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„Knowledge is knowing a tomato is a fruit. Wisdom is not putting in into a fruit salad”.
Miles Kingston

Kogo operować

• Wyedukowane, dobrze poinformowane pacjentki, któ-
re rozumieją dostępne alternatywy terapeutyczne.

• Pacjentki, które mają pojedyncze problemy natury 
estetycznej lub funkcjonalnej.

• Pacjentki, które rozważają wykonanie zabiegu „dla 
siebie”, a nie po to, żeby seksualnie zadowolić part-
nera, chociaż oczywiście to pragnienie może być 
składową podejmowanej decyzji.

• Pacjentki z realnymi oczekiwaniami.
• Pacjentki, dla których to nie jest pochopna decyzja.
• Pacjentki, które są rozsądnymi kandydatkami do 

elektywnego zabiegu chirurgicznego.

Kogo nie operować

• Pacjentek, które uważają, że zabiegi chirurgii pla-
stycznej naprawią ich dysfunkcje seksualne.

• Pacjentek, które decydują się nie włączać w proces 
terapeutyczny ani nie informować o nim swoich 
partnerów seksualnych.

• Pacjentek palących, ze źle kontrolowaną cukrzy-
cą, nadciśnieniem tętniczym oraz po menopauzie, 
niestosujące hormonalnej terapii zastępczej.

• Pacjentek chorujących na dysmorfofobię lub psy-
chiczne zaburzenia odżywiania, chyba że mają 
izolowane zaburzenia anatomiczne i otrzymały 
zezwolenie od lekarza prowadzącego ich terapię.

• Pacjentek, które mają nierealne oczekiwania.
• Pacjentek, które przychodzą na konsultację z okreś-

lonym zdjęciem i chcą wyglądać dokładnie jak na 
fotografii.

• Pacjentek z nieleczoną lub niekontrolowaną ner-
wicą.

• Pacjentek, które przez swoje zachowanie lub spo-
sób bycia powodują u operatora lub jego personelu 
niekomfortowe samopoczucie.

Jak wpaść w kłopoty

• Operować pacjentki, które nie powinny być opero-
wane!
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• Traktować wszystkie pacjentki jednakowo, dopaso-
wując ich anatomię do stosowanej własnej techniki, 
a nie na odwrót.

• Przeprowadzać zbyt radykalne zabiegi w zakresie 
warg sromowych mniejszych lub okolicy łechtaczki.

• Wykonać nadmierne zwężenie pochwy w piętrze 
środkowym przepony miednicy w czasie zabiegów 
rewitalizacji pochwy.

• Operować zbyt blisko łechtaczki.
• Nie stosować skrupulatnej techniki plastycznej, 

np. w odniesieniu do hemostazy.
• Gwarantować pacjentce konkretny rezultat (niereal-

ne oczekiwania).
• Przeprowadzać zbyt wczesne rewizje zabiegów 

(czas odczekania od pierwotnego zabiegu do ewen-
tualnej korekty to minimum 3–6 miesięcy).

• Być niedostępnym dla pacjentki i jej pytań.
• Przyjąć niedokładnie sporządzoną „zgodę pacjenta”.
• Niedokładnie przygotować pacjentkę.

Jak unikać kłopotów

• Nie operuj każdego, kto wchodzi do twojego gabi-
netu.

• Wytłumacz pacjentce, że nie możesz jej zagwaran-
tować konkretnego efektu estetycznego (co należy 
udokumentować).

• Zaproś pacjentkę do podjęcia dialogu na temat 
szczegółów techniki chirurgicznej i tego, jak dużą 
część chciałaby usunąć lub jak „wąska” chce być 
(co należy udokumentować).

• Kiedy pacjentka prosi cię np. o całkowite usunięcie 
warg sromowych mniejszych, poinformuj ją dokład-
nie o konsekwencjach i bądź ostrożny, żeby nie usu-
nąć za dużo; zawsze można wykonać korektę w póź-
niejszym czasie. Operacje naprawcze przy wyciętym 
za dużym fragmencie tkankowym są bardzo trudne.

• Miej gotowe zalecenia przed- i pooperacyjne oraz 
wzór świadomej zgody pacjenta.

• Bądź biegły w stosowaniu różnych technik.
• Dysponuj zbiorem zdjęć przed- i pozabiegowych po-

kazujących różne sytuacje anatomiczne i różne tech-

niki chirurgiczne. Zbiór fotografii pooperacyjnych 
powinien obejmować ok. 3–5 zdjęć rezultatów każ-
dej z technik, jak również zdjęcia pokazujące efekty 
ostateczne, ale nie idealne.

• Przeprowadź racjonalną rozmowę ze swoją pacjentką 
co do realnych oczekiwań.

• Uczestnicz w aktualnych kursach, szkoleniach itp.
• Bądź cierpliwy i skrupulatny.
• Bądź dostępny (przynajmniej telefonicznie) dla 

swojej pacjentki w okresie pooperacyjnym.
• Uaktualniaj swoją wiedzę poprzez seminaria, sym-

pozja, studiowanie dostępnego piśmiennictwa 
i nieformalne spotkania z innymi lekarzami wyko-
nującymi podobne zabiegi.

