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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η πλαστική χειρουργική αποτελεί έναν διακριτό και σημαντικό τομέα στη χειρουργική.
Τόσο η πλαστική χειρουργική με στόχο την αποκατάσταση, όσο και η πλαστική κοσμητική
χειρουργική προκαλούν έντονο ενδιαφέρον προς μελέτη των κινήτρων, των τεχνικών της
πλαστικής χειρουργικής και ακόμη περισσότερο του ρόλου του νοσηλευτή στην ειδικότητα αυτή.
Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση αποδεικνύεται πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος
του νοσηλευτή στην προετοιμασία, πραγματοποίηση και στην επιτυχή έκβαση των χειρουργικών
αυτών επεμβάσεων. Ένα μεγάλο μέρος της εργασίας του νοσηλευτή είναι και η ψυχοκοινωνική
στήριξη των ασθενών προεγχειρητικά, διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή μας κύριο Ηγουμενίδη Μιχάλη, ο οποίος μας
βοήθησε σημαντικά για την εκπόνηση και την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Ακόμη, ιδιαίτερες
ευχαριστίες θα θέλαμε να αποδώσουμε στις οικογένειες μας για την στήριξη και την προσπάθειά
τους κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής μας πορείας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η πλαστική χειρουργική είναι μια σημαντική ειδικότητα και με μεγάλη έκταση, που αφορά
την αποκατάσταση και την αλλαγή της εμφάνισης του ανθρώπινου σώματος. Αφορά ουσιαστικά
εν δυνάμει όλους τους ανθρώπους και αποσκοπεί στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας ή και
στην βελτίωση της εξωτερικής εικόνας του ανθρώπου.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να καταγραφεί και να αναδειχθεί η αναγκαιότητα του
νοσηλευτή στην πλαστική χειρουργική σε όλες τις εκφάνσεις των τεχνικών της πλαστικής
χειρουργικής.
Για τη συγγραφή της πτυχιακής εργασίας η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η
βιβλιογραφική ανασκόπηση. Για τη διάπλαση της εργασίας αξιοποιήθηκαν πηγές ελληνικής και
ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και άρθρων από βάσεις δεδομένων ιατρικής και νοσηλευτικής.
Κάθε καλά οργανωμένη νοσηλευτική μονάδα θεωρείται αναγκαίο να έχει στο δυναμικό
της τμήμα πλαστικής χειρουργικής με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, έτσι
ώστε να παρέχει υπηρεσίες είτε για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας, είτε για την
αισθητική- κοσμητική αποκατάσταση. Οι γνώσεις της νοσηλευτικής ομάδας θα πρέπει συνεχώς
να εξελίσσονται παράλληλα με την επιστήμη καθότι ο ρόλος της είναι καθοριστικός και
αναντικατάστατος.
Λέξεις κλειδιά :

ρόλος νοσηλευτή στην πλαστική χειρουργική, πλαστική, αποκατάσταση,

χειρουργική, ο νοσηλευτής στην προεγχειρητική ετοιμασία, νοσηλευτής, πρόσωπο, στήθος,
κοιλιοπλαστική,

δέρμα,

έγκαυμα,

χειρουργική

αποκατάσταση,

αύξηση

στήθους,

λιποαναρρόφηση, λαγωχειλία, κρανιοσυνοστέωση, ουλές, φροντίδα, νοσηλευτικός ρόλος, ο
θεμελιώδης

ρόλος

της

νοσηλευτικής

στην

αποκατάσταση,

αισθητική,

φαινόμενο

σωματοδυσμορφίας, κοσμητική επέμβαση, λειτουργικότητα.
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ABSTRACT
Plastic surgery is an important and extensive specialty that deals with restoring and
changing the appearance of the human body. It essentially concerns potentially all people and aims
to restore functionality and/or improve the external image of the person.
The purpose of this work is to record and highlight the necessity of the nurse in plastic surgery
in all aspects of plastic surgery techniques.
For writing the thesis, the method followed is the bibliographic review. Greek and foreign
language literature sources and articles from medical and nursing databases were utilized for the
development of the work.
Every well-organized nursing unit is considered necessary to have a plastic surgery
department with specialized medical and nursing staff, so as to provide services either for the
restoration of functionality or for aesthetic-cosmetic restoration. The knowledge of the nursing
team should constantly evolve alongside science as its role is decisive and irreplaceable.
Key words: nurse's role in plastic surgery, plastic, rehabilitation, surgery, the nurse in pre-operative
preparation, nurse, face, breast, abdominoplasty, skin, burn, surgical reconstruction, breast
augmentation, liposuction, cleft lip, craniosynostosis, scars, care, nursing role, the fundamental
role of nursing in rehabilitation, aesthetics, body deformity phenomenon, cosmetic surgery,
functionality.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο πρώτο μέρος αυτής της εργασίας, δίνεται ο ορισμός της πλαστικής χειρουργικής,
καθώς και η ετυμολογία της. Αφού προηγηθεί μία σύντομη ιστορική αναδρομή, αναφέρονται τα
είδη των επεμβάσεων της πλαστικής χειρουργικής, που χωρίζονται σε δύο μεγάλες
υποκατηγορίες: τις χειρουργικές πλαστικές επεμβάσεις και τις κοσμητικές/αισθητικές πλαστικές.
Έπειτα, ακολουθούν στοιχεία στατιστικής πλαστικών επεμβάσεων και γίνεται αναφορά στα
ηθικοδεοντολογικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την άσκηση της πλαστικής χειρουργικής.
Στο δεύτερο μέρος αναφέρονται οι παράγοντες που αποτελούν κίνητρο για τους ασθενείς
να προβούν σε μια πλαστική χειρουργική επέμβαση, καθώς και οι τεχνικές και οι επιπλοκές που
μπορεί να προκύψουν από τις επεμβάσεις και των δύο υποκατηγοριών : τις πλαστικές επεμβάσεις
χειρουργικής αποκατάστασης και τις αισθητικές /κοσμητικές επεμβάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση
δίνεται στο ψυχολογικό και σωματικό ρίσκο, που παίρνουν οι ασθενείς, όταν υπόκεινται σε
πλαστική επέμβαση, γεγονός που φαίνεται να ανησυχεί τους ειδικούς. Ακόμη, σημαντική
αναφορά γίνεται στο φαινόμενο της σωματοδυσμορφίας (BDD), συγκεκριμένα στη σχέση των
ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών που οδηγούν τον άνθρωπο στην επιλογή για πλαστική
επέμβαση.
Στο τρίτο και τελευταίο μέρος τονίζεται η σημασία του ρόλου του νοσηλευτή τόσο στην
αλληλεπίδραση με τον ασθενή όσο και για την ατομική επιστημονική κατάρτισή του. Αναλύεται
ενδελεχώς ο πρακτικός ρόλος του νοσηλευτή στην

προεγχειρητική, διεγχειρητική και

μετεγχειρητική φροντίδα του ασθενούς. Τέλος δίνονται δύο σενάρια στα οποία εφαρμόζεται η
επιστημονική μέθοδος της νοσηλευτικής διεργασίας.
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1. Πλαστική Χειρουργική
1.1 Ορισμός
Η πλαστική χειρουργική είναι μία καινοτόμος, μοναδική και με μεγάλη έκταση ειδικότητα που
αφορά στην αποκατάσταση και στην αλλαγή της εμφάνισης του ανθρώπινου σώματος και μπορεί
να εφαρμοστεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και στα δύο φύλα. Μπορεί να οριστεί ως ένας
εξειδικευμένος χειρουργικός κλάδος, ο οποίος χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες. Η πρώτη είναι η
χειρουργική της αποκατάστασης και η δεύτερη είναι η αισθητική ή κοσμητική χειρουργική. Ενώ
η επανορθωτική χειρουργική στοχεύει στην αποκατάσταση ενός σημείου του σώματος
βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα του, η κοσμητική χειρουργική αποσκοπεί στη βελτίωση της
εμφάνισής του. (Santoni-Rugiu, 2007)
1.2 Ετυμολογία
Η λέξη «πλαστική» προέρχεται από το πλαστικός, το οποίο έχει τις ρίζες του στο αρχαίο
ελληνικό επίθετο «πλαστικός: κατάλληλος για χύτευση».

Σημαίνει σχηματισμένος,

διαμορφωμένος, μορφοποιημένος, και το προφορικό επίθετο «πλασείν» σημαίνει σχηματισμός,
καλούπι. (Klein,1986). Ο όρος «πλαστική» χειρουργική έχει προέλευση ελληνική και προέρχεται
από το ρήμα ΄΄πλάθω΄΄ που σημαίνει αλλάζω σχήμα – μορφή. Χαρακτηρίζει την τέχνη της
ανάπλασης ενός εύπλαστου σώματος. (Oxford English Dictionary).

2. Ιστορία– Ιστορική αναδρομή
Οι πρώτες τεχνικές αποκατάστασης της πλαστικής χειρουργικής πραγματοποιήθηκαν στην
Ινδία το 800 π.Χ. (Μicrosoft Encarta Encyclopedia, 2008) με τις επεμβάσεις αποκατάστασης ρινός
από τον Sushruta. Τα συγγράματα αυτού του πρωτοπόρου χειρουργού μεταφράστηκαν στην
αραβική γλώσσα και μεταφέρθηκαν στην Ευρώπη, όπου υιοθετήθηκαν από μεταγενέστερους
πατέρες της πλαστικής χειρουργικής, όπως o Gaspare Taggliacozzi στην Μπολόνια της Ιταλίας
τον 16ο αιώνα. (Lock, Last and Dunea, 2001).
Πριν από 200 χρόνια, η δημοσιοποίηση του έργου ΄΄ Ρινοπλαστική 1΄΄ (‘‘Rhinoplasty’’) του
Karl Ferdinand von Graefe’s, εισήγαγε στον μέχρι τότε κόσμο τον όρο ΄΄plastic’’. Αργότερα αυτός
ο όρος επαναπροσδιορίστηκε. Οι επανορθωτικές διαδικασίες, οδήγησαν τον Eduard Zeiss να
ορίσει την ειδικότητα της πλαστικής χειρουργικής. (Graefe, 1818)
11

Μέχρι την εισαγωγή της αναισθησίας και των αρχών της αντισηψίας τον 19ο αιώνα
οποιαδήποτε χειρουργική πράξη συνοδευόταν από σοβαρό πόνο και χειρουργικές λοιμώξεις.
O A’ Παγκόσμιος πόλεμος ήταν ένα γεγονός ορόσημο, που οδήγησε στην εισαγωγή των
μεθόδων της σύγχρονης πλαστικής χειρουργικής και πατέρας αυτής θεωρείται ο Sir Harold Gillies
(Chamber and Ray, 2009). O Gillies ανέπτυξε πολλές από τις τεχνικές που εφαρμόζονται μέχρι
σήμερα αντιμετωπίζοντας στρατιώτες, που τραυματίστηκαν στα πεδία των μαχών.
H μεταπολεμική οικονομική ευμάρεια και η εισαγωγή των ΜΜΕ στην
καθημερινότητα σηματοδότησε την εξέλιξη της κοσμητικής χειρουργικής
στην παρούσα μορφή της.
Η βάση για το τι θεωρείται ωραίο, στον δυτικό κόσμο κυρίως, έχει τις
ρίζες στους Αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους της προ- Σωκρατικής
περιόδου , όπως ο Πυθαγόρας. Η σχολή των Πυθαγορείων είδε μια δυνατή
σχέση μεταξύ των μαθηματικών και της ομορφιάς. Συγκεκριμένα
παρατήρησαν ότι αντικείμενα που τηρούσαν τον ΄΄χρυσό κανόνα΄΄
- όπως ονομάστηκε ο μαθηματικός λόγος - έτειναν να είναι πιο
ελκυστικά.
Η εξωτερική ομορφιά αποτελούσε πάντοτε αντικείμενο θαυμασμού, ακόμα αντικείμενο και
για πόλεμο – όπως στην Τροία της Ελληνικής μυθολογίας με την Ωραία Ελένη – πηγή έμπνευσης
για το ανθρώπινο μυαλό, δίνοντας ενίοτε θεϊκή υπόσταση, όπως στην Αρχαία Ελλάδα με την Θεά
Αφροδίτη και τον Θεό Άδωνη.
Η ομορφιά αγγίζει όλο τον κόσμο και τον επηρεάζει είτε αρνητικά είτε θετικά από τη στιγμή
που αντικρίζει το πρώτο πρόσωπο όταν γεννιέται, ανεξαρτήτως τι φύλο είναι, σε ποια γωνία του
πλανήτη βρίσκεται και ποιο είναι το οικονομικό, κοινωνικό, μορφωτικό του επίπεδο.
Συνειδητά ή ασυνείδητα επηρεαζόμαστε όλοι σε κάποιο βαθμό, άλλοι περισσότερο, άλλοι
λιγότερο, και οι επιλογές στη ζωή του ανθρώπου σχετίζονται από μια απλή και φαινομενικά
ακίνδυνη λέξη, την ΄΄ομορφιά΄΄ ( Ταγκούλη , 2015 )
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3. Πλαστική Χειρουργική-Είδη επεμβάσεων
3.1 Χειρουργική Αποκατάστασης
Πλαστική χειρουργική είναι το όνομα του πεδίου, στο οποίο ανήκουν οι επανορθωτικές
διαδικασίες και οι αισθητικές επεμβάσεις. Η χειρουργική αποκατάστασης είναι ένας κλάδος της
πλαστικής χειρουργικής. Η χειρουργική της αποκατάστασης ή επανορθωτική χειρουργική
ονομάζεται η διαδικασία της επέμβασης, που επιδιορθώνει μέρη του σώματος που επηρεάζονται
από ελαττώματα εκ γενετής, ελαττώματα τα οποία έχουν προκληθεί λόγω ασθένειας ή ελαττώματα
που προκαλούνται από τραυματισμό. Η αποκατάσταση των χειλιών και του ουρανίσκου και οι
ανακατασκευές του μαστού είναι παραδείγματα επανορθωτικής χειρουργικής. Περίπου ένα
εκατομμύριο αποκαταστατικές επεμβάσεις διενεργούνται ετησίως. Μερικές από τις πιο κοινές
παθήσεις που αντιμετωπίζονται από την επανορθωτική χειρουργική περιλαμβάνουν:
3.1.1 Παθήσεις Μαστού
Ανακατασκευή μαστού (ολική ή μερική μαστεκτομή). H άμεση ανακατασκευή του μαστού
αποτελεί σημαντικό μέρος της θεραπείας του καρκίνου του μαστού με θετικά αισθητικά και
ψυχολογικά αποτελέσματα και αναπτύσσονται διαρκώς νέοι και καλύτεροι τρόποι αναδόμησης
του μαστού (Homsy et al, 2018). Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί αύξηση στην προληπτική διπλή
μαστεκτομή, από ασθενείς με καρκίνο στον ένα μαστό, οι οποίοι επιλέγουν να πραγματοποιήσουν
την αναδόμηση στο ίδιο χειρουργείο (Panchal & Matros, 2017). Προς το παρόν, οι διαθέσιμες
χειρουργικές επιλογές περιλαμβάνουν είτε τη χρήση αυτόλογου ιστού, μόνο του και σε συνδυασμό
με έναν διαστολέα (εμφύτευμα), είτε τη χρήση προσθετικού εμφυτεύματος μόνο. Η επιλογή
βασίζεται στην προτίμηση και τα χαρακτηριστικά των ασθενών, το στάδιο της νόσου, τις

