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T ri roky žil Dallas
Wiens doslova bez

tváre. Ku skutočne straši-
delnému výzoru bez očí,
nosa a úst prišiel pri ma-
ľovaní kostola, keď ho
zasiahlo elektrické vede-
nie. Celý svet s dojatím
sledoval, ako sa k zne-
tvorenému otcovi bez
strachu vinie jeho malá
dcérka. Možno ho práve
to držalo nad vodou. 
V marci tohto roka mu
dokonca povedala vetu:
„Ocko, si krásny!“ V bos-
tonskej nemocnici Bri-
gham and Women's Hos-
pital dostal totiž konečne
novú tvár. Muž musí dô-
verovať slovám dieťaťa,
pretože v zrkadle sa nik-
dy neuvidí. Zrak sa mu
zachrániť nepodarilo. 
V zrkadle sa nikdy neuvi-
dí. Určite sa mu však bu-
de žiť ľahšie. Minulý týž-
deň sa ukázal aj svetu. 

Platí armáda
Operácia trvala vyše

pätnásť hodín a podieľa-
lo sa na nej viac ako trid-
sať zdravotníkov. Tím vie-
dol český chirurg
Dr. Bohdan Pomahač
(40), ktorý v tejto nemoc-
nici pracuje už vyše de-
sať rokov. O tvárové
transplantácie sa začal
intenzívne zaujímať po
stretnutí s Francúzkou
Isabelle Dinoirovou. Ro-
ku 2005 podstúpila vo
svojej krajine prvú čias-
točnú transplantáciu tvá-
re na svete po tom, ako
ju dohrýzol vlastný pes.
Povedala mu vraj, že ke-
by sa operácia nepodari-
la a telo by cudzie tkani-
vo odvrhlo, určite by to
skúšala opäť. Doktora Po-
mahača zasiahli aj slová
iného pacienta, snažiace-

Rodina mŕtveho musí súhlasiť
s tým, aby niekto iný nosil jeho
tvár.
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ho sa o ďalšiu operáciu:
„Chcem len, aby mi taxík
zastavil, keď na neho
mávnem z chodníka.“ 

Roku 2009 dal doktor
Pomahač čiastočne novú
tvár Jamesovi Makimu,
ktorý sa zranil v metre.
Ohúrené ministerstvo
obrany USA vtedy daro-
valo nemocnici 3,4 milió-
na dolárov na ďalšie
transplantácie a výskum.
V marci tohto roka si
pod jeho skalpel ľahol
vyššie spomínaný Dal-
lase Wiens a už o mesiac
neskôr dostal novú tvár
vojak Mitch Hunter.

Pochovaný 
s odliatkom 

Muži dostali nové tvá-
re, ale ako sa cítia prí-
buzní mŕtvych darcov?
Ako vysvetlil doktor Po-
mahač, v USA podpisuje
človek pri získavaní vo-
dičského preukazu sú-
hlas s darovaním orgá-
nov. Pri transplantácii
tváre je však potrebné
získať ešte aj súhlas rodi-
ny mŕtveho darcu. Navy-
še sa musí vytvoriť ume-
lý odliatok darcovej tvá-
re, ktorý bude mať na se-
be v rakve. 

Tvár je identita
Aj keď ľudia s trans-

plantovanou cudzou
tvárou sú šťastní, že sa
ich okolie menej štíti ,
že môžu opäť normálne
dýchať, jesť, rozprávať
či  usmievať sa,  nosiť
cudziu masku nie je ta-
ké jednoduché a bez
psychologickej pomoci
asi  nemožné. „Trans-
plantácia tváre je ob-
rovská zmena. Fyziolo-
gická aj psychická. Člo-

vek je vtedy možno
spokojný aj s nedokona-
lým výzorom a nerieši,
či má krivý nos, alebo
nie, hlavne, že môže ďa-
lej žiť. Prvým pocitom
môže byť vďačnosť, kto-
rá však nie je garanciou
vyrovnanosti a spokoj-
nosti  do budúcnosti .
Rovnako aj  vtedy,  ak
očakávania pred operá-
ciou prevýšia realitu,
môže vzniknúť veľký
problém,“ hovorí plas-
tický chirurg MUDr. Jo-
zef Fábry. 

