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USA. To konferencja, na którą najwięksi światowi eksperci zgłaszają swoje najtrudniejsze przypadki. Specjalna komisja ocenia, który przypadek został wykonany
najlepiej. Problem w tym, że ogłoszenie zwycięzców i
wręczenie nagród odbywa się już po zakończeniu konferencji, a ja miałem wkrótce lot i bardzo się bałem
spóźnienia. Wielka ranga imprezy, wokół same sławy.
Pomyślałem, że nie będę czekał na rozdanie nagród, bo
pewnie ja, skromny chłopak z Gliwic, i tak nic nie dostanę. Na szczęście koleżanka zatrzymała mnie i przekonała, że bez względu na efekt trzeba poczekać. Było
warto. Główna nagroda w kategorii „Plastyka warg sromowych i napletka łechtaczki”. Nagroda za zabieg
wykonany moją autorską techniką Dewedge!
To był rok 2019. Nagrody ISCG „zgarnął” pan też w
2020 i 2021 roku. To chyba przesada! Koledzy wciąż z
panem rozmawiają? Nie zazdroszczą?
Raczej gratulują. Naprawdę szczerze. W 2020
roku otrzymałem nagrodę w chyba najtrudniejszej
kategorii, czyli „Najlepsza rekonstrukcja po nieudanej labioplastyce”. W 2021 roku ponownie. Jako
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pierwszy ginekolog z Polski i jedyny w Europie, a
zarazem najmłodszy ze wszystkich dotychczasowych
laureatów na świecie.
Tegoroczna nagroda jest także nagrodą za rekonstrukcję?
Tak. Przypadek, który przedstawiłem do oceny
komisji, był szczególnie trudny. Zrekonstruowałem,
czyli wytworzyłem na nowo, wargi sromowe z kompletnie amputowanych warg. Pacjentka po amputacji
nie miała zupełnie warg sromowych. Udało się jej
pomóc. Z doskonałym efektem.
Rekonstrukcjami zajmuje się niewielu specjalistów?
To duży problem, a pacjentek po nieudanej amputacji jest coraz więcej. Jeszcze pięć lat temu pacjentki po nieudanych zabiegach stanowiły około 5 proc.
moich klientek. Dziś to już prawie 15 proc. wszystkich operowanych przeze mnie kobiet.
Ile trwa zabieg?
Sam zabieg, wykonywany w znieczuleniu miejscowym, to kwestia 1,5 do 2 godzin. Ból po operacji łago<<
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dzimy lekami, często następnego dnia jest on już
znacznie słabszy lub po prostu ustępuje. Po pięciu-siedmiu dniach panie powracają do pełnej aktywności
poza współżyciem i jazdą na rowerze. To następuje po
czterech tygodniach, czyli po ostatniej konsultacji.
Jak to jest z autorską metodą. Inni lekarze mogą z
niej korzystać?
Oczywiście. Moja technika jest znana. Dzielę się
nią bezpłatnie po to, by pomagać kobietom. To dla
mnie najważniejsze.

Stworzyłem"tę"technikę"DLA KOBIET I ICH
BEZPIECZEŃSTWA. Cieszę"się$"gdy"korzystają"
z"niej"inni"lekarze&"
Jeden z moich znajomych na kongresie w Kairze
spotkał niedawno lekarkę z Iranu. Kazała mu mnie
pozdrowić i przekazać, że odkąd stosuje moją technikę, skończyły się u niej powikłania u pacjentek po
labioplastykach.
Ile zabiegów miesięcznie pan wykonuje?
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Staram się każdy dzień dzielić na rozmowy, konsultacje online i zabiegi, rocznie pomagam kilkuset
pacjentkom. Często trafiają do mnie pacjentki z Anglii,
Irlandii czy Niemiec. Niedawno wykonywałem zabieg
u pacjentki z Włoch. Były też pacjentki ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo wiele kobiet przyjeżdża do mnie ze
Szwecji i Norwegii. Lista oczekujących jest bardzo
długa. Obecnie czas oczekiwania na zabieg po konsultacji to około sześć miesięcy.
Zła wiadomość na koniec rozmowy. Niedobrze.
Zakończmy więc dobrą. Przyjmuję w Gliwicach i w
Warszawie. Dla 30 pacjentek oferuje bezpłatne
konsultacje online. Można porozmawiać o problemie
przerostu warg i o każdym innym problemie intymnym. Wysiłkowe nietrzymanie moczu, problemy związane ze źle zagojoną raną po nacięciu krocza, problemy
po współżyciu po porodzie naturalnym. Jeśli któraś z
pań chciałaby zasięgnąć mojej opinii, zapraszam.
Plany na przyszłość?
Chciałbym, żeby problem przerostu warg sromowych mniejszych przestał być tematem tabu. To
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ważne. Chciałbym, żeby kobiety nie musiały się wstydzić. Żeby wiedziały gdzie w razie potrzeby szukać
pomocy. Dlatego planuję spotkania autorskie z
kobietami w całej Polsce. Będę mówił na nich nie
tylko o problemie przerostu warg czy swojej metodzie. To będą spotkania, na których będzie można
porozmawiać o wszelkich dręczących kobiety problemach intymnych. To dla mnie bardzo ważny projekt.
W przyszłości chciałbym także napisać książkę.
Gdy już powstanie, poproszę o kolejny wywiad.
Z przyjemnością.
© Wszelkie prawa zastrzeżone
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