. Αποκατάσταση Μαστεκτομής (ΠΛΑΣΤΙΚΟΣΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ.GR, 2022)
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επικουρικές θεραπείες και τη στάση των χειρουργών. Η άμεση ανοικοδόμηση του στήθους
θεωρείται πιο πρακτική και το συμφέρον είναι μεγαλύτερο τεχνικά και οικονομικά σε σχέση με
μια διαδικασία, η οποία έχει καθυστερήσει σε χρόνο. Όσο αφορά τον ψυχολογικό αντίκτυπο, η
άμεση ανακατασκευή δίνει μία μεγαλύτερη αίσθηση αυτοεκτίμησης και ελευθερίας, ωστόσο η
αντίληψη της αλλοιωμένης εικόνας του σώματος παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η μείωση του μαστού είναι μία από τις πιο κοινές χειρουργικές επεμβάσεις που
διενεργούνται από πλαστικούς χειρουργούς. Είναι η επέμβαση που συνδέεται με τα υψηλότερα
επίπεδα ικανοποίησης που αναφέρθηκαν από ασθενείς. Αυτό οφείλεται στο χρόνιο σύνθετο βάρος
του πόνου, της δυσφορίας και της συναισθηματικής ταλαιπωρίας, που υφίστανται οι ασθενείς από
τα οποία απαλλάσσονται μετά την επέμβαση. Οι συνήθεις ενδείξεις για χειρουργική επέμβαση
περιλαμβάνουν πόνο στον ώμο, τον αυχένα ή την πλάτη, εξάνθημα, αυλάκωση του ιμάντα του
σουτιέν ώμου, προβλήματα στάσης, δυσκολία στην άσκηση και κακή εφαρμογή των ρούχων.
Υπάρχουν διάφορα μοτίβα εκτομής δέρματος και η επιλογή της τεχνικής, που θα εφαρμοστεί στην
επέμβαση θα πρέπει να εξαρτάται από την ποσότητα της πτώσης και της χαλάρωσης του δέρματος
που έχει ο ασθενής. (Vidal-Laureano et al, 2021)
Η αυξητική στήθους είναι μια κοινή χειρουργική επέμβαση, που αυξάνει το μέγεθος και
τροποποιεί το σχήμα των μαστών. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι αύξησης: τα εμφυτεύματα στήθους
και η αυξητική με χρήση ιστών του ατόμου. Το χειρουργείο αυτό επιλέγεται συχνά κατόπιν
μαστεκτομής αλλά και για αισθητικούς λόγους. Το μέγεθος καθορίζεται κατόπιν συζήτησης με
τον ασθενή και σύμφωνα με τη σωματική του δομή και τα αποτελέσματα θα εξαρτηθούν από τη
συμμετρία του στέρνου, τη γενικότερη κατάσταση του ήδη υπάρχοντος στήθους και την αύξηση
του όγκου που είναι επιθυμητή. (Djohan et al, 2008).
3.1.2 Ανακατασκευή προσώπου
Η μεταμόσχευση προσώπου κατέστη μόλις πρόσφατα δυνατή λόγω της ανακάλυψης νέων
καινοτόμων φαρμάκων και νέων χειρουργικών τεχνικών, που εφαρμόζουν οι χειρουργοί με
μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας. Η αλλομεταμόσχευση είναι μια νέα μέθοδος χειρουργικής, που
περιλαμβάνει την μεταμόσχευση σύνθετου ιστού (CTA) ή του σύνθετου αγγειακού μοσχεύματος
(VCA). Οι ενδείξεις για μεταμόσχευση απαιτούν σημαντική συζήτηση μεταξύ των ειδικών. Οι
τραυματισμοί από σφαίρες και τα σοβαρά εγκαύματα φαίνεται να είναι σαφείς και πρωταρχικές
ενδείξεις για μεταμόσχευση, καθώς αυτοί οι τραυματισμοί αποτελούν σοβαρή λύση του δέρματος,
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απώλεια ιστού και παραμόρφωση. (Siemionow, 2012). Η μεταμόσχευση προσώπου έχει τη
μοναδική δυνατότητα να αποκαταστήσει τη μορφή και τη λειτουργία του προσώπου στους
ασθενείς με σοβαρές ανωμαλίες του προσώπου. Αυτή η διαδικασία αντιπροσωπεύει τον πιο
ολοκληρωμένο τύπο μεταμόσχευσης, που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της δύσκολης χειρουργικής επέμβασης θα πρέπει να
επινοηθεί μια ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση.
Οι στοματοπροσωπικές σχιστίες είναι οι πιο συχνές συγγενείς δυσπλασίες της
κρανιοπροσωπικής περιοχής με γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου. Οι
δυσπλασίες αυτές μπορούν να παρουσιαστούν με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις
ανατομικές δομές που εμπλέκονται. Οι δύο πιο κοινές είναι η λαγωχειλία και η υπερωιοσχιστία.
(Εικόνα 2) Στη λαγωχειλία, κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης δεν παρουσιάζεται πλήρης

Λαγώχειλο- Λυκόστομα (DontiaStoma.gr, 2021)

συγχώνευση του χείλους. Στην υπερωιοσχιστία παρατηρείται η ίδια ελλιπής συγχώνευση, αλλά
στην οροφή του στόματος και αυτό το άνοιγμα στην υπερώα μπορεί να επεκταθεί στη ρινική
κοιλότητα. Και στις δύο περιπτώσεις εμπλέκεται η ίδια γονιδιακή μετάλλαξη, παρόλο που μπορεί
να εμφανιστούν ανεξάρτητα στην πορεία της εμβρυολογικής ανάπτυξης και ο βαθμός της
παραμόρφωσης μπορεί να ποικίλει από ήπιο έως σοβαρό (Alois et al, 2020). Αυτές οι ανωμαλίες
εμφανίζονται σε περίπου 1,7 ανά 1000 νεογνά, με εθνικές και γεωγραφικές διακυμάνσεις και
πλήττουν το άτομο και την κοινωνία που το περιβάλλει τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά και
κοινωνικά, ενώ ακόμα σε όλο το μήκος της ζωής του θα υπάρχει αυξημένος κίνδυνος
θνησιμότητας και νοσηρότητας (Shkoukani et al, 2014, Mossey et al, 2009).

15

Συγκεκριμένα, οι σχισμές του χείλους και της υπερώας χωρίζονται γενικά σε δύο ομάδες:
την απομονωμένη σχισμή της υπερώας και τη σχισμή του χείλους με ή χωρίς σχισμή της υπερώας,
που αντιπροσωπεύουν μια ετερογενή ομάδα διαταραχών που επηρεάζουν τα χείλη και την
στοματική κοιλότητα. Οι χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων με το
μονόπλευρο λαγώχειλο και ουρανίσκο περιλαμβάνουν μια χειρουργική τεχνική για την
επιμήκυνση του δέρματος του χείλους στην περιοχή του λαγώχειλου. Η αποκατάσταση αυτή
περιλαμβάνει την ανακατασκευή ζυγωματικών και ρινικών μυών, που χωρίζονται από το
κατώτερο τμήμα του κογχικού μυός του χείλους. Οι χειρουργικές επεμβάσεις που αντιμετωπίζουν
τα προβλήματα με το διμερές λαγώχειλο μπορούν να χωριστούν σε εκείνες, που περιλαμβάνουν
την ανακατασκευή του μυϊκού σφιγκτήρα του στόματος πάνω από τον ουρανίσκο. Περιλαμβάνει
την ίδια χειρουργική τεχνική με το μονόπλευρο λαγώχειλο. (Nopoulos et al,2007)
Η κρανιοσυνοστέωση παρουσιάζεται ως μια κρανιοπροσωπική αναπτυξιακή ανωμαλία,
κατά την οποία οι ραφές του κρανίου γίνονται οστεοποιούμενες πρόωρα (Kajdic et al, 2018). Αυτό
οδηγεί σε ανώμαλο σχήμα του κρανίου, επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου και οδηγεί σε μία
σειρά ανωμαλιών, τόσο μορφολογικά όσο και λειτουργικά. Οι κύριοι στόχοι είναι να επιτευχθεί
φυσιολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου με την παροχή επαρκούς χώρου εντός του κρανίου, ενώ
ταυτόχρονα επιδιώκεται ένα ευχάριστο αισθητικό αποτέλεσμα (Lattanzi et al, 2017). Με εργαλεία
τη σωστή διάγνωση, τις γνώσεις και τις χειρουργικές ικανότητες και τεχνικές του ιατρού και την
μετεγχειρητική φροντίδα που γίνεται στην κλινική από τους νοσηλευτές, η θεραπεία της
κρανιοπροσωπικής πάθησης μπορεί να επιτευχθεί (Kajdic et al, 2018).
3.1.3 Εγχείρηση επιβεβαίωσης φύλου
Η εγχείρηση επιβεβαίωσης φύλου (παλαιότερα ονομάζονταν εγχείρηση αλλαγής φύλου)
επιτρέπει σε άτομα με δυσφορία φύλου να αλλάξουν μόνιμα τα μέρη του σώματος τους, που
σχετίζονται με το βιολογικό τους φύλο. Περιλαμβάνει πολλές διαδικασίες και επεμβάσεις, όπως
ορμονοθεραπεία, επεμβάσεις στήθους και γεννητικών οργάνων.
Οι πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις επιβεβαίωσης φύλου για τις γυναίκες
περιλαμβάνουν την κολποπλαστική, στην οποία σε ένα επιτυχημένο χειρουργικό αποτέλεσμα
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περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός
φυσικού κόλπου, ο οποίος είναι
ευαίσθητος και λειτουργικός. Αυτό
περιλαμβάνει

την

αφαίρεση

του

στιγματιστικού όσχεου, τη δημιουργία
γυναικείων εμφανιζόμενων αιδοίων
μείζονος και ελάσσονος σημασίας, την
κατασκευή

μιας

κλειτορίδας

αισθητικής

νέας

(συμπεριλαμβανομένης

της κουκούλας της κλειτορίδας) και
την ανάπτυξη επαρκούς κολπικού
βάθους και ενδορραχιαίου πλάτους για
συνουσία. Η

πιο κοινή διαδικασία

περιλαμβάνει την αποσυναρμολόγηση
του πέους και την κολποπλαστική
αναστροφής.

Ωστόσο,

εκτελούνται

επίσης εναλλακτικές τεχνικές, όπως με
δερματικά μοσχεύματα ή εντερική
κολποπλαστική.

