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 Sânii unei femei reprezintă un aspect 
foarte important al feminităţii acesteia. Lipsa lor 
sau un volum mai mare pot influenţa felul în care 
femeia îşi percepe feminitatea. Din ce în ce mai 
multe femei apelează la chirurgia estetică pentru 
îmbunătăţirea aspectului fizic, fapt ce acţionează şi 
asupra psihicului prin creşterea imaginii de sine.
 
 Chirurgia plastică – estetică sau 
reconstructivă – încurajează şi promovează o 
imagine de sine puternică şi pozitivă. Chiar şi o mică 
schimbare venită dinafară poate crea o schimbare 
extraordinară asupra interiorului (psihicului), 
permiţând să crească sentimentul de încredere în 
propria persoană. Din cauza faptului că modificările 
rezultate în urma intervenţiei sunt de multe ori 
permanente şi cu impact mare asupra persoanei în 
cauză, este important să înţelegeţi cu mult timp 
înainte de operaţie cum aceasta vă poate face să vă 
simţiţi în propria “piele”.

 Dacă vă gândiţi la o astfel de intervenţie 
trebuie să fiţi sincere cu voi, mai exact: de ce vă 
doriţi o astfel de intervenţie? care sunt scopurile 
dumneavoastră în ceea ce priveşte intervenţia? ce vă 
asteptaţi să obţineţi în urma intervenţiei? etc.

 Există două categorii de paciente care sunt 
candidatele potrivite  pentru intervenţia de mărire 
a sânilor.  Prima categorie, include pacientele cu o 
imagine de sine puternică, dar care s-au plictisit de 
aspectul fizic şi doresc să îl schimbe sau să îi aducă 

o  îmbunătăţire. Cea de-a doua categorie include 
pacientele care au un defect fizic sau cosmetic care 
le-a diminuat stima de sine pe parcursul timpului. 
După intervenţie, aceste candidate se adaptează 
uşor schimbării şi îşi reconstruiesc treptat încrederea 
în sine, intervenţia producând schimbări sesizabile 
atât asupra fizicului cât şi asupra psihicului.

 Pe de altă parte, nu toate femeile sunt 
candidatele potrivite pentru o astfel de intervenţie, 
iar un chirurg cu experienţă poate identifica cu 
uşurinţă această categorie de paciente, chiar în 
timpul consultaţiei, ca de exemplu: pacientele care 
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trec printr-un divorţ, au un deces în familie sau îşi 
pierd locul de muncă, pacientele care au aşteptări 
nerealiste, sau paciente care se compară cu diferite 
vedete, îşi doresc sâni ca ai acestora şi nu iau în 
considerare aspectul şi conformaţia lor. Există şi 
paciente care sunt imposibil de mulţumit, în sensul 
că, cer părerea mai multor chirurgi, încercând să 
găsească răspunsul pe care şi-l doresc să-l audă.

  Uneori, chirurgii plasticieni care au 
depistat astfel de paciente refuză să le opereze, 
recomandând pacientei să consulte şi sfatul unui 
psiholog pentru a se asigura că dorinţa acesteia 

pentru o aşa schimbare nu este o problemă 
emoţională care se rezolvă cu intervenţia în sine.

 Încercaţi să vă evaluaţi cât mai bine 
motivele pentru care sunteţi dispusă să faceţi o 
asemenea operaţie, să fiţi sigure de ceea ce vă 
doriţi, să o faceţi în cunoştinţă de cauză luând în 
considerare avatajele şi dezavatajele pentru ca mai 
târziu să nu apară regrete şi… să faceţi alegerea în 
primul rând pentru dumneavoastră!

49


