja spo wo do wa -
na oty ło ścią (ryc. 1), efek ta mi utra ty nadmier nej
wa gi cia ła (ryc. 2) lub za bu rze nia mi kształ tu brzu -
cha wy ni ka ją cy mi z prze by tej cią ży (ryc. 3).
W każ dym z tych przy pad ków wy ma ga ne jest
zde cy do wa ne za an ga żo wa nie sa me go pa cjen ta
w pro ces le cze nia. Rów nież chi rurg kwa li fi ku ją cy
do ope ra cji mu si mieć po czu cie od po wie dzial no -
ści po par te za so bem głę bo kiej wie dzy w za kre sie
ko rek cji brzu cha. Są to bo wiem ope ra cje obar -
czo ne więk szym niż in ne ry zy kiem po wi kłań
miej sco wych i ogól nych. Zwła szcza te ostat nie
trze ba bar dzo wni kli wie roz wa żyć, by unik nąć te -
go, co naj gor sze – po wi kłań za krze po wo-za to ro -
wych. Dziś wia do mo, że oso by z wy so kim
współ czyn ni kiem BMI, z ży la ka mi koń czyn dol -
nych, prze by ty mi sta na mi za krze po wy mi żył koń -
czyn dol nych, za ży wa ją ce re gu lar nie hor mo ny,
ob cią żo ne cho ro bą no wo two ro wą na le ży bar -
dzo ostroż nie kwa li fi ko wać do za bie gów ko rek -
cyj nych brzu cha. Ist nie je bo wiem u nich znacz nie
podwyż szo ne ry zy ko cho ro by za krze po wo-
-za to ro wej po ope ra cji. Cza sa mi le piej od stą pić

od in ge ren cji chi rur gicz nej, niż na ra żać pa cjen ta
na te go ty pu po wi kła nia. Gdy jed nak chi rurg de -
cy du je się na ope ra cję, mu si za wsze sto so wać
pro fi lak ty kę zmian za krze po wo-za to ro wych
w po sta ci ak tyw ne go uci sku koń czyn dol nych
pod czas ope ra cji (ryc. 4), wcze sne go uspraw nia -
nia pa cjen tów po ope ra cji i od po wie dnie go sto -
so wa nia le ków zmniej sza ją cych krze pli wość krwi.

W przy pad ku nadmia ru tkan ki tłu szczo -
wej brzu cha i ta lii z za cho wa ną do brą ela -
stycz no ścią skóry tych oko lic moż na spodzie -
wać się do bre go efek tu este tycz ne go po za -
bie gu li po suk cji. Na le ży pod kre ślić, że nie jest
to me to da od chu dza nia. Słu ży ona mo de lo -
wa niu syl wet ki, stąd jej czę sta na zwa – bo dy
sculp tu ring. Opi sa na po raz pierw szy przez dr
Yves-Ge rard Il lo uz w 1982 ro ku zy ska ła
w ko lej nych la tach ogrom ną po pu lar ność za -
rów no w Eu ro pie, jak i w USA. Współ cze śnie
do jej wy ko na nia sto su je się róż ne go ro dza ju
son dy i urzą dze nia wspo ma ga ne fa la mi ultra -
dźwię ko wy mi, ener gią la se ro wą i wi bra cją.
Jed nak to, co naj waż niej sze, by uzy skać do bry
efekt i prze pro wa dzić ope ra cję w spo sób
bez piecz ny, to od po wie dnia wie dza i do -
świad cze nie le ka rza. 
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Ryc. 3. De for ma cja brzu cha po łą czo na z prze -
pu kli ną pęp ko wą spo wo do wa ne prze by tą cią żą.