Εκτός

ανακατασκευή

των

από

την

γεννητικών

οργάνων, η αύξηση του μαστού ή . Κολποπλαστική (Feminizing Surgery-Mayo Clinic, 2021)
χονδροπλαστική του θυρεοειδούς (τραχειακό ξύρισμα), η θηλυκοποίηση του προσώπου και το
περίγραμμα του σώματος προσφέρουν πρόσθετες διαδικασίες, που έχουν σχεδιαστεί για να
κάνουν πιο θηλυκή την εμφάνιση του ατόμου. (Seitz et al,2010)
Οι πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις επιβεβαίωσης φύλου για τους άνδρες
περιλαμβάνουν την πλαστική στήθους,

διαδικασία, που συνήθως εκτελείται πριν από τη

χειρουργική επέμβαση των γεννητικών οργάνων και περιλαμβάνει αμφοτερόπλευρες υποδόριες
μαστεκτομές, λιποαναρρόφηση του θώρακα και επανατοποθέτηση και αλλαγή μεγέθους του
συμπλέγματος θηλών όταν είναι απαραίτητο. Χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές και επιλογή
της τεχνικής. Εξαρτάται από τον όγκο του παρεγχύματος του μαστού, τον βαθμό της πτώσης του
μαστού, τη θέση και το μέγεθος του συμπλέγματος θηλών και το βαθμό ελαστικότητας του
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δέρματος. Άλλη πλαστική επέμβαση, η οποία εφαρμόζεται στις εγχειρήσεις επιβεβαίωσης φύλου
είναι η μετοδιοπλαστική. Η διαδικασία συνεπάγεται επιμήκυνση της ορμονικά υπερτροφικής
κλειτορίδας με απελευθέρωση του ανασταλτικού συνδέσμου και εκτομή της κοιλιακής χορδής και
επιμήκυνση της γυναικείας ουρήθρας με τη βοήθεια μικρών χειλέων ή/και κολπικών
μυοβλεννογόνιων πτερυγίων. (Hage et al,2006) Τέλος, στην φαλλοπλαστική, μια ιδανική φαλλική
ανακατασκευή θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα έναν αισθητικό φαλλό με απτική και ερωτογενή
αίσθηση, την ικανότητα να ακυρώνει, ενώ στέκεται, την ελάχιστη νοσηρότητα της χειρουργικής
επέμβασης και της θέσης του δότη, ένα αισθητικό όσχεο και την ικανότητα να βιώνει τη
σεξουαλική ικανοποίηση μετεγχειρητικά. Για πολλούς τρανσέξουαλ, το τελευταίο χειρουργικό
στάδιο μετά τη φαλλοπλαστική περιλαμβάνει την τοποθέτηση προσθετικού πέους και όρχεων. Η
επιλογή του εμφυτεύματος μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την τεχνική φαλλοπλαστικής, την
προτίμηση του ασθενούς και τη διαθεσιμότητα των εμφυτευμάτων. (Monstrey et al, 2009)
3.1.4 Εγκαύματα
Έγκαυμα ορίζεται ο ιστικός τραυματισμός, που προκαλείται από την υπερβολική έκθεση
σε θερμικές, χημικές, ηλεκτρικές ή ραδιενεργές ουσίες. Οι επιδράσεις μπορεί να είναι τοπικές
προκαλώντας κυτταρικό τραυματισμό ή θάνατο ή και συστηματικές προκαλώντας πρωτοπαθές
σοκ, το οποίο λαμβάνει χώρα αμέσως μετά από τον τραυματισμό και είναι σπάνια θανατηφόρο ή
δευτεροπαθές σοκ, το οποίο λαμβάνει χώρα
ύπουλα μετά από σοβαρά εγκαύματα και
είναι συχνά θανατηφόρο. Ο χάρτης LB
αποτελείται από δύο σχέδια του ανθρώπινου
σώματος – το ένα απεικονίζει την πρόσθια
και το άλλο την οπίσθια όψη του και το
χωρίζει σε επιμέρους επιφάνειες. Η ολική
έκταση του εγκαύματος ισούται με το
άθροισμα

των

επιμέρους

μικρότερων

περιοχών (Minimas, 2007).
Οι

χειρουργικές

μέθοδοι

που

εφαρμόζονται στα εγκαύματα είναι η

. Χάρτης των Lund και Browder (Minimas,2007)
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εσχαρεκτομή, η εσχαροτομή και η όψιμη χειρουργική θεραπεία, με προσωρινά επιθέματα ή
μόνιμα μοσχεύματα.
Εσχαροτομή είναι η επιμήκης διάνοιξη της εγκαυματικής εσχάρας μέχρι το επίπεδο της
επιπολής περιτονίας με στόχο την αύξηση της ενδοτικότητάς της. Σε ηλεκτρικά ή ολικού πάχους
θερμικά εγκαύματα μπορεί να διενεργηθεί και περιτονιοτομή, δηλαδή διάνοιξη και της
υποκείμενης επιπολής περιτονίας (Κοτζαμπασάκης & Μπαλτόπουλος, 2005).
Αμέσως μετά την εσχαρεκτομή ακολουθεί κάλυψη των δερματικών ελλειμμάτων με
μοσχεύματα για να επιτευχθεί ταχύτερη επούλωση και βέλτιστη εμφάνιση του δέρματος. Τα είδη
των μοσχευμάτων είναι το δικτυωτό αυτομόσχευμα, το δερματικό αυτομόσχευμα ολικού πάχους
και το αλλομόσχευμα. (Κοτζαμπασάκης & Μπαλτόπουλος, 2005)
3.2 Αισθητική/ Κοσμητική Χειρουργική
Η αισθητική ή κοσμητική χειρουργική επέμβαση ονομάζεται η διαδικασία, στην οποία
υποβάλλεται το άτομο για να αλλάξει τη φυσική εμφάνισή του για αισθητικούς και όχι ιατρικούς
λόγους. Οι επεμβάσεις αισθητικής χειρουργικής (Hoeybergh,1999) μπορούν να χωριστούν σε
τρεις κατηγορίες: διόρθωση μη φυσιολογικών χαρακτηριστικών (π.χ. εμφανή αυτιά, δυσμορφία
της μύτης, γιγαντομαστία, υποπλασία του μαστού, υπερτρίχωση), αναστροφή των ενδείξεων
γήρανσης (π.χ. ρυτίδες σώματος και προσώπου, αραίωση των μαλλιών και φαλάκρα, μη
αναστρέψιμο τέντωμα του δέρματος, πτώση προεξέχοντος ιστού, όπως των μαστών και των
γλουτών) και θεραπεία προβλημάτων που σχετίζονται με την υγεία (π.χ. παχυσαρκία, κυτταρίτιδα,
κατακράτηση υγρών του προσώπου, χρόνια δερματικά προβλήματα). Καμία από αυτές τις
καταστάσεις δεν μπορεί να ταξινομηθεί ως εμφανής κλινική νόσος. Παρ’ όλα αυτά η θεραπεία
τους μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την αυτοαντίληψη των ασθενών και να μειώσει την
αυτοσυνείδηση.
3.2.1. Ρινοπλαστική
Η ρινοπλαστική είναι η χειρουργική επέμβαση, που μπορεί να βελτιώσει την εμφάνιση της
μύτης, την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση και την υγεία. Μέσω αυτής της αισθητικής
επέμβασης, γίνεται προσπάθεια να αποκτήσει επεμβατικά η μύτη ένα σχήμα, που να
ανταποκρίνεται στο μέτρο του δυνατού στα αισθητικά πρότυπα και συγχρόνως να διατηρηθεί ή
να βελτιωθεί η λειτουργικότητα της μύτης, με σύγχρονες παρεμβάσεις στο ρινικό διάφραγμα ή/και
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στις ρινικές κόγχες. Η ανάγκη για ρινοπλαστική πηγάζει είτε από καθαρά αισθητικούς λόγους από
ανικανοποίητους με την εμφάνισή τους ασθενείς έχοντας εκ γενετής δυσμορφίες ρινός, είτε μετά
από τραυματικές κακώσεις της ρινός, που χρήζουν αντικειμενικά αποκατάσταση, τόσο αισθητική
όσο και λειτουργική. (Μπεσλή, 2020)

. Ρινοπλαστική
Η προεγχειρητική διαβούλευση για τη ρινοπλαστική, χρησιμεύει ως ευκαιρία για να
ληφθεί το ρινικό ιστορικό του ασθενούς, να εξετασθεί ο ρινικός αεραγωγός και να
πραγματοποιηθεί η ρινοπροσωπική ανάλυση. Επιπλέον, ο χειρουργός θα πρέπει να αναζητήσει τις
προσδοκίες του ασθενούς και να αξιολογήσει την καταλληλότητά του για ρινοπλαστική. Οι
αισθητικοί στόχοι μετά τη ρινοπλαστική εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ανησυχίες και τις
προσδοκίες του ασθενούς. Στην προσπάθεια να ικανοποιηθεί ο ασθενής εξακολουθεί να είναι
σημαντικό να αποκατασταθεί η ρινική προσωπική ισορροπία και αρμονία και να διατηρηθούν τα
ειδικά χαρακτηριστικά του φύλου και η εθνοτική συμφωνία. (Μπεσλή, 2020) Σε ασθενείς με
ρινική απόφραξη των αεραγωγών είναι σημαντικό να αποκατασταθεί ο ρινικός αεραγωγός. Για
τους ασθενείς που δεν παρουσιάζουν ρινικά προβλήματα των αεραγωγών, ο σεβασμός και η
διατήρηση των βασικών δομών είναι απαραίτητη.
3.2.2 Ωτοπλαστική
Οι ωτικές παραμορφώσεις, συγκεκριμένα τα εμφανή αυτιά, είναι σχετικά συχνά και
εμφανίζονται με υψηλή συχνότητα στον πληθυσμό. Η θέση του ωτός αποτελεί σημαντικό
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παράγοντα για την πρόκληση τραυμάτων που οδηγούν στην παραμόρφωση, αλλά ακόμα και στην
απώλεια ιστών και αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση για την αποκατάστασή τους (Pickrell et al,
2017). Αυτό προκαλεί πολύ συχνά ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα αν συμβούν
σε μικρή ηλικία, καθιστώντας την ανάγκη για ωτοπλαστική ακόμα πιο έντονη (Meaike et al, 2017).
Παραμορφώσεις των αυτιών παρουσιάζονται επίσης και ως συγγενείς δυσπλασίες εκ γενετής (Ali
et al, 2017). Ιδιαίτερη σημασία οφείλει να δοθεί στην επίτευξη συμμετρίας, σωστής εμφάνισης
και θέσης, καθώς και στον σωστό διαχειρισμό των ιστών και των αγγείων της περιοχής (Ebrahimi
et al, 2015).

Παρόλο που οι φυσιολογικές συνέπειες είναι αμελητέες, οι αισθητικές και

ψυχολογικές επιπτώσεις στον ασθενή μπορεί να είναι σημαντικές.
Οι τεχνικές ωτοπλαστικής χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση πολλών ωτικών
παραμορφώσεων, συμπεριλαμβανομένου του εξέχοντος αυτιού, του περιορισμένου αυτιού, της
παραμόρφωσης του Stahl και της κρυπτώτιας, μεταξύ άλλων. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες
τεχνικές και θεραπείες για τη διόρθωση αυτών των παραμορφώσεων. Οι χειρουργικές τεχνικές για
τη διόρθωση του εξέχοντος αυτιού μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ελιγμούς, που
χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία της αντιελικικής πτυχής, για τη διόρθωση του κογχικού
ελαττώματος και για να επηρεάσουν τη θέση του αυτιού. ( Janis et al, 2005) Η κογχική
παραμόρφωση μπορεί να αντιμετωπιστεί με διάφορες μεθόδους συμπεριλαμβανομένων των
τεχνικών συρραφής και τεχνικών εκτομής.
Οι χειρουργικοί στόχοι της ωτοπλαστικής έχουν σαφώς οριοθετηθεί στο παρελθόν.
(McDowell, 2007) Η έλικα θα πρέπει να ορατή απέναντι από την αντιέλικα. Η έλικα και οι
αντιελικικές πτυχές πρέπει να είναι ανατομικά σωστές στην τοποθέτησή τους και πρέπει να έχουν
λείο, στρογγυλεμένο περίγραμμα με καμπυλότητα κατάλληλη για το υπό εξέταση αυτί. Η
μεταθωρακική αύλακα θα πρέπει να διατηρείται και να μην παραμορφώνεται. Το ελικοειδές
χείλος πρέπει να προεξέχει από τον λοβό. Η προβολή του αυτιού θα πρέπει να πραγματοποιείται
σε πολλαπλά επίπεδα. Η απόσταση μεταξύ έλικας και μαστοειδούς πρέπει να είναι 10 έως 12mm
στην άνω έλικα, 16 έως 18mm στον μέσο και 20 έως 22 mm στο λοβό. Οι προαναφερθείσες
παράμετροι πρέπει να θεωρηθούν ιδανικοί στόχοι. Τελικός στόχος θα πρέπει να είναι η
ομοιομορφία της ικανοποίησης του ασθενούς με τα αποτελέσματα της ωτοπλαστικής.
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3.2.3 Βλεφαροπλαστική
Η περικογχική περιοχή (Rohrich et al,2011) είναι το θεμέλιο μιας αισθητικά νεανικής
εμφάνισης, δίνοντας στην βλεφαροπλαστική αναπόσπαστο ρόλο στην αναζωογόνηση του
προσώπου. Έχει περιγραφεί μία ποικιλία χειρουργικών τεχνικών για τη βελτίωση της εμφάνισης,
δίνοντας στη βλεφαροπλαστική αναπόσπαστο ρόλο στην αναζωογόνηση του προσώπου. Έχει
περιγραφεί μία σειρά χειρουργικών τεχνικών για τη βελτίωση της εμφάνισης των βλεφάρων κατά
την προσπάθεια μείωσης των επιπλοκών. Ο αισθητικός προορισμός ποικίλλει μεταξύ των
ασθενών και θα πρέπει να προσδιορίζεται πριν από τη χειρουργική επέμβαση. Η εξέταση της
περικογχικής μορφής και λειτουργίας μαζί με την ανατομία και τις προσδοκίες του ασθενούς
πρέπει να εξισορροπούνται με την προστασία της λειτουργίας του καπακιού.
Η βλεφαροπλαστική
είναι

