Ginekologia
plastyczna
- chirurgia XXI wieku

Ginekologia plastyczna staje się coraz bardziej popularną i dostępną
dziedziną medycyny, dzięki której kobiety mogą zmieniać swoje życie
na lepsze i szczęśliwsze.
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hirurgiaplastycznajestbardzodynamicznądziedziną
medycyny,rozwijającąsięi zmieniającąod seteklat.
Pierwsze doniesienie na ten temat znajdujemy już
w I wiekun.e.,kiedytowykonywanoprostezabiegina oczach.
Jednąz pierwszychopisanychoperacjibyłzabiegodnowienia
nosapsu,którywykonałw XV wiekuHeinrichvonPfolspeundt.
JohnMettauerbyłz koleipierwszymamerykańskimchirurgiem
plastycznym,któryprzeprowadziłw 1827rokuoperacjęrozszczepupodniebieniaw USA.
Ginekologiaplastyczna,jakotaka,jestbardzomłodądziedziną, wyodrębnioną z chirurgii plastycznej na przełomie XX i XXI wieku(trudnojestokreślićdokładnądatęponieważnastąpiłotow sposóbnaturalny,kiedytoz rąkchirurgów
plastyków„przeszła”pod skrzydłaginekologów).Pierwszedoniesieniana jejtematpochodząoczywiściezeStanówZjednoczonych Ameryki, gdzie Polak, profesor Adam Ostrzeński,
udowodniłistnieniew pochwiepunktuGorazrozwinąłchirurgicznetechnikioperacjiwargsromowychmniejszych.
W Polsce historia zabiegów plastycznych dotyczących żeńskich narządów płciowych (wykonywanych przez ginekologów),sięgapoczątku XXI wieku,jednakżewzrostjejpopularnościi dostępnościdlapacjentekobserwujemydopierood 34lat.U podłożategozjawiskależąpopularneprogramytele-
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wizyjne, w których Polki dowiedziały się, że mogą zmienić
w swoimcielecoś,costanowiłodlanichintymny,a więc
wstydliwyproblem.
Nieistniejąstandardydotycząceurody,niemanormdlawyglądupiersi,nosaczybrzucha.Podobnierzeczsięmaz budową sromu. Wielkości warg sromowych mniejszych nie
określażadnanorma.Czykobietamamiećpochwęszerokościjednegoczydwóchpalcównieograniczażadnanorma,
aleonasama.Topacjentkamówi,żeprzeszkadzająjejduże
wargisromowe,któresprawiająjejbólpodczasjazdykonnej,
czyna rowerze.Toonaskarżysięna faktsłabszegoodczuwaniapartnera,lubwręczjegobraku,w czasiestosunku,kiedytoprzed porodemniemiałotomiejsca.Tylkokobietamożeocenićjakośćswojegożyciai satysfakcjęzeswojego wyglądu a lekarz, ginekolog plastyk, może pomóc jej
w osiągnięciuzałożonegocelu.
Kobiety zgłaszające się do ginekologa nie dzielą się z nim
wszystkimiswoimibolączkami.Częstonieskarżąsięna gorsząjakośćżyciaseksualnego,czyniższąsamoocenęzwiązanąz ichbudowąlubzmianamipoporodowymi.Bywa,żeginekolog, do którego przyszły, bagatelizuje zgłaszany problem.W takiejsytuacjijedynąosobąmogącąwyleczyćchorobęjestginekologplastyczny.
Zakres wykonywanych zabiegów przez ginekologów
plastykówjestograniczony i skupiasięw głównejmierze

