-s-3ri?(a & Flastlka
Husté, lesklé' zdravé vlasy jsou ozdobou kaŽdé Ženy _ s|yšítev reklamách
na nové šampÓny a kondicionéry' ovŠem ani sebedraŽší připravek neučinÍ
na vašíhlavé zázrak
Texl:Janal]áiková

lŽe
tÍansplantaci vlasů
se mluví především
V souvislosti s mužiAle co ženy? l ony mají sVá

vlasatá kápení, která

jim

můŽou udélat ze života pek_
lo. Ženy se jen těŽko smiřují

s prořídými místy, ustupuiícími kouty ěi lysinou' Proto
se zajímají o radikální chirur_
giďé řešení.

"Vyzkoušela jsem snad

všechny zázračné vodičky a lektvary
na světé a stejně mi nic nepomohlo'
Kqž jsem si prohlíŽela fotky na inter-

netu z transplantací Vlasů a Viděla ty
příšernéjizvy Vzadu na hlavě, zděsila

jsem se,- popisuje 36letá paní JuIie' kte_
á nakonec před necelym rokem operaci
absolvovala.

Jsem nová Ženská

-Byla jsem zoufalá, všechno se zhoršilo
ještě po porodu' kdy Vlasy padaly mnohem víc než předtlm' Nemohla jsem si
dovolit Žádný moderní účes,pořád jsem
musela myslet na to. abych vlasy siesávala dopředu a trochu zakry|a ta holá
mísla, ale stačilo' aby zafoukalVÍtr, a mo_
je sebevědomÍ bylo pryč. Přitom jsem
tolik touŽila nosit Vlasy sepnuté do culíku

a sčesanédozadu jako V dětství' N4oje trápení' které se odrazilo předevšim
na mé psychice, trvalo Zhruba deset let.
Když mi pan doktor Vysvětli|, Že jsem
vhodná kandidátka na autotransp|antaci

a že díky nové metodě nebudu 'r'ít 1a zátylku Žádné jizw, Vůbec jsem neváhala.
Praskly na to sice moje Úspory ale za ten

/
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-::?s:_i f,.c 1' Že jsen'' zase normální Ženská. to stá]o za to.'' říká
:-.s - Ž 3!c]i]ásobná rnaminka Julie' Před rokem ji suŽoval úby_
:.{ ' asa!é inie' prohlubujícÍ Se kouty. navíc jÍ bylo dáno do VÍn(_ _tra.a rysoké čelo'
':]'' Se- se S JLli' setka|d' r']é|a poprve sVů, !rySréný Účes:
drdů|ku. ''Jsem no\4i'člověk, ]e to
' as' '-'óesané do slušivého
:s :.aconé. jako když si nechají Ženy udělat nová prsa. oproti
- - - !šak tyhle vlasy zůstanou až do smrti, nemusíse \^/mě'..,''. za(Á|a ]Senr,ši kupovat na sebe hezké Věci, dříV mi to

z*rt*1/na1eonou bavt daleko vic, téšlméVicpráce'
,',
-:-ji".'odeť' cafo se sméj_''' vypravi spokojené Julie.
/)
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Není transplantace jako třansplantace

jsou pro Většinu Žen společensky neakceptoVatelné," \rysvětluje MUDr' Peter Haiduk, prjmář prďské GHo
cIlnic, proč V minulosti byla tato oblast spíšdoménou mužských
,,Jiz\ry na zátylku

pacientů' situace Se Však poslední dobou mění' Před pěti lety
k nárn přivezl z Nizozemska zcela revolučníGHo metodU trans_
plantace Vlasů' která je Vhodná pro muže 1 ženy' JejÍ podstata
spočívá zjednodušeně řečeno V tom, Že jednotlivé štěpy, keré
obsahuji '1 - 3 V|asy' přesněji Vlasové folikuly, se jeden po druhém vyjmou malou, speciálně \,lvinutou jehlou z odběrové oblasti

na záty|ku' NepoužÍvá se skalpe|' HIaVní Výhodou a odlišnostÍ
metody GHo na rozdíl od zastaralejšich je Zároveň ÍaK, že neničí
Vlasy v dárcovské oblasti. Ma|á část z \4/jmutého folikulu zůStáVá
V původní oblasti a Vyroste z ní opět p|nohodnotný V]as'

ffiffi

' '..a zaa: :'.'é.z= a :oat-.é a nes-é 3 ta praŽ_
.
-.]' __ ' = 1...z''?a Z-|i-]ba 'ecna Zá errrk'né tydné
]- :: : :: : .-z ': za- za:',:ea' Ť€chnjka lransp antace se
:-'': :'1 :''-' ].eL :'o:e'š:.5
': _: ]''ra- - {.:a:.Tl].!e (lera ]e Velm] aároČná pro ceý
:. ..'i. ' :. - za''?zÁL)e ]ck:cr Hajduk.