μια

χειρουργική

διαδικασία κατά την οποία
το δέρμα των βλεφάρων, ο
οφθαλμικός μυς

και

το

κογχικό λίπος αφαιρούνται,
επανασχεδιάζονται
σμιλεύονται

για

αναζωογονήσουν
αισθητική

εμφάνιση

ή
να
την
. Βλεφαροπλαστική ( Kelsey Seybold Plastic Surgery, 2021)

του ασθενούς μαζί με
τη διόρθωση οποιασδήποτε λειτουργικής ανωμαλίας. (McCord, 2001) Οι τυπικές εκτομές λίπους
και μυών έχουν αντικατασταθεί με συντηρητικές και προσεκτικές εκτομές μόνο του πλεονάζοντος
μαλακού ιστού. Οι πτωτικοί μαλακοί ιστοί μετατοπίζονται αντί να αφαιρεθούν. Το βλέφαρο
πρέπει πάντα να εξετάζεται σε συνδυασμό με το φρύδι και η διόρθωση της περικογχικής περιοχής
μπορεί να απαιτεί ανακατασκευή του φρυδιού.
Γενικά, οι ασθενείς επιθυμούν να επιτύχουν μια εμφάνιση άνω βλεφάρων συμβατή με
εκείνη της νεότητάς τους. Αυτό επιτυγχάνεται συχνά με μια τραγανή προπαρατατική πτυχή, ένα
περίγραμμα τόξου και έναν αυξημένο χώρο σκιάς ματιών. Στους άνδρες είναι επιτακτική ανάγκη
να αποφευχθεί μια «θηλυκοποιημένη» εμφάνιση, διατηρώντας επαρκή όγκο καπακιού. Η
22

συντηρητική εκτομή δέρματος και λίπους στο άνω βλέφαρο προλαμβάνει μια φυσική κοίλη
εμφάνιση και προλαμβάνει τον μετεγχειρητικό λαγόφθαλμο. (McCord et al,2008)
Η πλαστική χειρουργική του κάτω βλεφάρου επικεντρώνεται στην εκτομή του
πλεονάζοντος λίπους, στη θεραπεία της παραμόρφωσης της δακρυϊκής κοιλότητας, στην ανάμειξη
της σύνδεσης του μάγουλου του καπακιού και τη σύσφιξη του δέρματος, διατηρώντας παράλληλα
αιχμηρές τις γωνίες των κανθαριών και μια ρωγμή ματιών σε σχήμα αμυγδάλου. Στην κατώτερη
βλεφαροπλαστική, η πρόληψη της μετεγχειρητικής επίδειξης σκληρού και εκτρόπιου με την
αντιμετώπιση της χαλαρότητας του καπακιού, της κακής θέσης και της εξέχουσας θέσης των
ματιών είναι υψίστης σημασίας. (Codner et al, 2010)
3.2.4 Λίφτινγκ Προσώπου
Η διαδικασία του λίφτινγκ προσώπου έχει ως στόχο να εξομαλύνει την περιττή επιδερμίδα
στο κάτω μέρος του προσώπου (σιαγόνες) και στο λαιμό (λωρίδες και βάτλες). Είναι τεχνική που
εφαρμόζεται λιγότερο στο μέσο του προσώπου παρέχοντας λιγότερη βελτίωση στις
ρινοφαρυγγικές πτυχώσεις. Οι τεχνικές που είναι πιο δημοφιλείς στο λίφτινγκ προσώπου είναι το
επιφανειακό μυοαπονευρωτικό σύστημα (SMAS) και οι βαθείς ανελκυστήρες. Η γνώση του
νεύρου του προσώπου και της ανατομίας των συνδέσμων είναι κρίσιμη για την επιτυχή εκτέλεση
των λίφτινγκ, όπως και η κατανόηση της αισθητικής του προσώπου και των αλλαγών που επιφέρει
η ηλικία. (Leach Jr., 2007)
Υπάρχει ένας αριθμός ενέσιμων τεχνικών για όσους θέλουν να μειώσουν τα σημάδια της
γήρανσης, αλλά δεν είναι έτοιμοι για αισθητική χειρουργική επέμβαση. Τα ενέσιμα υλικά
μπορούν να γεμίσουν λεπτά χείλη, να αποκαταστήσουν τον όγκο και την πληρότητα του
προσώπου, να μαλακώσουν τις πτυχές και τις ρυτίδες του προσώπου ή να βελτιώσουν την
εμφάνιση των εσοχών των ουλών. Οι θεραπείες αυτές μπορούν να γίνουν σε ειδικά διαμορφωμένο
ιατρείο και να έχουν λίγο ή και καθόλου χρόνο ανάρρωσης.
3.2.5 Δερματικά πληρωτικά ( Dermal Fillers)
Τα δερματικά πληρωτικά (FDA, 2021), επίσης γνωστά ως ενέσιμα εμφυτεύματα,
πληρωτικά μαλακών ιστών, πληρωτικά χειλιών και προσώπου ή πληρωτικά ρυτίδων, είναι
εμφυτεύματα ιατρικών συσκευών, που έχουν εγκριθεί από τον FDA για χρήση στη δημιουργία
ομαλότερης ή και πληρέστερης εμφάνισης στο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των
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ρινοραβδωτών πτυχών, των μάγουλων, του πηγουνιού, των χειλιών και του πίσω μέρους των
χεριών. Δεδομένου ότι ορισμένα δερματικά πληρωτικά απορροφώνται φυσικά με την πάροδο του
χρόνου, οι ασθενείς μπορεί να χρειαστεί να επαναλαμβάνουν τη διαδικασία μετά από ορισμένο
χρόνο για να διατηρηθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα επιτυχή αποτελέσματα θα εξαρτηθούν από
την υποκείμενη δομή του ιστού και τον όγκο και τον τύπο του χρησιμοποιούμενου πληρωτικού
υλικού. Ο χρόνος που διαρκεί η επίδραση εξαρτάται από το υλικό πλήρωσης και την περιοχή
στην οποία εγχέεται.
3.2.6 Μπότοξ
Το μπότοξ (Botox) είναι ένα φάρμακο που παρασκευάζεται από μία τοξίνη, που παράγεται
από το βακτήριο Clostridium botulinum. Είναι η ίδια τοξίνη που προκαλεί τροφική δηλητηρίαση,
που ονομάζεται αλλαντίαση. Οι γιατροί χρησιμοποιούν μικρές δόσεις της τοξίνης για την
αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων υγείας. Στην περίπτωση της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής
η τοξίνη χρησιμοποιείται για την προσωρινή εξομάλυνση των ρυτίδων του προσώπου και
βελτίωσης της εμφάνισης. Οι ενέσεις μπότοξ δρουν αποδυναμώνοντας ή παραλύοντας ορισμένους
μυς ή εμποδίζοντας ορισμένα νεύρα. Τα αποτελέσματα διαρκούν περίπου τρεις έως δώδεκα μήνες.
Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πόνος, οίδημα ή μώλωπες στο σημείο της ένεσης.
(National Library of Medicine, 2021)
Οι ενέσεις μπότοξ έχουν χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα για τη
θεραπεία οφθαλμολογικών και νευρολογικών διαταραχών για πάνω από 20 χρόνια. Οι επιδράσεις
των ενέσεων διαρκούν συνήθως τέσσερις έως έξι μήνες. (American Osteopathic College of
Dermatology, 2021) .
3.2.7 Λιποαναρρόφηση
Το body contouring (περίγραμμα του σώματος) αναφέρεται σε διαδικασίες, που αλλάζουν
το σχήμα ή το περίγραμμα ενός μέρους του σώματος σας αφαιρώντας την περίσσεια του δέρματος
και του υποκείμενου λίπους. Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν την λιποαναρρόφηση, την
κοιλιοπλαστική και την ανόρθωση σώματος, χεριών, στήθους και μηρών.
Η λιποαναρρόφηση είναι μια αισθητική επεμβατική διαδικασία που χρησιμοποιείται για
την απομάκρυνση του ανεπιθύμητου σωματικού λίπους. Περιλαμβάνει την απορρόφηση μικρών
περιοχών λίπους που είναι δύσκολο να χαθούν με την άσκηση και την υγιεινή διατροφή.
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Πραγματοποιείται σε περιοχές του σώματος όπου τα αποθέματα λίπους τείνουν να συλλέγουν,
όπως οι γλουτοί, οι γοφοί, οι μηροί και η κοιλιά. Ο στόχος είναι να αλλάξει το σχήμα του σώματος
και να διατηρηθούν τα αποτελέσματα μακροχρόνια, υπό την προϋπόθεση ο ασθενής να διατηρεί
ένα φυσιολογικό σωματικό βάρος.
Οι ασθενείς με λιποαναρρόφηση συχνά παρουσιάζουν στον χειρουργό μια ποικιλία
παραπόνων, ερευνών και προσδοκιών. Είναι ευθύνη του ιατρού να αξιολογήσει σωστά έναν
ασθενή, να διαγνώσει τις προβληματικές περιοχές και να διαμορφώσει ένα σχέδιο θεραπείας για
την παροχή βέλτιστων αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη πως δεν είναι όλοι οι ασθενείς
υποψήφιοι για λιποαναρρόφηση. Ένας επιτυχημένος ασθενής με επιβαρυμένο σωματικό
περίγραμμα πρέπει να ικανοποιεί 4 βασικά στοιχεία για την επίτευξη και τη διατήρηση βέλτιστων
αποτελεσμάτων. (Rohrich et al, 2004)
1. Αλλαγή τρόπου ζωής
2. Τακτική άσκηση
3. Καλά ισορροπημένη διατροφή
4. Περίγραμμα σώματος
Κατά την πρώτη επίσκεψη πραγματοποιείται λεπτομερής κλινική εξέταση. Ιδιαίτερη προσοχή
δίνεται σε προηγούμενες ουλές, παρουσία ή απουσία κήλης, ενδείξεις φλεβικής ανεπάρκειας και
παρουσία προϋπάρχουσας ασσυμετρίας ή ανωμαλίας του περιγράμματος. Αυτά θα πρέπει να
συζητούνται και να σημειώνονται στο διάγραμμα. Κατά τις αρχικές και τις επόμενες επισκέψεις,
το ύψος και το βάρος με υπολογισμό του δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) είναι ύψιστης σημασίας
για την ασφάλεια, καθώς και για την παρατήρηση μακροπρόθεσμων τάσεων κατά τη διάρκεια της
παρακολούθησης. Για τους υποψηφίους λιποαναρρόφησης (Rohrich et al, 2001), πέντε βασικά
στοιχεία είναι:
1. Αξιολόγηση περιοχών λιποδυστροφίας και παραμορφώσεων του περιγράμματος
2. Ασσυμετρίες
3. Δακτυλίωση και κυτταρίτιδα
4. Μυοσκελετική υποστήριξη
5. Ζώνες προσκόλλησης
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3.2.8 Κοιλιοπλαστική
Η

κοιλιοπλαστική

είναι

μία

αισθητική

χειρουργική επέμβαση για τη βελτίωση του σχήματος
της περιοχής της κοιλίας. Μπορεί να περιλαμβάνει
την αφαίρεση περίσσειας χαλαρού δέρματος, λίπους
και ραγάδων ή και σύσφιξη των κοιλιακών μυών. Ο
στόχος είναι να αφαιρεθεί η περίσσεια δέρματος που
προκαλείται από την εγκυμοσύνη ή την απώλεια
μεγάλου βάρους. Δεν είναι μια γρήγορη λύση για την
απώλεια βάρους, καθώς η διαδικασία συνίσταται
συνήθως μόνο για άτομα με υγιή δείκτη μάζας
σώματος

(ΔΜΣ).

Υπάρχουν

δύο

τύποι

κοιλιοπλαστικής, οι οποίοι γίνονται υπό γενική
αναισθησία.

