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USA. To konferencja, na któr! najwi"ksi #wiatowi eks-
perci zg$aszaj! swoje najtrudniejsze przypadki. Specjal-
na komisja ocenia, który przypadek zosta$ wykonany 
najlepiej. Problem w tym, %e og$oszenie zwyci"zców i 
wr"czenie nagród odbywa si" ju% po zako&czeniu kon-
ferencji, a ja mia$em wkrótce lot i bardzo si" ba$em 
spó'nienia. Wielka ranga imprezy, wokó$ same s$awy. 
Pomy#la$em, %e nie b"d" czeka$ na rozdanie nagród, bo 
pewnie ja, skromny ch$opak z Gliwic, i tak nic nie dosta-
n". Na szcz"#cie kole%anka zatrzyma$a mnie i przeko-
na$a, %e bez wzgl"du na efekt trzeba poczeka(. By$o 
warto. G$ówna nagroda w kategorii „Plastyka warg sro-
mowych i napletka $echtaczki”. Nagroda za zabieg 
wykonany moj! autorsk! technik! Dewedge!

To by! rok 2019. Nagrody ISCG „zgarn"!” pan te# w 
2020 i 2021 roku. To chyba przesada! Koledzy wci"# z 
panem rozmawiaj"? Nie zazdroszcz"?$

Raczej gratuluj!. Naprawd" szczerze. W 2020 
roku otrzyma$em nagrod" w chyba najtrudniejszej 
kategorii, czyli „Najlepsza rekonstrukcja po nieuda-
nej labioplastyce”. W 2021 roku ponownie. Jako 
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pierwszy ginekolog z Polski i jedyny w Europie, a 
zarazem najm$odszy ze wszystkich dotychczasowych 
laureatów na #wiecie.)

Tegoroczna nagroda jest tak#e nagrod" za rekon-
strukcj%?$

Tak. Przypadek, który przedstawi$em do oceny 
komisji, by$ szczególnie trudny. Zrekonstruowa$em, 
czyli wytworzy$em na nowo, wargi sromowe z kom-
pletnie amputowanych warg. Pacjentka po amputacji 
nie mia$a zupe$nie warg sromowych. Uda$o si" jej 
pomóc. Z doskona$ym efektem.)

Rekonstrukcjami zajmuje si% niewielu specjali-
stów?$

To du%y problem, a pacjentek po nieudanej ampu-
tacji jest coraz wi"cej. )Jeszcze pi"( lat temu pacjent-
ki po nieudanych zabiegach stanowi$y oko$o 5 proc. 
moich klientek. Dzi# to ju% prawie 15 proc. wszyst-
kich operowanych przeze mnie kobiet.))

Ile trwa zabieg?$
Sam zabieg, wykonywany w znieczuleniu miejsco-

wym, to kwestia 1,5 do 2 godzin. Ból po operacji $ago-
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dzimy lekami, cz"sto nast"pnego dnia jest on ju% 
znacznie s$abszy lub po prostu ust"puje. Po pi"ciu-
-siedmiu dniach panie powracaj! do pe$nej aktywno#ci 
poza wspó$%yciem i jazd! na rowerze. To nast"puje po 
czterech tygodniach, czyli po ostatniej konsultacji. )

Jak to jest z autorsk" metod". Inni lekarze mog" z 
niej korzysta&?$

Oczywi#cie. Moja technika jest znana. Dziel" si" 
ni! bezp$atnie po to, by pomaga( kobietom. To dla 
mnie najwa%niejsze. 

Stworzy!em"t#"technik#"DLA KOBIET I ICH 

BEZPIECZE!STWA.  Ciesz#"si#$"gdy"korzystaj%"
z"niej"inni"lekarze&"

Jeden z moich znajomych na kongresie w Kairze 
spotka$ niedawno lekark" z Iranu. Kaza$a mu mnie 
pozdrowi( i przekaza(, %e odk!d stosuje moj! techni-
k", sko&czy$y si" u niej powik$ania u pacjentek po 
labioplastykach.

Ile zabiegów miesi%cznie pan wykonuje?$
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Staram si" ka%dy dzie& dzieli( na rozmowy, konsul-
tacje online i zabiegi, rocznie pomagam kilkuset 
pacjentkom. Cz"sto trafiaj! do mnie pacjentki z Anglii, 
Irlandii czy Niemiec. Niedawno wykonywa$em zabieg 
u)pacjentki z W$och. By$y te% pacjentki ze Stanów Zjed-
noczonych. Bardzo wiele kobiet przyje%d%a do mnie ze 
Szwecji i Norwegii. Lista oczekuj!cych jest bardzo 
d$uga. Obecnie czas oczekiwania na zabieg po konsulta-
cji to oko$o sze#( miesi"cy.

Z!a wiadomo'& na koniec rozmowy. Niedobrze.$
Zako&czmy wi"c dobr!. Przyjmuj" w Gliwicach i w 

Warszawie. Dla 30 pacjentek oferuje bezp!atne 
konsultacje online. Mo%na porozmawia( o problemie 
przerostu warg i o ka%dym innym problemie intym-
nym. Wysi$kowe nietrzymanie moczu, problemy zwi!-
zane ze 'le )zagojon! ran! po naci"ciu krocza, problemy 
po wspó$%yciu po porodzie naturalnym. Je#li która# z 
pa& chcia$aby zasi"gn!( mojej opinii, zapraszam.

Plany na przysz!o'&? 
Chcia$bym, %eby problem przerostu warg sromo-

wych mniejszych przesta$ by( tematem tabu. To 
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wa%ne. Chcia$bym, %eby kobiety nie musia$y si" wsty-
dzi(. *eby wiedzia$y gdzie w razie potrzeby szuka( 
pomocy. Dlatego planuj" spotkania autorskie z 
kobietami w ca$ej Polsce. B"d" mówi$ na nich nie 
tylko o problemie przerostu warg czy swojej meto-
dzie. To b"d! spotkania, na których b"dzie mo%na 
porozmawia( o wszelkich dr"cz!cych kobiety proble-
mach intymnych. To dla mnie bardzo wa%ny projekt. 
W przysz$o#ci chcia$bym tak%e napisa( ksi!%k". 

Gdy ju# powstanie, poprosz% o kolejny wywiad. 
Z przyjemno#ci!. 
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