„Aj u menej postihnu-
tých pacientov, zďaleka
nie zmrzačených, sa mô-
že stať, že ich psychiku
poznačí hoci len o mili-
meter dlhšia špička no-
sa, ako si predstavovali.
Po operácii sú schopní
sledovať sa v zrkadle ce-
lé hodiny, byť nešťastní,
dožadovať sa opráv.“
Niekoho naozaj „položí“
milimeter, preto klobúk
dole pred ľuďmi s cel-
kom novou identitou,
pretože naša tvár ňou
vlastne je. �

Dallas Wiens, prvý člo-
vek v USA a tretí na sve-
te s kompletne trans-
plantovanou tvárou. Ne-
bude asi cítiť celkom
ľavé líce a čelo, nevidí,
ale je so sebou spokoj-
ný. Vrátil sa mu čuch
a môže dýchať cez nos.
Pred novinármi si do-
konca zavtipkoval: „Ako
prvé som ucítil v ne-
mocničnom bufete la-
sagne. Voňali božsky.“

Ukázal sa svetu

Pred tragédiou

Život bez tváre

Po operácii

Boj s jazvami
Ako sa zacelí rana po operácii
či úraze, závisí od mnohých fak-
torov – od dedičnosti až po jej
umiestnenie na tele. Čo prispie-
va k jej dobrému zhojeniu?

1. Šetrná „no touch“
operačná technika – chi-
rurg sa čo najmenej dotý-
ka tkanív. 

2. Správne šitie – naj-
väčšiu záťaž z napínania
kože by mali niesť hlbšie
uložené stehy v podkoží
a zamši. Okraje rany pri
zošití majú k sebe tesne
priliehať.

3. Ochrana pred infek-
ciou – môže totiž spôso-
biť zhrubnutie jazvy.

4. Starostlivosť o jazvu
– po vybratí stehov
a pevnom zahojení rany

sa môže miesto oplacho-
vať repíkom a natierať
zvlhčovacím krémom.
Hojenie uľahčujú silikó-
nové plátky a rôzne gé-
ly. Na trhu je napríklad
voľnopredajný gél s vý-
ťažkom cibule, alantoní-
nu a heparínu. Primár
mamologického oddele-
nia Národného onkolo-
gického ústavu sv. Alž-
bety v Bratislave
MUDr. Vladimír Bella
má pozitívne skúsenosti
aj s krémom s obsahom
imunoglukánov: „Imu-

noglukán je látka s mi-
moriadnymi účinkami
pri liečbe a hojení rán či
jaziev. Aktivuje kožné
bunky a priaznivo
ovplyvňuje hojenie. Je-
ho účinok potvrdili aj
klinické štúdie a pozo-
rovania. Jedinečný úči-
nok má pri opakovanej
aplikácii  na ranu po
operácii. Rana takmer
zmizla alebo sa zmenši-
la natoľko, že na koži za-
nechala iba minimálnu
stopu.“

5. Pomáhajú tlakové
bandáže alebo masáže,
ktoré tkanivo jazvy pre-
krvujú.

Ak vám jazva prekáža,
existuje niekoľko riešení
v závislosti od jej charak-
teru: rozrezanie a preši-
tie rany, vpichnutie kola-
génových implantátov,
kortikoidy, zbrusovanie,
chemický peeling, lase-
rové odstránenie vrchnej
časti pokožky alebo tzv.
re-cell. Ide o zbrúsenie
jazvy a jej prekrytie bun-
kami vlastnej kože. „ �

Viete, že? 
A. Rana sa hojí v prie-
mere 7 – 12 dní, jaz-
va vyzrieva týždne až
mesiace. Jej tvar
a veľkosť sa môže
meniť až do 15 me-
siacov od vzniku. „Do
tohto času nemá vý-
znam jazvu korigovať
z estetických dôvo-
dov,“ upozorňuje 
MUDr. Jozef Fábry,
plastický chirurg. 

B. Nebráňte sa obyčaj-
ným stehom. Vstrebateľ-
né stehy sú pre ranu o čosi
väčšia záťaž ako obyčajné,
pretože ich organizmus mu-
sí odbúrať. Využívajú sa preto
hlavne v podkoží alebo pri
technike tzv. vnútrokožného ste-
hu. Ak sa použijú na koži, hoje-
nie trvá o čosi dlhšie,
a tým stúpa aj riziko
iných kompli-
kácií.   
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