Οι

δύο

τύποι

είναι

η

μερική

κοιλιοπλαστική και η πλήρης κοιλιοπλαστική. (Kim

Κοιλιοπλαστική (MedLife, 2020)

et al, 2006)
Οι λόγοι για την υποβολή σε κοιλιοπλαστική είναι πολυάριθμοι, συμπεριλαμβανομένων
ανδρών και γυναικών, που επιθυμούν αισθητική βελτίωση της κοιλιάς, γυναικών με σημαντική
χαλάρωση του δέρματος και του κοιλιακού τοιχώματος μετά από πολλαπλές εγκυμοσύνες ή
βαριατρικών ασθενών, που έχουν υπερβολικό δέρμα και περίσσεια μετά από σημαντική απώλεια
βάρους. (Hunecke et al,2019)
3.2.9 Λίφτινγκ Γλουτού
Η λιπογλυπτική με μεταφορά λίπους στους γλουτούς είναι μία επέμβαση που θα ωφελήσει
τη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών. Τα περισσότερα άτομα έχουν επιπλέον ανθεκτικά στο
διαιτολόγιο αποθέματα λίπους στο κάτω μέρος της πλάτης, στην κοιλιακή χώρα και στις
βεβαρυμμένες περιοχές της μέσης, τα οποία είναι περισσότερα από ευτυχείς να ανταλλάξουν για
πιο σταθερούς και πιο προεξέχοντες γλουτούς. Γενικά, γίνεται διάκριση μεταξύ πρωτογενών και
δευτερογενών διαδικασιών μεταφοράς λίπους στον γλουτό. Στην πρωτογενή μεταφορά λίπους του
γλουτού, οι ασθενείς ενδιαφέρονται κυρίως για την ενίσχυση και την αύξηση των γλουτών. Η
μείωση του λίπους στη θέση του δότη αποτελεί δευτερεύουσα μόνο ανησυχία αυτών των ασθενών.
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Οι ασθενείς της ομάδας «πρωτοπαθούς» αύξησης μερικές φορές ζητούν πολύ μεγάλους όγκους
μεταφοράς λίπους. Σε περιπτώσεις «δευτερογενούς» αύξησης, οι ασθενείς ανησυχούν κυρίως για
τις εναποθέσεις λίπους στην «προβληματική ζώνη». Γενικά δεν ανησυχούν υπερβολικά για τους
γλουτούς τους. Ωστόσο, σε πολλούς από αυτούς τους ασθενείς η προσθήκη της μεταφοράς λίπους
για την ενίσχυση του συνολικού αποτελέσματος μπορεί να βελτιώσει δραματικά το αποτέλεσμα.
(Coleman,2014)
Η ασφαλής πλήρωση του υποδόριου γλουτού περιλαμβάνει την εισαγωγή λίπους μόνο
στην υποδόρια περιοχή των γλουτών χρησιμοποιώντας τεχνικές, όπως η κραδασμική
λιποφόρτιση. Είναι μία εξειδικευμένη διαδικασία μεταφοράς λίπους, που αυξάνει το μέγεθος και
το σχήμα των γλουτών χωρίς εμφυτεύματα. Το υπερβολικό λίπος αφαιρείται από την κοιλιά, την
κάτω πλάτη ή τους μηρούς με λιποαναρρόφηση και στη συνέχεια ένα μέρος του λίπους αυτού
εγχέεται στρατηγικά στους γλουτούς. Με τη συγκεκριμένη τεχνική μπορούν να βελτιωθούν οι
αναλογίες του κάτω μέρους του σώματος, βοηθώντας έτσι τον ασθενή να χάσει λίπος σε κοινές
«προβληματικές περιοχές» και να ενισχυθούν οι γλουτοί επιφέροντας μακροχρόνιο αποτέλεσμα.
(ABCS, 2022)
3.2.10 Μεταμόσχευση μαλλιών
Η απώλεια τρίχας είναι μία προοδευτική, χωρίς σημάδια μορφή τριχόπτωσης, που
χαρακτηρίζεται από σταδιακή απώλεια τρίχας και ωοθυλακική σμίκρυνση σε ίνες τρίχας στο
τριχωτό της κεφαλής σε μία χαρακτηριστική κατανομή. Είναι η πιο κοινή μορφή τριχόπτωσης
τόσο στους

άνδρες

όσο

και

στις

γυναίκες

και

έχει

ψυχοκοινωνικές

επιπτώσεις,

συμπεριλαμβανομένου του στρες και της υποβαθμισμένης ποιότητας ζωής.
Η σύγχρονη χειρουργική αποκατάσταση τρίχας βασίζεται σε μία τεχνική γνωστή έως
μεταμόσχευση θυλακιώδους μονάδας, στην οποία οι θυλακιώδεις μονάδες είναι οι αποκλειστικές
δομές που χρησιμοποιούνται ως μοσχεύματα τρίχας. Η ιδέα της μεταμόσχευσης μαλλιών ξεκίνησε
με τεχνικές εναλλαγής περιοχών τριχωτού κεφαλής, διαδικασίες που πρέπει να εκτελούνται υπό
γενική αναισθησία. Κατά την εξέλιξη των τεχνικών, εισήχθησαν μακρομοσχεύματα και
μικρομοσχεύματα μεγέθους 5-6mm, τα οποία συλλέχθηκαν με διατρήσεις βιοψίας και
εμφυτεύτηκαν τα προκύπτοντα μοσχεύματα. Το 2002 από τους Rossman και Bernstein
τελειοποιήθηκε η μέθοδος διάτρησης της συγκομιδής των ωοθυλακίων και ονομάστηκε εκχύλιση
ωοθυλακικής μονάδας και είναι σήμερα η δημοφιλέστερη τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών. Η
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αρχή πίσω από τη μεταμόσχευση μαλλιών είναι αρκετά απλή. Οι τρίχες που αναπτύσσονται στην
πλάτη και τις πλευρές του τριχωτού της κεφαλής έχουν την τάση να είναι μόνιμες. Οι βρεγματικές
και ινιακές αυτές τρίχες είναι ανθεκτικές στην ανδρογόνο αλωπεκία και χρησιμοποιούνται για την
εμφύτευση στην μετωπική ή στην περιοχή της κορυφής, η οποία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται
όσο αναπτύσσονται οι ινιακές τρίχες. Η μεταμόσχευση μαλλιών δεν συνεπάγεται καθαρή αύξηση
των νέων μαλλιών, αλλά μάλλον ανακατανομή των υπαρχουσών τριχών του ασθενούς από τη
ζώνη του δότη στη ζώνη του λήπτη. Επειδή το AGA (ανδογενετική αλωπεκία) είναι μια δια βίου
διαδικασία και η μεταμόσχευση μαλλιών δεν μεταβάλλει την εξέλιξή της, ο χειρουργός πρέπει να
σχεδιάσει την αισθητική κατανομή των μεταμοσχευμένων μαλλιών έτσι ώστε να φαίνεται πάντα
φυσική. Είναι σημαντικό να ενημερώνεται ο ασθενής ότι απαιτείται ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο
για μελλοντική τριχόπτωση, το οποίο συνήθως περιλαμβάνει ιατρική θεραπεία και μία ή
περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις. Η επιτυχής ιατρική θεραπεία θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη
μακροπρόθεσμη πυκνότητα από μια μεταμόσχευση μαλλιών. (Avram et al,2009)

Μεταμόσχευση μαλλιών (Hair-Care, 2018)
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4.Στατιστική των πλαστικών επεμβάσεων
Παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση την τελευταία δεκαετία και την έναρξη της
πανδημίας του Covid-19 το 2020, ο αριθμός των ανθρώπων που επιζήτησε κάποια πλαστική
επέμβαση, είτε κοσμητική είτε χειρουργική, παρουσίασε αυξητική τάση. Για το έτος του 2020
αναφορές δηλώνουν πως παγκοσμίως πραγματοποιήθηκαν 15,6 εκατομμύρια κοσμητικές
επεμβάσεις και 6,8 εκατομμύρια χειρουργικές επεμβάσεις αποκατάστασης. Από τις 15,6
εκατομμύρια αισθητικές επεμβάσεις μόνο τα 2,3 εκατομμύρια ήταν κοσμητικές χειρουργικές
επεμβάσεις και τα υπόλοιπα 13,2 εκατομμύρια ήταν ελάχιστα επεμβατικές κοσμητικές επεμβάσεις
(π.χ. δερματικά ενέσιμα). Τις πρώτες θέσεις σε πλαστικές επεμβάσεις κατέχουν οι Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής και η Βραζιλία με 4.667.931 επεμβάσεις και 1.929.359 επεμβάσεις
αντίστοιχα. (Μυλωθρίδης, 2018)
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Οι πιο συνηθισμένες χειρουργικές επεμβάσεις σε όλο τον κόσμο περιλαμβάνουν την
αύξηση στήθους, την λιποαναρρόφηση, την ρινοπλαστική και τη βλεφαροπλαστική. Η αύξηση
και ανόρθωση στήθους συνεχίζει να είναι μία από τις κορυφαίες πλαστικές επεμβάσεις από το
2006.

Στην Ελλάδα το 2020 πραγματοποιήθηκαν 397.033 πλαστικές επεμβάσεις. Το σύνολο των
χειρουργικών επεμβάσεων ήταν 78.131 και το σύνολο των ελάχιστα επεμβατικών επεμβάσεων
ήταν 318.903.
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Στην κατανομή των φύλων αναφέρεται πως για το έτος του 2020 το 86,3% των
κοσμητικών πλαστικών επεμβάσεων ήταν γυναίκες και το 13,7% ήταν άντρες.

Για το 2020 ο μέσος όρος του κόστους για πλαστική αισθητική επέμβαση ανέρχονταν στις
20.174.266.026 δολάρια. Στις κοσμητικές επεμβάσεις πρώτη έρχεται η ρινοπλαστική με κόστος
1.932.980.274 δολάρια. Στις ελάχιστα επεμβατικές αισθητικές επεμβάσεις την πρώτη θέση ως
δημοφιλέστερη επέμβαση κατέχει το ενέσιμο Μπότοξ με κόστος 2.050.891.017 δολάρια.
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Η αισθητική εταιρείας (The Aesthetic Society, 2022) δημοσίευσε τις ετήσιες στατιστικές της
για την αισθητική πλαστική χειρουργική με δεδομένα που συλλέχθηκαν σχετικά με τη νέα
ακριβέστερη ψηφιακή τεχνολογία της εταιρείας, αποκαλύπτοντας πως η αισθητική πλαστική
χειρουργική αυξήθηκε του 2021. Τα δεδομένα δείχνουν σημαντική αύξηση στις επεμβάσεις του
προσώπου, του μαστού και του σώματος. Συνολικά οι αισθητικές διαδικασίες του σώματος όπως,
η κοιλιοπλαστική, η αύξηση γλουτών και η λιποαναρρόφηση αυξήθηκαν κατά 63% από το 2020.
Οι χειρουργικές επεμβάσεις του μαστού όπως η αύξηση του μαστού, η αύξηση ή ανόρθωση
στήθους και η ανόρθωση ή μείωση στήθους αυξήθηκαν κατά 48%. Εξειδικευμένες διαδικασίες
προσώπου, όπως λιφτ φρυδιών και λιφτ προσώπου αυξήθηκαν 54% από το 2020.Τα βασικά
ευρήματα για το 2021 Στατιστικής Αισθητικής Πλαστικής χειρουργικής:
1. Οι χειρουργικές επεμβάσεις αυξήθηκαν κατά 54% και οι μη χειρουργικές επεμβάσεις
αυξήθηκαν κατά 44%.
2. Ο μέσος πλαστικός χειρουργός πραγματοποίησε 320 χειρουργικές επεμβάσεις το 2021, σε
σύγκριση με 220 το 2020.
3. Κατά μέσο όρο, το κόστος μιας χειρουργικής επέμβασης αυξήθηκε κατά 6% το 2021 και
το κόστος μιας μη χειρουργικής επέμβασης αυξήθηκε κατά 1%.
4. Οι γυναίκες αντιπροσώπευαν περίπου το 94% όλων των διαδικασιών.
5. Το 2021 πραγματοποιήθηκαν 365.000 αυξήσεις στήθους (44%). Επιπλέον, 148.000
γυναίκες αφαίρεσαν και αντικατέστησαν τα εμφυτεύματα (32% από το 2020) και 71.000
γυναίκες αφαίρεσαν τα εμφυτεύματα τους και δεν τα αντικατέστησαν (47%).
6. Οι χειρουργικές επεμβάσεις αντιπροσώπευαν το 69% του συνόλου των εσόδων, παρά το
γεγονός ότι ήταν μόλις το 21% του συνόλου των επεμβάσεων.
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5. Ηθικοδεοντολογικά ζητήματα κατά την άσκηση της πλαστικής
χειρουργικής
Σήμερα η πλαστική χειρουργική αναπτύσσεται και υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που
εμπλέκονται σε αυτήν την ταχεία ανάπτυξη. Παράγοντες όπως η οικονομική ανάπτυξη, οι
κοινωνικές και πολιτιστικές αλλαγές, η παγκοσμιοποίηση και η έκθεση στα πολιτιστικά μέσα
ενημέρωσης και τα επαναλαμβανόμενα ταξίδια στις δυτικές χώρες είναι οι κύριες αιτίες αυτής της
ταχείας ανάπτυξης. Oι πολιτιστικές αλλαγές και εξελίξεις σε διαφορετικές κοινωνίες έχουν
αυξήσει τις ανησυχίες σχετικά με την εμφάνισή τους και, στη συνέχεια, αυξάνουν τις απαιτήσεις
για πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις από τους ανθρώπους. (The Ethics of Cosmetic Surgery et
al., 1979)
Όμως παρ’ όλους αυτούς τους παράγοντες, η ζήτηση για πλαστική χειρουργική γενικά
υποκινείται από ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Η επιθυμία για ομορφιά στην ανθρώπινη φύση
υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Από τη δημιουργία των ανθρώπων, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον να
τροποποιήσουν και να βελτιώσουν την εμφάνισή τους και το περιβάλλον τους αντίστοιχα.
(Ricketson, 1962)
Σύμφωνα με την ιδέα ότι η γυναίκα υφίσταται μεγαλύτερη πίεση από τους άνδρες για να
επιτύχει τα τρέχοντα ιδανικά της ομορφιάς και της αρμονίας, περισσότερες γυναίκες από τους
άνδρες συνήθως εκφράζουν ενδιαφέρον για τις αισθητικές διαδικασίες, ενώ αυτό το ενδιαφέρον
προκύπτει από τον προσανατολισμό τους προς την βελτίωση της εμφάνισης τους. (Atiyeh et al.,
2008)
Ως εκ τούτου, οι παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές σήμερα ανησυχούν τους
ανθρώπους για τη φυσική τους εμφάνιση ή την εικόνα του σώματός τους. Στο βαθμό που η
κοινωνία προωθεί συνεχώς διαφημίσεις στα μέσα ενημέρωσης για νέα μοντέλα ομορφιάς θα
μπορούσε να έχει εγείρει περισσότερα ηθικά ερωτήματα. (Von Soest et. Al, 2006)
Παραδοσιακά, οι πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις εκτελούνται από πλαστικούς
χειρουργούς λόγω υψηλής ζήτησης και για την απόκτηση μεγαλύτερου εισοδήματος. Τα κέρδη
από τους επαγγελματίες υγείας, που προσφέρουν υπηρεσίες αισθητικού αποτελέσματος είναι
σημαντικότατα. ( Rohrich, 2001 )
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Επιπλέον, οι υπερβολικές διαφημίσεις και τα μη ρεαλιστικά μηνύματα από τα μέσα
ενημέρωσης που προβάλλονται στην κοινωνία, θα ενθάρρυναν την αναζήτηση για πλαστικές αισθητικές χειρουργικές επεμβάσεις. Σήμερα η πραγματική σημασία του τομέα φαίνεται να έχει
μειωθεί. Η πραγματική της θέση φαίνεται να

