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 Tabloidele (româneşti şi străine), revistele 
feminine şi cele de scandal abundă în colorate 
expuneri ale piepturilor feminine celebre ori aspirând 
la celebritate de acest gen. În cadrul comercializării 
nudităţii şi anatomiei feminine, exhibarea sânului 
ocupă un loc important. Expoziţia de fotografii în 
poziţii provocatoare este obligatoriu însoţită de 
explicaţii în text, din care aflăm că doamna ori 
domnişoara în chestiune s-a operat la un doctor 
mare, cu cotă de piaţă în presa colorată şi televizată. 
Obiceiul are consecinţe în mentalitatea publicului, 
una dintre acestea, nu cea mai puţin importantă, fiind 
ideea sugerată – pentru a fi în rând cu lumea trebuie 
să te operezi, musai!  Cititorii noştri, care sunt mai 
inteligenţi decât ai lor, merită să fie corect informaţi! 
Am cerut informaţii domnului dr. Ştefan Luchian, 
medic primar chirug plastician.
EQ - Operaţia plastică la sâni este o operaţie la 
modă astăzi?
Dr. L -  De la începutul discuţiei se impune precizarea 
că sânul beneficiază de o gamă mai largă de operaţii. 
Unele, nu puţine, au scop reconstructiv: sânul absent 
ori deformat prin malformaţii congenitale, operaţii 

pentru infecţii, tumori benigne, cancerul glandei 
mamare, sechele cicatriciale şi altele trebuie refăcut 
ca formă şi volum. Rezultatul aşteptat este un sân 
estetic şi simetric cu celălalt. Cu alte cuvinte, operaţia 
are scop estetic şi foloseşte principiile şi metodele de 
ordin estetic.
EQ - Eu mă refeream la implantele de silicon.
Dr. L - Şi eu. O categorie dintre operaţiile 
reconstructive mamare foloseşte, pentru a da formă şi 
volum noului sân, implantele de gel siliconic. Alegerea 
acestora face parte din decizia chirurgicală, implică 
şi pacienta şi condiţionează succesul, adică rezultatul 
estetic dorit de aceasta.
O observaţie interesantă, care certifică specificul 
românesc, prezent în toate cele: în celelalte ţări ale 
Comunităţii Europene costul implantului pentru 
reconstrucţia sânului după operaţie pentru cancer 
mamar sau pentru malformaţii congenitale este 
acoperit (rambursat) de casele de asigurări de 
sănătate. În ţara românescă, Casa de Asigurări de 
Sănătate acoperă costul protezei după amputaţie de 
membre (în ce procent este o altă discuţie!), acoperă 
costul (ridicat!) al protezei de şold sau de genunchi, 
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Plastia sânului este la modă!

“Femeile se aşteaptă ca după operaţie să fie mai bine privite şi primite în mediul social, să-şi 

majoreze prin urmare şansele de succes, că este vorba de succes în plan social, profesional, 

erotic, marital, mediatic este o altă discuţie.”

acoperă (parţial) costul implantului de cristalin sau 
costul protezei oculare, acoperă costul protezei de 
silicon care se poartă în sutien după amputaţia de 
sân pentru cancer, dar nu acoperă costul implantului 
pentru reconstrucţia de sân.  Iată un subiect interesant 
de dezbătut de către jurişti la o cafea! Aquis-ul 
comunitar (obligatoriu prin Constituţia Europeană) 
este facultativ pe plaiul mioritic!
De ce se operează?
EQ - Operaţia de mărire a sânilor nu este tot 
estetică?
Dr. L - Ba da, dar nu exclusiv estetică. Fac o digresiune 