na plastyce warg sromowych (mniejszych i większych), pochwyi krocza,wzgórkałonowego,napletkałechtaczkii błony
dziewiczej(jejodtworzenialubusunięcia).
Jednakpomimowąskiegozakresuzabiegówichwartośćjest
tymwiększa,imważniejszajestdlakobietyjejseksualność.
Takwestianiepodlegażadnejoceniei jesttakwyjątkowajak
indywidualnajestkażdakobieta.
Najczęściejwykonywanymzabiegiemprzezginekologaplastykajestlabiominoroplastyka,czyliplastykawargsromowychmniejszych.Zabiegpolegana zmniejszeniuwargsromowychmniejszych,a technikajegowykonaniazależyod budowypacjentkii umiejętnościlekarzawykonującegozabieg.
Jestwieletechnikprzeprowadzeniategotypuzabiegu.Najczęściejspotykanąjestoczywiścietechnikaklasyczna,polegającana prostymścięciuwarg(technika„mieczasamuraja”).Kolejnąjesttechnikaklinowa,polegającana wycięciuklinaw wardzei przyszyciujejdo podstawy.Najtrudniejszą,ale
przynoszącąnajlepszeefektyestetyczne,jesttechnikafenestracji,czyliwycięcia„okienek”w częściśluzówkoweji skórnejwarg,pozostawiającjednocześniezrąbwargizawierający
unerwieniei unaczynienie.Opisanepowyżejtechnikisąstosowanymi najczęściej ale nie jedynymi. Istnieją także modyﬁkacjekażdej,którewypracowujelekarzjewykonujący.
Kolejnymnajczęściejwykonywanymzabiegiemjestwaginoplastyka,zwyklepołączonaz perineoplastyką,czylioperacjapolegającana zwężeniupochwyi odtworzeniukrocza.
Dotyczytonajczęściejpacjentekz poporodowymzniekształceniompochwyi krocza.Kobietypoddającesiętemuzabiegowi cierpią z powodu słabszego odczuwania partnera
w czasiestosunku,odczuwająnabieraniegazówdo pochwy
i niekontrolowaneichwypuszczenie,którejestsłyszaneprzez
otoczenie. Ogólnie nazywam to uczuciem „luźnej pochwy”.
Jesttobardzokrępującedlakobietyi możestanowić(często
tak jest), barierę towarzyską. Operacja polega na wycięciu
nadmiaruśluzówkipochwy,zbliżeniumięśnipowięziodbytniczo pochwowej stanowiących niejako podstawę dla nowo
tworzonej pochwy, oraz wycięciu zniekształconych tkanek
kroczai ponownymichzszyciuwrazz odtworzeniemśrodka
ścięgnistego.Takzrekonstruowanapochwai kroczenabierająpierwotnegokształtusprzedporoduczyinnegourazu.
Innezabiegi,takiejaklabiomajoroplastyka (korekcjawarg
sromowych większych), hoodoplastyka (plastyka napletka
łechtaczki),czyhymenoplastyka (odtworzenieciągłościbłonydziewiczej)sąoperacjamirzadziejwykonywanymialezapotrzebowaniena niestalerośnie.Tenpierwszypoleganajczęściejna przywróceniujędrnościwargomsromowymwiększym poprzez wypełnienie ich tłuszczem pozyskanym
uprzedniona drodzeliposukcjiz okolicbrzuchalubwzgórka

GinekoloGia plastyczna nie
tylko poprawia komfort
życia kobiety, ale nierzadko
ratuje jej życie intymne.
łonowego(zabiegliposukcjiwzgórkałonowegojestczasem
izolowaniewykonywanąoperacją).Wypełniaczemwargwiększych staje się coraz częściej kwas hialuronowy. Powyższe
metodyniesątrwałymii trzebajepowtarzać.Zabiegiemtrwałymjestoperacyjnyliftingwargwiększychpolegającyna wycięciu nadmiaru skóry i ponownym zszyciu warg po ich
uprzednim„naciągnięciu”.Plastykanapletkałechtaczkiczęsto towarzyszy zabiegowi korekcji warg sromowych mniejszychi polegana wycięciunadmiaruskóryprzykrywającejżołądź łechtaczki. Operacja odtworzenia błony dziewiczej nie
jestw Polscetakpopularnajakw krajach,w którychjestdużapopulacjaludzi,dlaktórychposiadanieprzezkobietębonydziewiczejjestwarunkiemkoniecznymdo możliwościzawarciazwiązkumałżeńskiego.Zabiegiodtworzeniabłonysą
jednak także przeprowadzane u kobiet po różnych urazach
pochwyczygwałcie,dlaktórychposiadaniecałejbłonydziewiczejjestważnez takichczyinnychwzględów.
Operacjeplastycznekobiecychmiejscintymnych,jakczęsto
sięjenazywa,sązatemzabiegaminietylkopoprawiającymi
komfort życia, ale nierzadko ratującymi życie intymne, czy
przywracającymigodnośćkobiecie,którawcześniejwstydziłasięrozebraćprzed mężczyznąlubnawetw damskiejprzebieralni,a grupowećwiczeniaﬁzyczne,np.ﬁtnesswiązałysię
z uczuciem upokorzenia. Teraz nie martwi się, że podczas
skłonówktośusłyszyjakz jejpochwywydobywasiępowietrzez towarzyszącym,dośćcharakterystycznymdźwiękiem.
Nieprzeszkadzajejjużnicpodczasjazdykonnejczyna rowerze,a ściśledopasowanabieliznaczykostiumkąpielowy
nieopinająsięna kroczueksponującwewstydliwysposóbtę
okolicę ciała. Ginekologia plastyczna stała się w wielu
przypadkach wybawieniem dla kobiet, które całe dotychczasoweżycie„męczyłysię”a terazmogąnormalnie funkcjonować. Od kiedy ta dziedzina medycyny stała
sięgłośnaa dostępnośćdo specjalistyłatwiejsza,corazwięcejkobietkorzystaz fachowejpomocyi zmieniaswojeżycie,
dziękiczemuczująsięlepszei szczęśliwsze.
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