έχει χαθεί και η πλαστική χειρουργική

΄΄προχωρά΄΄σε μια πορεία που χαρακτηρίζεται από πολλά ηθικά προβλήματα. (Gimilin, 2000)
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ο

2 Μέρος
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1. Παράγοντες που αποτελούν κίνητρο για πλαστική επέμβαση
Η απόφαση αναζήτησης πλαστικής χειρουργικής τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει το
ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Οι μελέτες έχουν επικεντρωθεί σε εξελικτικές,
ψυχοκοινωνικές και συμπεριφορικές μεταβλητές υγείας, όσων έχουν υποβληθεί σε πλαστική
επέμβαση, καθώς και σε πιο συμπεριφορικούς παράγοντες και παράγοντες του συστήματος
πεποιθήσεων, όπως η ικανοποίηση της ζωής, η αυτοεκτίμηση και η εικόνα του σώματος.
(Furnham et al,2012)
1.1 Παράγοντες που αποτελούν κίνητρο για πλαστική χειρουργική επέμβαση
Η ανακατασκευαστική πλαστική χειρουργική διορθώνει τα ελαττώματα τα οποία μπορεί
κάποιος άνθρωπος να έχει εκ γενετής, τα ελαττώματα που προκαλούνται από ασθένειες και τα
ελαττώματα που προκαλούνται από τραυματισμούς. Η κύρια διαφορά της ανακατασκευαστικής
πλαστικής χειρουργικής με την αισθητική πλαστική χειρουργική, είναι πως για πραγματοποιηθεί
η πρώτη θα πρέπει να συνυπάρχει ιατρικός λόγος. Η ανακατασκευαστική πλαστική χειρουργική
έχει ως στόχο την αποκατάσταση της φυσιολογικής μορφής και λειτουργίας του ιστού αφού έχει
αλλοιωθεί από λοίμωξη, τραύμα, χειρουργική επέμβαση καρκίνου ή για εκ γενετής λόγους. Η
λέξη “ανακατασκευαστική” σημαίνει να ανοικοδομήσεις κάτι από την αρχή, αφού έχει υποστεί
βλάβη ή έχει καταστραφεί. (Chung, 2017)
Ατυχήματα
Τα ατυχήματα είναι ένας από τους συνηθέστερους λόγους για επανορθωτική χειρουργική
επέμβαση. Οι πλαστικοί χειρουργοί θεραπεύουν μια μεγάλη ποικιλία τραυματισμών που
προκαλούν ουλές, παραμόρφωση ακόμα και ανωμαλίες. Πολλοί τραυματισμοί που απαιτούν
επανορθωτική χειρουργική επέμβαση προκύπτουν από

εγκαύματα, αυτοκινητιστικά

δυστυχήματα, χημικούς και αθλητικούς τραυματισμούς.
Ένα ατύχημα μπορεί να βλάψει σε μεγαλύτερο βάθος και έκταση έναν άνθρωπο παρά
μόνο την εμφάνιση του. Οι τραυματισμοί στην προσωποκρανιακή περιοχή

μπορούν να

προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά τις αισθητήριες λειτουργίες, όπως για
παράδειγμα μία βλάβη στην γνάθο και το στόμα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα επικοινωνίας,
λήψης τροφής και νερού αλλά και να διαταράξει τους μηχανισμούς κατάποσης. Οι χειρουργικές
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επεμβάσεις που αποκαθιστούν αυτούς τους δυσλειτουργικούς τραυματισμούς, αποκαθιστούν τη
λειτουργία, ώστε οι ασθενείς να έχουν μια βελτιωμένη ποιότητα ζωής και να μειώνονται ή ακόμα
και να εξαλείφονται οι αναπηρίες.
Οι τραυματισμοί στα άκρα, όπως τα χέρια και τα πόδια, είναι επίσης κοινοί λόγοι για τις
επανορθωτικές διαδικασίες που ευθυγραμμίζουν τα οστά και τους ιστούς, ώστε να επιτυγχάνεται
ομαλή λειτουργία. Κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων αντιμετωπίζονται παραμορφώσεις, ουλές
και λειτουργικές ανωμαλίες που προκύπτουν από σοβαρά ατυχήματα. Οι πλαστικοί χειρουργοί
είναι σε θέση να διορθώσουν τη ζημιά που έχει υποστεί το ανθρώπινο σώμα, με αποτέλεσμα τις
περισσότερες φορές οι ασθενείς να φαίνονται και να αισθάνονται όπως πριν συμβεί το ατύχημα.
Για

ασθενείς

με

εγκαύματα είναι σημαντική η
μεταφορά

τους

σε

κέντρα

εγκαυμάτων για την καλύτερη
περίθαλψη από εξειδικευμένο
προσωπικό. Οι τραυματισμοί
εγκαυμάτων

που

είναι

κατάλληλοι για μεταφορά σε
ειδικό

κέντρο

χειρουργικής
περιλαμβάνουν

και

χρήζουν

αντιμετώπισης
μεγάλα

σε

έκταση εγκαύματα, μικρότερα
εγκαύματα σε περιοχές υψηλής
νοσηρότητας και εγκαύματα σε
ασθενείς με συννοσηρότητες. Η
Αμερικανική

Ένωση

Εγκαυμάτων ανέπτυξε κριτήρια
παραπομπής
εγκαυμάτων

σε

κέντρα
ασθενών

κατάλληλων για μεταφορά.
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Για να καθοριστεί ο καλύτερος μηχανισμός για την παροχή φροντίδας, η ακριβής
επικοινωνία με τα μέλη της ομάδας εγκαυμάτων σχετικά με τον τραυματισμό εγκαυμάτων είναι
απαραίτητη. Οι πλαστικοί χειρουργοί καλούνται να συμβουλεύσουν για την ιατρική πορεία που
θα ακολουθήσει ο εγκαυματίας στο τμήμα των επειγόντων. Η πρώτη απόφαση που πρέπει να
ληφθεί είναι, εάν ο τραυματισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί στην εγκατάσταση παρουσίασης ή θα
πρέπει να μεταφερθεί σε ένα καθορισμένο κέντρο εγκαυμάτων. Η αξιολόγηση αυτή θα
περιλαμβάνει το μέγεθος του εγκαύματος, το βάθος του εγκαύματος, τον κίνδυνο νοσηρότητας
και συναφών τραυματισμών και τις συννοσηρότητες των ασθενών. (Gacto-Sanchez, 2017)
Συγγενείς ανωμαλίες
Συγγενείς παθήσεις είναι αυτές που εμφανίζει το νεογνό κατά τη γέννηση.
Αντιμετωπίζονται με επανορθωτική χειρουργική και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη χρήση
τοπικών πτερυγίων και μοσχευμάτων, με τα οποία επιτυγχάνουν την επιδιόρθωση της ατελούς
συντηγμένης περιοχής του χείλους και της υπερώας. Η επανορθωτική χειρουργική
χρησιμοποιείται για τη διόρθωση όλων των τύπων ελαττωμάτων του αυτιού. Η χειρουργική
αποκατάστασης χρησιμοποιείται για τη διόρθωση ενός ευρέος φάσματος παραμορφώσεων του
κρανίου και του προσώπου, όπως η κρανιοσυνοστέωση καθώς και γενετικές ανωμαλίες του
χεριού. Σημαντική εξέλιξη στον χειρισμό των ελαττωμάτων εκ γενετής είναι ο εντοπισμός τους
κατά την 12η βδομάδα στη διάρκεια της κύησης και η χειρουργική αντιμετώπιση λαπαροσκοπικά
πριν την γέννηση. (Gimenez et al,2019)
Επεμβάσεις Μαστού
Η πλαστική χειρουργική του μαστού μπορεί να πραγματοποιηθεί για τη μείωση του
μεγέθους των μαστών, την αύξηση του μεγέθους των μαστών ή την αποκατάσταση του μαστού
μετά από επέμβαση για καρκίνο των μαστών. Παράγοντας για τον οποίο ένας ασθενής μπορεί να
προσέλθει για μαστεκτομή είναι ο καρκίνος, ο πόνος στην πλάτη, στον ώμο, η πίεση των νεύρων
από τις τιράντες των στηθόδεσμων, η αδυναμία εύρεσης ενδυμάτων που να ταιριάζουν στο
μέγεθος και άλλα ψυχολογικά προβλήματα που σχετίζονται με τον φόβο της κοροϊδίας ή έλλειψης
σεξουαλικής έλξης. (Πιστεύου-Γομπάκη, 2008)
Επεμβάσεις επιβεβαίωσης φύλου. Η δυσφορία των φύλων είναι ιατρική διάγνωση που
χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει την ασυμφωνία μεταξύ του αυτοπροσδιοριζόμενου και του
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γεννητικού φύλου ενός ατόμου με βάση τη γενετική ή τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά. Η
δυσφορία που βιώνουν τα διεμφυλικά άτομα μπορεί τελικά να οδηγήσει σε βαθιά σωματική και
συναισθηματική δυσφορία, καθώς οι ασθενείς πρέπει να εξισορροπήσουν με λεπτότητα το
αυτοπροσδιοριζόμενο φύλο τους με τις κοινωνικές προσδοκίες. Ωστόσο ακόμα η μείωση του
κοινωνικού στιγματισμού, η αυξημένη πολιτιστική ευαισθητοποίηση και η γενική ψυχοκοινωνική
υποστήριξη έχουν οδηγήσει στην αυξημένη αποδοχή της χειρουργικής επέμβασης επιβεβαίωσης
φύλου, ανοίγοντας έτσι την πόρτα σε αμέτρητες νέες ευκαιρίες για αυτά τα άτομα.
Επιπλέον, σύμφωνα με την αυξανόμενη αποδοχή της δυσφορίας των φύλων ως
αναγνωρισμένης διαταραχής, ο αριθμός των ατόμων που αναζητούν επεμβάσεις επιβεβαιώσεις
φύλου έχει αντίστοιχα τριπλασιαστεί σχεδόν τις τελευταίες δεκαετίες. Οι πλαστικοί χειρουργοί
αποτελούν σημαντικό μέρος του πολυεπιστημονικού μοντέλου θεραπείας της δυσφορίας φύλου.