Cechy ginekologa wykonującego 
zabiegi plastyczne

• Być pomocnym i rozumieć intymne potrzeby kobiet.
• Mieć bogatą wiedzę o anatomii narządów kobie-

cych; wiedzieć, co można robić, a czego nie należy 
w tym zakresie.

• Wsłuchiwać się w potrzeby kobiet i ich oczekiwania.
• Być cierpliwym, empatycznym i uprzejmym oraz 

godnym zaufania pacjentki.
• Precyzyjnie i umiejętnie operować.
• Z łatwością stosować alternatywne techniki chirur-

giczne.
• Być dostępnym dla pacjentki w okresie pooperacyj-

nym i zagwarantować właściwą opiekę na najwyż-
szym poziomie.

Ochrona pacjentki

1. Pacjentka ma prawo wiedzieć:
• że jej ginekolog jest wyszkolony na odpowiednim 

poziomie i ma doświadczenie zawodowe;
• jakie są alternatywne techniki chirurgiczne, prze-

widywany efekt końcowy, okres gojenia, możliwe 
powikłania i częstość ich występowania;

• że istnieje szeroki zakres odmian anatomicznych 
narządów płciowych i że ona mieści się w tej 
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normie (mimo to pacjentka może nadal chcieć 
zmienić swój wygląd);

• szczegółach składowych ceny za zabieg (elemen-
ty chirurgiczny, anestezjologiczny, koszty bloku 
operacyjnego), jak również znać koszty ewentu-
alnej reoperacji czy „poprawki”.

2. Pacjentka powinna przejść badanie przesiewowe 
(skrining) w kierunku dysmorfofobii i zaburzeń 
seksualnych.

Ochrona pacjentki i lekarza

• Poświęć czas pacjentce i posłuchaj, co chce osiąg-
nąć.

• Upewnij się, czy jej cel jest racjonalny i czy przy 
użyciu znanych ci metod ginekologii plastycznej je-
steś w stanie jej pomóc w jego osiągnięciu. Zapytaj, 
czy pacjentka ma depresję, zaburzenia seksualne, 
dysmorfofobię. Czy operacja jej pomoże, nawet jeśli 
efekt nie będzie taki, jak sobie wyobraziła.
Niektóre kobiety są zaabsorbowane wyłącznie ja-
kimś następnym „defektem” możliwym do usunięcia.

Ochrona lekarza
Ochrona lekarza

• Zastanów się, czy znasz więcej niż jedną techni-
kę zabiegową? Czy masz jasne wytyczne, w jaki 
sposób słuchać pacjentki i informować ją o rodza-
ju zabiegu oraz jak najlepiej dopasować technikę 
zabiegową do jej problemu? Czy masz pewność 
co do rodzaju zastosowanych narzędzi i szwów, 
czy twoja wiedza na temat anatomii tej okolicy 
jest wystarczająca oraz czy ty bądź twój personel 
medyczny będziecie w stanie zapewnić pacjentce 

opiekę pooperacyjną zarówno bezpośrednio po za-
biegu, jak i w kolejnych dniach, a nawet tygodniach 
po operacji?

• Czy potrafisz sobie poradzić z nietypową anatomią? 
Pacjentki mają różną budowę. Jedna technika zabie-
gowa nie jest dobra dla wszystkich.

• Czy operowałeś wystarczającą liczbę podobnych 
przypadków; czy mógłbyś w sądzie uzasadnić ro-
dzaj wybranej procedury i opisać, jak powinna wy-
glądać opieka przed- i pooperacyjna? Jeżeli tak, to 
powinieneś być spokojny.

• Jakiego rodzaju szkolenie odbyłeś? Czy masz do-
datkowe uprawnienia w zakresie labioplastyki (czy 
tylko potrafisz wykonać częściową wulwektomię)? 
Jeśli jesteś nowicjuszem, czy uczestniczyłeś w kur-
sach z dziedziny ginekologii plastycznej, które po-
zwalają udowodnić w sądzie, że jesteś przygoto-
wany i wyszkolony do przeprowadzania zabiegów 
z tego zakresu?

• Naucz się, kiedy należy powiedzieć NIE. Rozpozna-
waj pacjentki, które mają nierealne oczekiwania 
i chcą osiągnąć określony wygląd ze zdjęcia. Spędź 
więcej czasu z pacjentką, która ma już za sobą kil-
ka zabiegów upiększających ciało. Bądź świadomy, 
że są kobiety, które miały negatywne doświadczenia 
w zakresie aktywności seksualnej albo są przekona-
ne, że zabieg usunie występujące u nich dysfunkcje 
seksualne.

• Przygotuj odpowiednie zgody zabiegowe (patrz 
rozdz. 7).

• Dokumentuj... Dokumentuj... Dokumentuj...

Mantra wszystkich ginekologów plastycznych? „Spójność 
i uczciwość we wszystkich przypadkach oraz dbałość 
o każdy szczegół związany z zabiegiem”.