_1' _:

Kde UbýVa]Í n e]VíC ?

:::,S., Z:r

Pck!d rrráte óástečně proříd é V|aSy na temen. nejste Vhodnou
kandidátkcu pro transpantac a ékař Várn doporučí nékterou
Z Íoren'] konzervetivní lečby Da]eko vétšíprůšvha zároveň dÚ_
Vod k operativnimu zákroku ]e teměř pLeš která se popřioadě
rozšjř!]e do koutu' Anebo proh!L]bu]íci se koL.rty saraotné' které
př pomina]i spíšrnuŽskou konturu V]asového pcrostu' ohran čená
p eška se muŽe Vytvořjt třeba za ucheTn anebo kolem péšinky
lil!si být Však splněna ona jndlkace bezpečne Vzdá enost ' jnak
n-o Ze transp antovat. Sarnozřejmé nd kovány mLŽcLr být i pac ent
ky s traurnat ckou aLopec i. které přjšy o část Vasového oolostu
po Úraze. třeoa po altonehodé. Do popá en nách' ozařování. n
íekcich' Transp]antaci rnetodou GHo je ted\, :nožné éčt .n]Sta
Zcela bez Vlasu' A]e ZjednodUšeně řeÓeno' n !si být ot]kud brát

-L-Slme CdmitnOUt
:.-'-':'a' ) 'i:aZce aasteČréstres a dsharrnone testoste
:_- ]::-:'^a',- o i:ói",'' vypadaván i V asu. ]eŽ ]sou u rnL]_
::_ :::'_a .-] Že. pa( mUŽoU nastolpt navic poruchy
: _: :::. ::_s{',ca 9oniavnrch horanonu a nad edvinek.
:.' : :: ::s. '.c,ra. e"dokrjnologických a hormonálních
-] :':]' ' ' a"ae^ iéchio příčinlze L.rvaŽovat zda byste
. I - :'a ,a^a caika pr. tra.sp antacl.
- ::. _::_:'?. <al:nani ciázka: ]e na propeŠatéém.nistě
:: _ : ' _: <3c3 3ezpeóne '/zdálencst k V]asurn, které tam
: .': ' -:] ' ':e".e cosi ..istečka kam no,/é Vlas)/ Zasadit?
= '.': 'z^ :.cl]Sta Žen' ldere si siéŽuji Že ]irn ''}padáVa]i
:: : : .]-: .e aích édnu Zjs1irn Žetam prosté nenÍ]ndikace
. '_._]::__:-. !'asL .]aji na téch rnistech. kce by S] jch přály
-_ _ ]:::' ae ]ScU jen str-ašně tenké. \i]usíme ]e odrnítnout'

! .: ''?i:,ai a coKloč le]Šich moderních metodách konzer
'_ aaa'' zaea nové mužeme nabídnol]t l ruzné íormy ne_
- ::.- -:z:ierap e lvlrnochodern. le to segment mediciny

.
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.

_._' : -as zai n' daleko .nénépropracovaný
neŽ
ll-.r: l' -alcuk.

V

zahran čí'''

tedy rnusi být zachovan porost V Zátylku pro odbér VjasU

NejvětšÍ zabi1ák
.,Pane dokiore ]á bych chté a Víc v asů nemoh byste rn tcnejak
zahuslt?' S obdobnýrn dotazy přicháZÍ na k nku aada kLlentek.
které očekáVa]í prostě zázrak. Jenže rnnohdy rna]íVasL] dost po_

kud tam ne]soL] tzv bezpečnéVzcálenosti a Vasová kontLrra nad
če em ]e spíšŽenská, rovně]ší transplantace ]jm nepo.nÚŽe'
.,Takovou dámu musim zkamat a ííC|)Í' Že muŽe r.it ]en lo ik VlaSÚ,
s ko]ika Se narodjla. kolik ji prostě byo dáno co Vinkr'r' Vysvétlu].)
dr' Hajduk a podoryká zároveň. Že pokud Vám denné'.,,Vpadne ]{]O aŽ
150 Vlasu, ]e to norrnálni siav fulnohdy př cháze]í take pac entkY' kte le

si zničly Vlasy nešekným baryením a trvalýrni' Anl ]l.n ovšem naze

rcí:ocl Je

dobré Včas sl uvédomit. že nejen
poruchy
a
štířréŽlázy' aLe také špatná
:+-É:cxa cis'?czjce
.'':.". s]gs a dťast]ďé kosrnetiďé zásahy rnÚŽou b]^ V ruz
_: <.-3].aci :eivětŠímizabijálry zdrav17ch a k.ásných Vlasu'

-:_t'a-?c
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<Štice lpo sedmdesátce
< .':<' vhodné pro transplantaci Vlasů se nejčastě::-',.tj]i ve dvou Vékových kategoriích. kdy jsou po_

:::a ''e ]']ře hormonálni bouře: V období po těhofenství
a :: :é:ech 128 - 35 let). apak ko]ern rÍrenopauzy (nad 48

.