1.2 Παράγοντες που αποτελούν κίνητρο για κοσμητική πλαστική επέμβαση
Παγκοσμίως αποτελέσματα ερευνών έχουν δώσει απαντήσεις σχετικά με το ενδιαφέρον
της κοινότητας να προχωρά σε επεμβάσεις αισθητικής πλαστικής χειρουργικής. Παρατηρήθηκε
πως και οι 4 παράγοντες που ερευνήθηκαν -η σωματική δυσαρέσκεια, η φυσική εμφάνιση, τα
πειράγματα ως προς μέλη του σώματος και η επιρροή των μέσων ενημέρωσης (τα άτομα
αισθάνονται πιεσμένα να εμφανιστούν, όπως οι άνθρωποι στα μέσα ενημέρωσης)- σχετίζονται με
την επιθυμία για κοσμητική επέμβαση.
Η ένδειξη για να υποβληθεί κάποιος σε κοσμητική επέμβαση δεν είναι η θεραπεία κάποιας
χειρουργικής νόσου, αλλά η αλλαγή της εμφάνισής του με σκοπό τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης,
της εικόνας του σώματος και τελικά της ποιότητας ζωής. Καθώς η ζήτηση για αισθητική πλαστική
επέμβαση αυξάνεται καθημερινά η ανάγκη διερεύνησης των κινήτρων για κοσμητική χειρουργική
επέμβαση είναι υψηλής σημασίας, διότι πρέπει να ερευνηθούν οι ασθενείς που θα ωφεληθούν
κλινικά από τις επεμβάσεις, καθώς σε αντίθετη περίπτωση προκύπτουν ζητήματα αστικής ευθύνης
για τον πλαστικό χειρουργό.
Τα τελευταία 10 έτη γίνεται μια έντονη προσπάθεια ώστε να βοηθηθούν οι γυναίκες, ώστε
να βγουν από το αδιέξοδο των στερεοτύπων ομορφιάς. Έχουν δαπανηθεί δισεκατομμύρια και
δαπανώνται καθημερινά τον τελευταίο αιώνα στον βωμό της δημιουργίας κάποιου προτύπου στα
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μέσα μαζικής επικοινωνίας για το οποίο οι γυναίκες θυσίαζαν ακόμα και την ίδια τους την υγεία,
προκειμένου να του μοιάσουν. Δια μέσου της διαφήμισης μπαίνει στο μυαλό της γυναίκας ότι
εκείνη δεν είναι αρκετή και πρέπει να μοιάσει σε αυτό που προβάλλουν τα περιοδικά, η τηλεόραση
και το σινεμά ώστε να αγαπήσει τον εαυτό της και να νιώσει ολοκληρωμένη.
Μέσα μαζικής επικοινωνίας (Social Media)
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει όλο και περισσότερο το τοπίο της ιατρικής
και της χειρουργικής και επεκτείνουν ταχέως την επιρροή τους στις ζωές των περισσότερων
ανθρώπων. Ο μέσος άνθρωπος ξοδεύει σχεδόν 2 ώρες την ημέρα χρησιμοποιώντας τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, καταναλώνοντας πληροφορίες για τα πάντα, από οικογενειακές
ενημερώσεις μέχρι ειδήσεις ψυχαγωγίας και προεδρικές εκλογές. Η συγκέντρωση των
καταναλωτών σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης είχε ως αποτέλεσμα την άμεση
εμπορική προώθηση φαρμάκων και ιατρικών προϊόντων στους καταναλωτές. (Gould et al,2016)
Oμοίως, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθίστανται όλο και περισσότερο πλατφόρμα
αλληλεπίδρασης μεταξύ ιατρών και δυνητικών ασθενών. Ορισμένοι ιατροί έχουν εκμεταλλευτεί
αυτή την ευκαιρία για να εκπαιδεύσουν καλύτερα τους ασθενείς, επιτρέποντας παράλληλα στους
ασθενείς να μάθουν περισσότερα για τους χειρουργούς τους στο διαδίκτυο. Aυτά τα εργαλεία
μπορούν να αυξήσουν την επισκεψιμότητα στο διαδίκτυο σε ιστοσελίδες, καθώς και να
ενισχύσουν το μάρκετινγκ για πολλά νοσοκομεία, νοσοκομειακά συστήματα και μεμονωμένους
γιατρούς. Μπορεί επίσης να χρησιμεύσει για την αύξηση των γνώσεων σχετικά με τις διαδικασίες
και τις προϋποθέσεις μέσω της άμεσης προσέγγισης των ασθενών. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
είναι ένα ισχυρό εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί με σύνεση για να αποφευχθούν παγίδες.
Οι ασθενείς χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να βρουν χειρουργούς και
να επικοινωνήσουν σχετικά με τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα -λένε ο ένας στον άλλον αν
οι διαδικασίες άξιζαν πραγματικά τον κόπο. (Domanski et al,2012) Αυτή η αλληλεπίδραση
επιτρέπει στους ασθενείς να κατανοήσουν καλύτερα τη νομιμότητα των μυριάδων νέων
τεχνολογιών και θεραπειών στην αισθητική χειρουργική που όλοι υπόσχονται εξαιρετικά
αποτελέσματα, αλλά δεν έχουν απαραίτητα μελετηθεί καλά για τα αποτελέσματα ή την
ικανοποίηση των ασθενών.

Οι ασθενείς χρησιμοποιούν συστηματικά τα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης για να συζητήσουν τις διαδικασίες τους με τη χειρουργική ομάδα και τη συνολική
εμπειρία τους. Κάθε ασκούμενος χειρουργός έχει βιώσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και
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σε ιστοσελίδες που βασίζονται σε κριτικές και πολλοί έχουν βιώσει κακές κριτικές. Πέρα από
αυτές τις επιρροές, οι ασθενείς χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο για να
αλληλοεπιδράσουν με τους χειρουργούς τους και υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί να
αυξάνει ο αριθμός των ασθενών που αναζητούν αισθητικές διαδικασίες. (Kubiak et al,2016) Σε
αυτό το πλαίσιο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλατφόρμα για
το μάρκετινγκ.
Στην πραγματικότητα ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία μάρκετινγκ, που μπορεί να
χρησιμοποιήσει κάθε χειρουργός στην πρακτική του είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η
παρουσία ενός χειρουργού στο Διαδίκτυο μπορεί να αυξήσει δραματικά την αντίληψή του ως
εμπειρογνώμονα, παρά την πραγματική του εκπαίδευση ως υποτρόφου ή ειδικευόμενου ή παρά
τα χρόνια πρακτικής άσκησης. (McDonald et al,2015) Παρουσία σε διαδικτυακές ιστοσελίδες
μπορεί να παρέχει στους ασθενείς ένα στιγμιότυπο του στυλ και της αισθητικής του χειρουργού,
τη φύση της πρακτικής τους και πώς προσεγγίζουν ασθενείς και προβλήματα. Μέσω της
δημιουργίας διαδικτυακού περιεχομένου, οι χειρουργοί μπορούν να αυξήσουν την αντίληψη της
εμπειρογνωμοσύνης τους στη διαδικτυακή κοινότητα μέσα στο δίκτυό τους. Οι γιατροί με ισχυρή
διαδικτυακή παρουσία μπορούν να αναπτύξουν την επιρροή τους και να γίνουν πιο ορατοί.
(Vardanian et al,2014) Αυτό επιτυγχάνεται μέσω αλγορίθμων σε πολλά από τα διαδικτυακά δίκτυα
που αυξάνουν την κυκλοφορία με βάση τη συνδεσιμότητα και τη διάδραση και τον αριθμό των
αλληλεπιδράσεων που έχουν οι “εμπειρογνώμονες” με άλλους “εμπειρογνώμονες”.
Με αυτή την αντιληπτή εμπειρία, οι ασθενείς έλκονται από το Διαδίκτυο σε εκείνους με
τη μεγαλύτερη επιρροή και έλξη και έτσι οι ασθενείς μπορούν πιο εύκολα να συζητήσουν για τη
χειρουργική, τη συμβουλευτική και τη διαδικασία μετά την έρευνα ενός χειρουργού στο διαδίκτυο
και την εύρεση επαρκούς ή εξαιρετικής παρουσίας. Αυτό είναι διαφορετικό από την ιστοσελίδα
του ιατρού που απλώς απαριθμεί τα προσόντα και πριν και μετά από τις φωτογραφίες, επειδή οι
ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί ως επίπεδα εργαλεία πληροφόρησης, ενώ τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης είναι απόδειξη αλληλεπίδρασης και οι ασθενείς αισθάνονται πως αυτές οι
αλληλεπιδράσεις κάνουν έναν χειρουργό πιο προσιτό και αληθινό.
Δεδομένου ότι οι χειρουργοί μπορούν να αποκτήσουν κάποιου είδους τεχνογνωσία μέσω
διαδικτυακής διασταύρωσης, πολλές πρακτικές χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
είτε σε συνεννόηση με δημόσιες σχέσεις, είτε με εταιρείες μάρκετινγκ, προκειμένου να τονώσουν
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την πρακτική τους και να παρέχουν διαδικτυακή παρουσία για τις ικανότητές τους. Ενώ, οι
οικονομικές αποδόσεις σε αυτό το σημείο είναι ελάχιστα κατανοητές, πολλές μετρήσεις για
αναλυτικά εργαλεία που αναφέρουν τον αριθμό των διαφορετικών προβολών ή εντυπώσεων μιας
θέσης μίας συγκεκριμένης ιστοσελίδας, μπορούν να δείξουν πως οι αλληλεπιδράσεις γίνονται
τάσεις και τελικά μετατρέπονται σε χειρουργικούς ασθενείς. (Gould et al,2016)
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν στους χειρουργούς να συνδεθούν και να
επικοινωνήσουν, καθώς και να ανταλλάξουν σκέψεις και ιδέες σε απευθείας σύνδεση, ενώ πολλοί
χρήστες είναι συνδεδεμένοι για μάρκετινγκ, άλλοι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
για να συμβάλουν και να επικοινωνήσουν με μια ευρύτερη κοινότητα.(Mabvuure et al,2016) Τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν την έκφραση αλλά και την εκπαίδευση και την
αλληλεπίδραση με ομάδες ανθρώπων που ήταν προηγουμένως αδύνατο να προσεγγιστούν. Αυτή
η διέξοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία πρόσφατων επιτυχιών σε δημοσιεύσεις,
χειρουργικές τεχνικές ή ακαδημαϊκές διακρίσεις, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την
επικοινωνία άγχους ή φόβου ή περίπλοκων κλινικών προβλημάτων.
Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως οι πλαστικοί χειρουργοί έχουν καταστεί πρωτοπόροι
στην

