Advertoriál
Plastický chirurg:

Prirodzený

šarm

je viac než umelá dokonalosť
MUDr. Peter Žiak, PhD., patrí na
Slovensku medzi špičku v oblasti
plastickej chirurgie. Po úspešnom
pôsobení v Českej republike sa
vrátil do Bratislavy, aby tu založil
modernú kliniku pre domácu aj
zahraničnú klientelu.

LEKÁR S UMELECKÝM TALENTOM

Peter Žiak pochádza z lekárskej rodiny a ukázalo sa, že jablko nepadlo ďaleko od stromu. Vyštudoval Lekársku fakultu
Univerzity Komenského, v bratislavskej Univerzitnej nemocnici získal atestáciu zo všeobecnej aj z plastickej chirurgie. Úspešnú kariéru ďalej rozvíjal v Českej republike.
Pôsobil ako vedúci plastický chirurg na Klinike a inštitúte estetickej medicíny Asklepion v Prahe a niekoľko rokov pracoval ako odborný garant pre spoločnosť WB Aesthetics, ktorá
je najväčším poskytovateľom výkonov estetickej plastickej
chirurgie v ČR so zameraním na klientelu z krajín hovoriacich po nemecky.
Ako nám prezradil, popri štúdiu sa venoval maľbe. Výber špecializácie preto nebol náhodný, veď plastická chirurgia okrem
znalostí z medicíny vyžaduje cit pre krásu, estetické cítenie
a štipku tvorivého talentu. „Niečo z maliara vo mne zostalo, na
ľudské telo sa dodnes dívam tak trochu ako na umelecké dielo
vytvorené prírodou,“ dodáva doktor Žiak s úsmevom.

akoby sme si mohli myslieť, osvojili si skôr západné zvyky.
„Veľmi ma teší, že zahraničná klientela je ochotná za mnou
dochádzať aj do Bratislavy. Reakcie na to, že som sa presťahoval naspäť do Bratislavy, sú až nečakane pozitívne,“ pochvaľuje si MUDr. Žiak. Jedným dychom však dodáva, že mu
už veľmi chýbali aj klientky zo Slovenska: „Slovenky sú prirodzene krásne a ja budem len rád, keď prispejem k tomu,
aby túto prirodzenosť ďalej rozvíjali.“

ŠPIČKOVÁ KLINIKA AKO VEĽKÁ VÝZVA

AKÉ SÚ ZAHRANIČNÉ KLIENTKY?

Kým iní zo Slovenska odchádzajú, Peter Žiak sa vrátil do
Bratislavy, aby tu zúročil svoje bohaté skúsenosti z praxe zo
zahraničia. Spolu so svojimi kolegami otvoril úplne novú kliniku Concept Clinic, ktorá sa okrem plastickej chirurgie zameriava na prírodnú kozmetiku, cvičenia pre harmóniu tela
a duše, ako aj školenia a poradenstvo pre odbornú i laickú
verejnosť. Čo všetko vlastne taká moderná klinika musí mať?
„V prvom rade je to tím špičkových odborníkov, bez toho
to nejde. Samozrejmosťou je tiež špičkové technologické
vybavenie a priestory na vysokej úrovni,“ prezrádza skúsený odborník. Zároveň však upozorňuje, že ani to samo
osebe nestačí. Podľa jeho slov každá klinika musí mať jasnú
víziu do budúcnosti a klinika zameraná na plastickú chirurgiu dokonca vlastný prístup ku kráse.

„Každá národnosť má svoje špecifiká. Väčšinu mojej klientely predstavujú Nemky, Rakúšanky a Švajčiarky. Klientky
hovoriace po nemecky sú mimoriadne náročné. Na jednej
strane sem prichádzajú aj vďaka výhodnejším cenovým
ponukám, na druhej strane vyžadujú rovnakú medicínsku
kvalitu, na akú sú zvyknuté doma.“
V Prahe si vybudoval tiež početnú ruskú, britskú, arabskú
a perzskú klientelu. Ženy z Ruska napríklad preferujú menšie zákroky v lokálnej anestézii, Britky sú zasa veľmi priame
pri hodnotení zákrokov. Klientky arabského pôvodu väčšinou už žijú v západnej Európe, nie sú také konzervatívne,

Ako teda vníma ženskú krásu plastický chirurg s bohatými
zahraničnými skúsenosťami? Odpoveď vás možno prekvapí. „Cieľom by nemalo byť dosahovanie bezduchej a vyumelkovanej dokonalosti. Naším hlavným cieľom je, aby všetky
esteticko-chirurgické vylepšenia dali vyniknúť prirodzenému ženskému šarmu,“ hovorí Dr. Žiak. S úsmevom pritom
dodáva, že u nich na klinike sú lekári zároveň akýmisi „koučami šarmu“, ktorí vedú ženy k nadhľadu, spontánnosti
a vlastnému štýlu. „To je na našej práci to najkrajšie.“ E
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EMMOU sa podelil nielen o svoje skúsenosti z praxe,
ale prezradil aj to, ako vníma ženskú krásu z pohľadu
estetického chirurga.

