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Η Πλαστική Χειρουργική περιλαμβάνει την 
Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική και την 

Αισθητική Πλαστική Χειρουργική. 
Αντικείμενο της Επανορθωτικής Πλαστικής 
Χειρουργικής είναι να επανορθώνει και να 

βελτιώνει φυσιολογικές λειτουργίες, όπως και 
να προσφέρει την δυνατότητα ελαχιστοποίησης 
δυσμορφιών μετά από ατυχήματα, ασθένειες ή 

γεννητικές ανωμαλίες. 
Αντικείμενο της Αισθητικής Πλαστικής 
Χειρουργικής, αποτελεί η βελτίωση της 

εμφάνισης του φυσιολογικού σώματος και η 
ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του ατόμου. 



Η αυξημένη ζήτηση των πλαστικών επεμβάσεων 
αποτελεί σπουδαίο λόγο, ο όποιος επιβάλλει 
επιτακτικά την ανάγκη για εξειδίκευση στις 
πλαστικές εγχειρήσεις προσώπου. Οι πιο συχνές 
πλαστικές επεμβάσεις προσώπου είναι η 
ρινοπλαστική, η πλαστική διόρθωση αφεστώτων 
ώτων (πεταχτά αυτιά), η μεταμόσχευση μαλλιών, 
και η βλεφαροπλαστική.
Κι αυτό επειδή ο πλαστικός χειρουργός 
επεμβαίνει όχι μόνο στα μαλακά μόρια του 
τρισδιάστατου σώματός μας δηλαδή δέρμα, 
συνδετικό ιστό και μύες, αλλά κατά κύριο λόγο 
επεμβαίνει στα οστέινα και χόνδρινα μέρη του.



«Η ρινοπλαστική»
Η ρινοπλαστική είναι η πλαστική επέμβαση η οποία αφορά 
κατ' εξοχήν τον ειδικά εκπαιδευμένο χειρουργό 
ωτορινολαρυγγολόγο, αφού αυτός έχει κατάλληλη 
εκπαίδευση και εμπειρία στη λειτουργία και χειρουργική 
αυτού του οργάνου στο σύνολό του. Αυτός μπορεί να 
διορθώσει ταυτόχρονα, με την ίδια χειρουργική επέμβαση, 
την εξωτερική εμφάνιση της μύτης, καθώς επίσης και την 
υπάρχουσα σκολίωση του ρινικού διαφράγματος ή ακόμη και 
οποιαδήποτε άλλη λειτουργική βλάβη της μύτης και της 
αναπνοης.
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Η διόρθωση των «πεταχτών» αυτιών

Πρόκειται για μια αισθητική ανωμαλία των 
πτερυγίων των ώτων,στην οποία τα ώτα 
προεξέχουν υπερβολικά απ’το κεφάλι αλλά 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο τρόπο. 
Η παρουσία αφεστώτων ώτων είναι υπόθεση 
κληρονομική, διαπιστώνονται αμέσως μετά τη 
γέννηση του παιδιού. Το 5% των παιδιών, τα 
οποία γεννιούνται σ' όλο τον κόσμο, γεννιούνται 
με αφεστώτα ώτα, ανεξάρτητα από φυλή ή
γεωγραφική περιοχή. Για την διόρθωσή τους 
μόνο μία επιτυχημένη επέμβαση είναι η λύση.
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«ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΥΚΟΣΤΟΜΑΤΟΣ»
Το λυκόστομα διορθώνεται πριν το παιδί ξεκινήσει να 
μιλάει. Η επέμβαση συνήθως γίνεται μεταξύ ηλικίας 6 και 
12 μηνών. Περίπου 90% των παιδιών θα αναπτύξουν 
φυσιολογική ομιλία. Μερικά θα χρειαστούν 
λογοθεραπεία, ενώ σε μερικά θα απαιτηθεί μια δεύτερη 
επέμβαση που ονομάζεται φαρυγγοπλαστική. Παιδιά με 
λυκόστομα αναπτύσσουν πολλές φορές μέση ωτίτιδα, 
που μειώνει την ικανότητα ακοής τους και κατ’ επέκταση 
την ανάπτυξη της ικανότητας ομιλίας. Μια επέμβαση 
λυκοστόματος ανήκει στην επανορθωτική χειρουργική.



«ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΥΛΩΝ»
Οι ουλές, ανεξάρτητα εάν αυτές προέρχονται μετά από 
ατύχημα ή μετά από χειρουργείο, είναι μη προβλέψιμες. Ο 
τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται μια ουλή εξαρτάται, τόσο 
από το πώς το δικό σας σώμα επουλώνεται, όσο και από τον 
τύπο του αρχικού τραύματος ή την ικανότητα του χειρουργού. 
Πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την διαδικασία 
της ουλοποίησης και περιλαμβάνουν το μέγεθος και το βάθος 
της πληγής, την ικανοποιητική ή όχι παροχή αίματος της 
περιοχής, το πάχος και το χρώμα του δέρματός σας και την 
κατεύθυνση της ουλής σε σχέση με τις ρυτίδες του δέρματος 
του σώματος. 
Οι πλαστικοί χειρουργοί μπορούν συχνά να βελτιώσουν την 
εμφάνιση μιας ουλής, κάνοντάς την λιγότερο εμφανή, 
σιλικόνης, είτε με τη χρήση εξειδικευμένων χειρουργικών 
τεχνικών που επιτυγχάνουν την αφαίρεση της ουλής και την 
πρόληψη της επανεμφάνισής της. 
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«Επεμβάσεις στην κοιλιακή περιοχή»
Επανόρθωση θωρακικού / κοιλιακού τοιχώματος, καθώς και 
μαλακών μορίων άνω και κάτω άκρων μετά από τραύμα ή 
χειρουργική επέμβαση. Επίσης, με μια τέτοια  επέμβαση 
μπορούν να αφαιρεθούν κάποια λίποι  από την κοιλιακή 
περιοχή ή ν’αντιμετωπιστούν αισθητικά προβλήματα.



«Επανόρθωση στήθους μετά από μαστεκτομή»



Στις παρακάτω εικόνες θα δείτε διάφορες περιπτώσεις στις 
οποίες πραγματοποιούνται επεμβάσεις λόγο κάποιων 
εξογκωμάτων στην κρανιοεγκεφαλική περιοχή. Συνήθως τέτοια 
προβλήματα έχουν τα παιδιά σε μικρές ηλικίες.



Η διαδερμική εμφύτευση καρδιακής βαλβίδας έγινε για πρώτη φορά το 2000 και 
έκτοτε γίνονται προσπάθειες για βελτίωση της νέας αυτής τεχνικής. Η διαδερμική 
εμφύτευση πνευμονικής βαλβίδας φαίνεται να είναι μια πραγματοποιήσιμη 
εναλλακτική τεχνική που συμπληρώνει την χειρουργική φαρέτρα. Τριάντα πέντε 
(35) πνευμονικές βαλβίδες εμφυτεύθηκαν από την ομάδα του δρ. Bonhoeffer, 
χωρίς πρώιμη θνητότητα και με τρεις μόνο τεχνικές επιπλοκές. 

Καλλιεργημένες ανθρώπινες βαλβίδες

Αντίθετα, οι δυσκολίες στην περίπτωση της 
αορτικής βαλβίδας περιλαμβάνουν την μετακίνηση 
του εμφυτεύματος, την παραβαλβιδική διαφυγή, τις 
διαταραχές του ρυθμού, την αιμοδυναμική 
αστάθεια, το μικρό άνοιγμα της βαλβίδας, τη 
δυσλειτουργία της βαλβίδας, και τη διαταραχή της 
αιμάτωσης των στεφανιαίων και της λειτουργίας 
της μιτροειδούς. 
Η νέα διαδερμική τεχνική, σύμφωνα με τα 
υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα, 
πραγματοποιείται στο εξωτερικό σε λίγους 
ασθενείς με αορτική στένωση και αυξημένο 
χειρουργικό κίνδυνο, με καλά πρώιμα 
αποτελέσματα, τα οποία δεν είναι ακόμη τέλεια.



Μερικές φορές οι επεμβάσεις δεν 
γίνονται για την αισθητική αλλά 
για λόγους υγείας όπως σε αυτή 
την περίπτωση.



Αυτό που μόλις είδαμε ήταν το πρόσωπο ενός 
άνδρα που χρειαζόταν επειγόντως να 

χειρουργηθεί διότι μπορεί το δέρμα του έτσι να 
καταστρεφόταν
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Θα κάνατε μια δωρεάν πλαστική επέμβαση 
αν σας δινόταν η ευκαιρία; (έρευνα)
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