ca să examinăm împreună motivaţia pacientelor, adică 
de ce se supun operaţiei şi anesteziei, care incumbă un 
risc vital, măcar teoretic şi riscul unor complicaţii, mai 
mult sau mai puţin serioase.
EQ - Ca să fie mai frumoase, mai atrăgătoare, 
mai sexy?
Dr. L - Da, aveţi fără îndoială dreptate, în general 
aceasta este motivaţia! Este nimerită o nuanţare, 
anume noţiunea din psihologie a imaginii de sine. 
Percepţia mea despre propria persoană, imaginea 
mea despre mine, nu coincide niciodată cu modul cum 
mă văd pe mine ceilalţi. Integrarea mea în societate 
are drept una din determinante imaginea de sine, 
dar şi acceptarea mea de către ceilalţi. Ca să revin la 
întrebarea pe care mi-aţi adresat-o, răspunsul cel mai 
aproape de adevăr ar fi: se aşteaptă ca după operaţie 
să fie mai bine privite şi primite în mediul social, să-şi 
majoreze prin urmare şansele de succes, că este vorba 
de succes în plan social, profesional, erotic, marital, 
mediatic este o altă discuţie.
EQ - Este o operaţie dificilă,  dureroasă?
Dr.L - Ca orice operaţie planificată, programată, se 
desfăşoară sub anestezie generală, iar tratamentul 
postoperator include combaterea durerii. Ca dificultate 
este o operaţie medie, dar cu exigenţe speciale 
de planificare atentă şi exactă preoperatorie şi de 
acurateţe tehnică chirurgicală în timpul operaţiei.
Cum se operează ?
EQ -  În ce constă operaţia, de fapt?
Dr.L -  Pentru a realiza o îmbunătăţire a formei şi 
o mărire a volumului sânilor au fost imaginate mai 
multe operaţii, adaptate problemei şi dorinţelor 
specifice, individuale, ale pacientelor.
În situaţiile când sânul are mărime satisfăcătoare, 
operaţia are drept obiective să îmbunătăţească 
forma şi proiecţia acestuia. Denumirea medicală este 
mastopexie.
Atunci când obiectivul urmărit este mărirea sânului 
(amplificarea volumului) vorbim de augmentare 
mamară. Modalitatea curentă de a conferi volum 
mai mare este introducerea implantelor (protezelor) 
mamare.
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Dacă amploarea sânilor preocupă pacienta sau chiar 
îi creează probleme (estetice, de îmbrăcăminte), 
chiar dureri la coloana vertebrală şi la umeri, poate fi 
indicată o micşorare a volumului, o mamoplastie de 
reducere.
EQ - Mi se pare mie sau vă feriţi să vorbiţi de 
silicoane?
Dr.L- Nici vorbă! Doar că implantul, silicoanele cum 
ziceţi dumneavoastră, constituie numai o parte din 
această procedură. În termeni foarte generali sunt 
folosite două categorii de implante: cu ser fiziologic 
(soluţie salină izotonică – 0,9%) sau cu gel de silicon, 
acesta este conţinutul protezei. Cămaşa este de silicon 
elastomer. Asta înseamnă că, în contact cu ţesuturile 
este siliconul care formează învelişul conţinutului. 
Forma implantului este aleasă de pacientă împreună 
cu medicul, care este capabil să ofere toate 
informaţiile necesare şi dorite. În funcţie de situaţie 
şi de preferinţa pacientei, implantul poate fi aşezat 
direct sub glanda mamară – subglandular sau sub 
muşchiul pectoral mare – submuscular. Fiecare poziţie 
are avantaje şi indicaţii pe care chirurgul le discută pe 
îndelete cu pacienta.
Proteza poate fi introdusă în locul ales: prin incizie  în 
şanţul submamar (calea cea mai directă şi mai des 
folosită), prin incizie în axilă (la subsuoară) sau la 
marginea areolei mamare. Dacă introducerea pe una 
din primele căi nu afectează glanda mamară, calea 
prin areolă traversează în mod necesar glanda.
Practic, chirurgul creează între planurile anatomice, 
între ţesuturi, un spaţiu care va găzdui implantul, 
introdus pe una din căile amintite mai înainte. Există 
şi chirurgi care introduc protezele printr-o incizie la 
ombilic. După părerea mea este o exagerare, dar este 
doar o opinie personală!
EQ - Siliconul poate fi respins de organism?
Dr. L - Nu, hotărât nu. Substanţa care le compune, 
polisiloxan, un polimer de siliciu, a fost serios 
cercetată încă cu mulţi ani în urmă (vreo 40) şi este 
biocompatibilă, deci tolerată de ţesuturile umane.
Nu există dovezi până în prezent că existenţa 
siliconului în organism ar provoca sau favoriza 