::

<:'l se h]ásí daleko Více ke slovu rnužskéhorrnony

_ :=s:.sieron' přiČemŽ hladina Ženských klesá' ovšem

]- -a-':]|'
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co se VěkLl tyče. při kansplantaci Vlasú neníVěk nikterak on']ezujícím
Íaktoíem.pokud jste jinak V uspokojiVénT zdravotním stavU' Nejstarší

paní, která zákrok na klinice podstoupi|a, bylo 77

Let' Takže zdá s-.,
že nikdy není pozdě'
.,To uŽ budu mít nové Vlasy napořád? NemŮŽou mi znovu Vypadat?''
zajirnají se k]ientky snad po každétransp]antaci' Není divu. prošIy sl
s ožitým mar\iriem a také cena není zrovna nejnižší:95 Kč za jeden
štěp, V průměru se transplantuje kolem 500 600 štěpů, Vý]imkou nebyly operace' kdy by]o zapotřebí '] 000 štěpú.
,,Máme 95procentní úspěšnost' PokUd by y předem Vyloučeny Všechny

ostatní příč]ny'jsou nové Vlasy na doŽ]Votí' ' sdě]uje optim]stickou zprávu l\,4UDr. Hajduk. *

transplantace VlasŮ krok za krokem

. -:-lecem k tomu. Že zákrok probíhá V lokální anestéZii. není příprava na ně] n kterak náročná a předoperačnípokyny Se ne iší
operací prováděných V rnístnírn znecit|lvéní' Pokud si Však barvíte vlasy nrusíte navštíVjt kadeřníka nejpozdéj] 1,{ dni
"\,ch
.':.;:.ansplantaci' VečeÍpřed zákrokem ]e nUtné si umýt V]asy a V Žádném případě pak nepoužíVat Kondic]onéry nebo tužidIa.
]:€..ace irvá V prúméru 4.5 hodiny' nejdelšíčástoperace. zhruba 2 5 hodiny, je Věnována odběru V|asových folikulú Ze Záty ku.

::

<aŤ e ap ikována lokálnÍ anestézie.

jeh a' nikol] skalpe]. Pac entka leŽi na břiše
je chráni před Vně]ším Vlivy a obsahuje celou
'aau atek podporL-]]ících následné u]mutí štěpu a hojení' !mplantačníotvorysou prováděny obdobnoU speciá]nijeh oU. rnaiíledy
_.:e.v Lvar jako štěpy, a tak do Sebe dokonale zapadaií
štěpy se pak implantuií do nepatrných otvoru V transplantačníoblasi]. Pacientka při tom sedi.

'.de. Íolikul. štép= jeden aŽ třl V]asy' PoUŽíVá se př tom malá. speciálně VyVLnutá
r. aclu od Vyjmutí do zasazeníjsou štěpy urníStěny Ve specjá]nÍm roztoku. který
'ed.cÍljvé

;.

ZákrcKU

. .1oso talizace není nutná po operacj odcházite dornú
. MírnÝ olok ošetřovaných oblasti je normální a obvykle

oc]ezní béhern 2 ' 3 dnu. V tuto dobu muŽete .]Ž rnezl

Lld].

ie Vhodné pouzit

:ieba šátek, záleŽí na rozsahu operované p]ochy

. V rn ;tě odběru a VpichÚ se Vytvoří drobné stroupky' které Samy odpadnoU za 1 aŽ 2lydny'
. Pop.vé si umyjete vlasy za 48 hodin. do té doby Se Vyhýbáie zvýšenétyz]cké námaze nechodíte .a sLunce.
. Měsíc nebarVíte Vlasy'
. Po 2 až 8 týdnech ěást Vlasů Ve štěpech Vypadá. je to normá níproces. Po 2 aŽ 3 méSicíchse '/lasy obnov
. Zhrui]a po 8 mésícíchje patrný celkový eÍekt.
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GHo se staLa také základem transplantace řas' obočíale třeba pubické oblast V ordinac] Se cbóas objevuii Ženy. ktere
žáda]i transplantaci chloUpkÚ práVě V rnisié Venušina pahorku' JSoU to VesměS klientk-v po čtyřjcitce anebo po Chen]oterapii'
jsem poc]t' Že Vypadám splš ]ako díté._svěřuje se 45 etá EVa. Ve rn pohiedna
''l_']Ž lsern se přesta]a cí1]t ]ako Žádouci Žena. rné]a
jeŽ
práVě
podstouplla
tento
drUh zákroku' '.Íeď jsern zase celá.' srné]e se spokojené' ] 'J iomto případě
mladistvě VyhlížejícíŽena,
je nutné odnékud brát ze ZadnÍVlasaté část] hLaVy.
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