Ryc. 4. Zestaw do aktywnego ucisku kończyn
dolnych podczas operacji.
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Gdy nadmiar tkan ki tłu szczo wej i stan roz -
cią gnię cia skóry nie gwa ran tu ją po wro tu do nor -
my po li po suk cji, trze ba się gnąć po me tody bar -
dziej in wa zyj ne – chi rur gicz ne go wy cię cia skóry
i tkan ki pod skór nej, zwa ne go ab do mi no pla sty ką.
Bar dzo czę sto za cho dzi też po trze ba za o pa trze -
nia po wsta łych w wy ni ku cią ży prze pu klin brzu -
sznych lub ro zej ścia mię śni pro stych brzu cha
(ryc. 5). Je dy nie ko rek cja chi rur gicz na gwa ran tu -
je tu taj spodzie wa ny efekt. Za bieg ab do mi no pla -
sty ki bar dzo czę sto łą czy się z li po suk cją. Ope ra -
cja jest wy ko ny wa na w znie czu le niu ogól nym
i wy ma ga bar dzo od po wie dzial nej kwa li fi ka cji pa -
cjen ta. Do brze, je śli wy ni ki ba dań są oce nia ne
z wy prze dze niem jed ne go mie sią ca, a w uza sa -
dnio nych przy pad kach pa cjent jest kon sul to wa ny
przez kar dio lo ga, en do kry no lo ga lub na wet psy -
cho lo ga. Wy ko nu jąc za bieg, trze ba wy ka zać się
szcze gól ną sta ran no ścią w za pla no wa niu cięć
chi rur gicz nych oraz w po stę po wa niu z tkan ka mi.
Sto so wa nie ma ło in wa zyj nych me tod cię cia tka -
nek, ta kich jak ra dio fre kwen cja i ko a gu la cja bi po -
lar na w miej sce po wszech nie uży wa ne go no ża
elek trycz ne go znacz nie przy spie sza go je nie

i zmniej sza ry zy ko gro ma dze nia się pły nu su ro -
wi cze go (se ro ma). Rów nież od two rze nie pęp ka
wy ma ga za sto so wa nia tech ni ki, która w efek cie
po zwa la cie szyć się pa cjen to wi czę sto ła dniej szą
„pa miąt ką po ma mie” niż miał ją przez wie le lat
po prze dza ją cych ko rek cję. Rów nie istot na jak sa -
ma ope ra cja jest opie ka po o pe ra cyj na. Sto so wa -
nie świa tła LED nie tyl ko przy spie sza pro ce sy go -
je nia, ale zde cy do wa nie po pra wia wy gląd bli zny
po o pe ra cyj nej (ryc. 6).

Za bieg ab do mi no pla sty ki na le ży do te go ty -
pu ko rek cji, które, mi mo zwięk szo ne go ry zy ka,
w po rów na niu z in ny mi pro ce du ra mi z za kre su
chi rur gii este tycz nej jest źródłem du żej sa ty sfak cji
pa cjen tów. Po zby cie się czę sto du że go na wi su
skór no-tłu szczo we go, po pra wa kon tu ru brzu -
cha i ta lii, odzy ska nie ład ne go pęp ka po wo du ją,
że znacz nie po pra wia się ja kość ży cia pa cjen ta
we wszy st kich sfe rach je go ak tyw no ści, ta kich
jak: ży cie pry wat ne, za wo do we, ak tyw ność ru -
cho wa, a na wet spo rto wa, ży cie in tym ne i sze -
ro ko po ję ta sa mo o ce na. Do pie ro wów czas zro -
zu mia łe są sło wa To ma sza Kan tor be ry Ty mow -
skie go, sła wią ce go przy mio ty tej czę ści cia ła.
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Ryc. 6. Zastosowanie światła LED po operacji
przyspiesza gojenie i poprawia wygląd blizny.

Ryc. 5. Olbrzy mia prze pu kli na śród brzu sza uwi -
docz nio na w trak cie za bie gu ab do mi no pla sty ki.

Ryc. 7. Abdominoplastyka: A – przed zabiegiem, B – po zabiegu. 

A B