îmbolnăvirea, local sau general.
O campanie mediatică de compromitere a implantelor 
de silicon, desfăşurată în anii ’80 în secolul trecut 
în Statele Unite ale Americii a avut drept rezultat 
reconfirmarea inocuităţii implantelor mamare de 
silicon.
EQ - Dacă este aşa de precis reglată şi este atât 
de frecvent făcută însemnă că este o operaţie 
banală, de rutină....
Dr. L - Nici pe departe, în niciun caz! Planificată 
cu exactitate şi efectuată cu acurateţe, operaţia 
se soldează cel mai adesea cu rezultate pe măsura 
aşteptărilor pacientei dar, cel puţin teoretic, există 
riscul unor complicaţii imediate, precoce şi la distanţă.
Este vorba, în primul rând, de riscurile posibile la orice 
explorare sau terapie invazivă, începând cu o banală 
injecţie şi până la un transplant cardiac. Subliniez, 
posibile, nu şi probabile!
Chirurgul şi echipa sa iau toate măsurile de precauţie 
pentru ca riscul complicaţiilor să fie redus la minimum, 
dar acesta nu va fi niciodată zero, absent.

“Chirurgul şi echipa sa iau 

toate măsurile de precauţie 

pentru ca riscul complicaţiilor 

să fie redus la minimum, dar 

acesta nu va fi niciodată 

zero, absent.”

EQ - Forma sânilor se mai schimbă după 
operaţie?
Dr. L - Este posibil să se schimbe dacă pacienta câştigă 
ori pierde în greutate, survine o sarcină şi lactaţia, 
pacienta nu poartă sutien sau apare o complicaţie rară 
(sub 15%) – retracţia capsulară.
EQ - Ce este retracţia capsulară ?
Dr. L -  În termeni foarte generali este o cicatrice 
internă, care se formează în jurul implantului. 
Nu se cunosc cu certitudine cauzele, dar există 
cu siguranţă o predispoziţie individuală.
În termeni practici este necesară reintervenţia, adică o 
nouă operaţie. Scopul acesteia este de a îndepărta sau 
de a întrerupe această capsulă cicatricială.
EQ - Păi, dacă e aşa de complicat, atunci mai 
bine nu te operezi!
Dr. L - Decizia o ia pacienta, după ce a primit de la 
chirurgul plastician ales informaţiile relevante, şi-a 
exprimat întrebările şi îndoielile legate de operaţia 

solicitată (dorită), primind răspunsuri competente. În 
sfârşit dar nu în ultimul rând e de preferat ca pacienta 
să discute această decizie şi cu soţul sau partenerul.
Fiind vorba de o intervenţie chirurgicală, care se 
efectuează sub anestezie generală, este înţelept 
ca hotărârea să fie gândită, cântărită şi fermă. 
Persoanele care se lasă duse de impulsuri de moment, 
persoanele schimbătoare sau instabile, cele care se 
află în perioade critice biologic (adolescenţă) sau de 
schimbare (probleme în cuplu, separare, divorţ) nu 
sunt, în principiu, bune candidate.
Probabilitatea să fie nemulţumite de rezultatul 
operaţiei este foarte mare, pentru că adesea se leagă 
de intervenţia estetică aşteptări nerealiste.
Realitatea mă obligă să subliniez că majoritatea 
acestor operaţii decurg favorabil, fără complicaţii, iar 
pacientele sunt foarte mulţumite de rezultat şi percep 
o schimbare pozitivă.