ανάπτυξη

και

την

εφαρμογή

επιγραμμικού

διαδραστικού

περιεχομένου,

συμπεριλαμβανομένου υλικού που περιλαμβάνει διαφήμιση και μάρκετινγκ και πληροφοριών που
σχετίζονται με την εκπαίδευση και την κλινική πρακτική που εφαρμόζουν.
Εικόνα Σώματος (Body Image)
Η εμφάνιση είναι μια σημαντική πτυχή της προσωπικής ταυτότητας και η σχέση της με
την αντίληψη του εαυτού των ατόμων ξεκινά νωρίς στη ζωή (Davison and Birch 2001). Αν και οι
αντιλήψεις της ελκυστικότητας καθοδηγούν έμφυτες προτιμήσεις, όπως η συμμετρία και η μικρή
αναλογία μέσης/ισχίου, μεταξύ των γυναικών (Swami and Furnham 2008), το κοινωνικό
πολιτιστικό περιβάλλον μπορεί επίσης να επηρεάσει τις αντιλήψεις περί ελκυστικότητας (Cafri et
al. 2005). Το μοντέλο τριμερούς επιρροής (Thompson et al. 1999) υποστηρίζει ότι τα ιδανικά
ομορφιάς ενισχύονται και μεταδίδονται από 3 πρωταρχικές κοινωνικο - πολιτισμικές επιρροές:
τους συνομηλίκους, τους γονείς και τα μέσα ενημέρωσης. Αυτές οι επιρροές διαμεσολαβούνται
από δύο παράγοντες, δηλαδή την εσωτερίκευση των ιδανικών εμφάνισης και τη σύγκριση
εμφάνισης.
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Η εσωτερίκευση συμβαίνει όταν ένα άτομο έχει αποδεχθεί τα ιδανικά ομορφιάς των
κοινωνιών και επιδίδεται σε συμπεριφορές για την επίτευξη αυτού του ιδανικού. Η σύγκριση
εμφάνισης σχετίζεται με άτομα που αξιολογούν και συγκρίνουν άμεσα τον εαυτό τους με άλλους
με βάση την εμφάνιση τους. Προτείνεται πως εάν ένα άτομο εσωτερικεύει τα ιδανικά ομορφιάς
σχετικά με τις εμφανίσεις (δηλαδή αυτές που απεικονίζονται από τα μέσα ενημέρωσης, ή
ενισχύονται από τους γονείς), που δεν μπορούν να ανταποκριθούν ή και συνήθως ασχολούνται με
τη σύγκριση εμφάνισης (π.χ. με συνομηλίκους), αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα με την
εικόνα του σώματος, όπως η δυσαρέσκεια του σώματος. (Thompson et al. 1999)
Τα μέσα ενημέρωσης ασκούν ισχυρή επιρροή στις ιδέες των κοινωνιών σχετικά με την
εικόνα του σώματος, δηλαδή τι τύπο σώματος πρέπει να έχει κανείς, τι πρέπει να φοράει, κυρίως
μέσω της μεταφοράς μηνυμάτων που επικεντρώνονται στο «ιδανικό σώμα», στα περιοδικά, τις
εφημερίδες, την τηλεόραση και το διαδίκτυο. Ενώ οι επιπτώσεις των μηνυμάτων των μέσων
ενημέρωσης στην εικόνα του σώματος των γυναικών έχουν εξεταστεί χρησιμοποιώντας διάφορες
μορφές παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, της
τηλεόρασης και των περιοδικών, λιγότερα είναι γνωστά για το πώς νεότερες μορφές, όπως τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επηρεάζουν τις αντιλήψεις τους. (Groesz et al. 2002)
Με την αύξηση των κινημάτων «θετικότητας του σώματος» και «ουδετερότητας του
σώματος», η κοινωνία έχει αρχίσει να απομακρύνεται από τον εορτασμό ενός «ιδανικού» τύπου
σώματος. Ενώ υπάρχει ακόμα περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει, τώρα βλέπουμε σώματα
όλων των σχημάτων και μεγεθών να επικεντρώνονται περισσότερο στα μέσα ενημέρωσης.
Ωστόσο, είναι πολλές οι γυναίκες που επηρεάζονται από την προβολή μη ρεαλιστικών ιδανικών
προτύπων ομορφιάς και κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο της κοσμητικής χειρουργικής.
Τα πρότυπα ομορφιάς ήταν πάντα εξαιρετικά διαδεδομένα σε όλη την ανθρώπινη ιστορία
και σήμερα επηρεάζουν δραστικά την καθημερινή αλληλεπίδραση, τα μέσα ενημέρωσης και τον
εμπορικό κόσμο. Καθορίζουν τι είναι «όμορφο», από το σχήμα του σώματος, τις αναλογίες του
προσώπου, το ύψος και το βάρος. Για τις γυναίκες σήμερα η κοσμητική χειρουργική σχετίζεται
με την επιθυμία να αποκτήσουν ένα σώμα και μία εξωτερική εμφάνιση με την οποία θα
αισθάνονται οι ίδιες άνετα.
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2. Πλαστική χειρουργική αποκατάσταση- Τεχνικές και Επιπλοκές
2.1 Χειρουργεία Μαστού
Ο καρκίνος του μαστού εξακολουθεί να απειλεί την δημόσια υγεία και είναι ο πιο κοινός
κακοήθης όγκος στις γυναίκες και ο δεύτερος κοινός τύπος καρκίνου ανάμεσα σε όλα τα είδη
καρκίνου παγκοσμίως. Η επιστήμη έχει καταφέρει μεγάλη πρόοδο και έχουν βρεθεί διάφορες
θεραπείες ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί κάποια ως οριστική (Bouya et. al.,2021) Για την επιλογή
της θεραπείας λαμβάνονται υπόψη παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο, η εμμηνόπαυση, ο τύπος
και το στάδιο του καρκίνου (Dewit, 2009). Άλλοι παράγοντες όπως το μέγεθος, η βιολογική
συμπεριφορά του όγκου και η έκφραση του ογκογονιδίου HER2 αποτελούν σημαντικά στοιχεία
για την έκβαση της θεραπείας. (Doherty, 2018). Η θεραπεία χωρίζεται σε δυο βασικές κατηγορίες,
την τοπική και περιοχική θεραπεία και τη συστηματική θεραπεία. Στην τοπική και περιοχική
θεραπεία ανήκει η χειρουργική αντιμετώπιση και η ακτινοθεραπεία η οποία ενδείκνυται ύστερα
από χειρουργική παρέμβαση διατήρησης μαστού (Runge and Grenanti, 2015).
Οι τύποι χειρουργικών επεμβάσεων είναι οι εξής: ογκεκτομή, αφαίρεση δηλαδή του
κακοήθους όγκου, μερική ή τμηματική μαστεκτομή (αφαίρεση του όγκου και τμήματος του ιστού
γύρω), απλή ή ολική μαστεκτομή (αφαίρεση μαστού και μασχαλιαίων λεμφαδένων),
τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή και, τέλος, η ριζική μαστεκτομή κατά την οποία αφαιρείται ο
μαστός, το λίπος, οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες και οι μύες του θωρακικού τοιχώματος κάτω από το
μαστό (Dewit, 2009). Οι χειρουργικές τομές συνήθως γίνονται στα κάτω τεταρτημόρια, τα οποία
έχουν μικρότερη αγγείωση από τα άνω. Σε περίπτωση που χρειάζεται να γίνουν κοντά ή πάνω στο
μαστό πραγματοποιούνται ακτινωτά εκατέρωθεν της θηλής (Moore et. al.,2016).
Στην ανόρθωση μαστού, η τοπική αναδιάταξη των ιστών αποτελεί βασικό συστατικό
πολλών ογκοπλαστικών τεχνικών. Χρησιμοποιείται συχνότερα σε γυναίκες με μέτριου μεγέθους
στήθη, μικρούς όγκους και πτώση βαθμού ένα. Αυτή η τεχνική μπορεί να μετατοπίσει το
ελάττωμα σε λιγότερο εμφανή θέση εκμεταλλευόμενη το υποδόριο λίπος και το δέρμα άλλου.
Αυτές οι προσεγγίσεις συχνά περιλαμβάνουν την αύξηση του δέρματος/υποδορίων πτερυγίων για
να επιτρέψει την κινητοποίηση του υποκείμενου αδενικού ιστού για την πλήρωση του αδενικού
ελαττώματος. Τα αδενικά πτερύγια μπορεί να επιτρέπουν την πλήρωση ελαττωμάτων σε όλες τις
περιοχές του μαστού ακόμη και στα δύσκολα στην αποκατάσταση ελαττώματα του άνω
εσωτερικού τεταρτημόριου υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής ιστός. Εάν υπάρχει
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ανεπαρκής ιστός ή αναδιάταξη του τοπικού ιστού, επειδή το ελάττωμα είναι πολύ μεγάλο, τα
τοπικά ή περιφερειακά πτερύγια παρέχουν βιώσιμες επιλογές για αναδόμηση. Τοπικά πτερύγια
από την υπογνάθια περιοχή είναι χρήσιμα για μέτρια ελαττώματα στο μικρότερο μαστό.
Περισσότερα πλευρικά ελαττώματα μπορούν να ανακατασκευαστούν με ένα πτερύγιο μεταφοράς
ή περιστροφής μετακινώντας το δέρμα και το υποδόριο λίπος που είναι πλευρικά στο στήθος σε
ελαττώματα στα εξωτερικά τεταρτημόρια του μαστού. (Clough et al,1999)
Όλα τα ποσοστά επιπλοκών για την ογκοπλαστική ανακατασκευή κυμαίνονται από 15%
έως 30% και έχουν τεκμηριωθεί επαρκώς. (Peled et al,2014) Οι επιπλοκές που είναι μοναδικές σε
αυτόν τον τύπο χειρουργικής επέμβασης περιλαμβάνουν νέκρωση δέρματος ή κρημνού, νέκρωση
του συμπλέγματος θηλών, ορώδες αιμάτωμα, λοίμωξη, διάνοιξη τραύματος και νέκρωση λίπους.
Η πιο συχνή επιπλοκή στις τεχνικές είναι η καθυστερημένη επούλωση των κόμβων «Τ» (οι
περιοχές όπου συναντώνται οι κάθετες ουλές). Αυτό οφείλεται στη μειωμένη αγγειακή αιμάτωση.
Ενώ οι επιπλοκές επούλωσης τραύματος μπορεί να καθυστερήσουν τον χρόνο της επικουρικής
ακτινοθεραπείας, αυτό είναι ένα σπάνιο περιστατικό σε όλες τις σειρές που έχουν αναφερθεί μέχρι
σήμερα. Αυτές οι διαδικασίες έχουν μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας από ότι η ευρεία τοπική
εκτομή, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση των ασθενών για να
διασφαλιστεί ότι είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για ογκοπλαστική ανακατασκευή. (Munhoz et
al,2006)
Στην αυξητική στήθους, η επιλογή μεγέθους εμφυτεύματος είναι μια διαδικασία που
εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό στον προ εγχειρητικό σχεδιασμό, καθώς απαιτεί την εξισορρόπηση
των επιθυμιών των ασθενών με τις ικανότητες των ιστών τους και την εμπειρογνωμοσύνη των
χειρουργών. Η επιλογή του κατάλληλου όγκου εμφυτεύματος απαιτεί αξιολόγηση των ιδιοτήτων
του ιστού του ασθενούς και δεν πρέπει ποτέ να βασίζεται αποκλειστικά στο αίτημα του ασθενούς
ή μόνο στις προτιμήσεις του χειρουργού. Η σύνθετη αύξηση στήθους με μεταμόσχευση λίπους
και εμφυτεύματα έχει αποκτήσει δημοτικότητα με την πάροδο των ετών. Σύμφωνα με μια
πρόσφατη έρευνα της αμερικανικής εταιρείας πλαστικών χειρουργών σχεδόν οι μισοί πλαστικοί
χειρουργοί των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έχουν χρησιμοποιήσει αυτόλογο λίπος για να
συμπληρώσουν τα εμφυτεύματα στήθους την πρωτογενή αύξηση. Τα εμφυτεύματα
χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του επιθυμητού όγκου πυρήνα και πραγματοποιείται
ταυτόχρονη μεταμόσχευση λίπους και την ενίσχυση του περιγράμματος του μαστού και του
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μπούστου. (Hidalgo et al, 2016) Αυτή η τεχνική είναι ευεργετική σε πολύ λεπτούς ασθενείς ή σε
ασθενείς που υποβάλλονται σε υπομασχαλιαία ή υπόαδενική τοποθέτηση εμφυτεύματος όπου τα
άκρα του εμφυτεύματος είναι πιο πιθανό να είναι ορατά. Το λίπος, συνήθως εγχέεται στον
υποδόριο ιστό κατά μήκος του υπερκείμενου μαστού και των παρασωματικών περιοχών για τη
βελτίωση της διάσπασης και των ζωνών μετάβασης του εμφυτεύματος του θωρακικού
τοιχώματος. Αυτή η μέθοδος έχει αποδειχθεί ότι μειώνει σημαντικά τη διαμαστική απόσταση
στους 12 μήνες παρακολούθησης. (Groen et al,2016)
Οι πιο συνήθεις επιπλοκές είναι η συστολή της κάψας, ορατός ή ψηλαφητός κυματισμός,
κατά την εξέταση παρουσία αιματώματος, κλινικές ενδείξεις ρήξης εμφυτεύματος και λοίμωξη
που ορίζεται από την κλινική διάγνωση και θεραπεία με αντιβιοτική αγωγή. (Codner et al,2001)
2.2 Ανακατασκευή προσώπου
Τα άτομα με σχιστία χείλους ή/και ουρανίσκου μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα
στη σίτιση, την προφορά, την ακοή και την κοινωνική ένταξη, τα οποία μπορούν να διορθωθούν
σε διαφορετικό βαθμό με χειρουργική επέμβαση, οδοντιατρική θεραπεία, λογοθεραπεία και
ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις (Farronato et al, 2014). Μια υπερωιοσχιστία δημιουργεί δυσκολίες
στη σίτιση και επηρεάζει τη λειτουργία του βλενοφαρυγγικού σφιγκτήρα κατά τη διάρκεια της
ομιλίας και μπορεί να παρουσιαστεί η ανάγκη για εξειδικευμένους τροφοδότες (Ysunza et al,
2016, Worley et al, 2008).

Διάφορες τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την

αποκατάσταση της λαγωχειλίας, ανάλογα με το αν η σχισμή είναι πρωτογενής ή δευτερογενής, το
πλάτος της σχισμής και αν είναι απαραίτητη η επιμήκυνση της υπερώας. Όλες οι χειρουργικές
τεχνικές έχουν ως στόχο την αποκατάσταση της λειτουργικής ομιλίας, της κατάποσης και της
αισθητικής (Shkoukani et al, 2014)
Όλοι οι ασθενείς με σχιστία χείλους έχουν μια συναφή ρινική παραμόρφωση που ποικίλλει
σε βαθμό σοβαρότητας (Sykes et al, 2016). Η αποκατάσταση της σχιστίας συνδυάζεται με την
αποκατάσταση του παραρρίνιου (Smarius et al, 2021). Οι επιδιορθώσεις αποσκοπούν στη
δημιουργία ενός συμμετρικού και ισορροπημένου χείλους και μύτης με ελάχιστες ουλές και η
πλειοψηφία δέχεται τους 6 έως 12 μήνες ως τη βέλτιστη ηλικία αποκατάστασης (Agrawal, 2009).
Οι κύριοι στόχοι μιας επέμβασης επιδιόρθωσης είναι να επιτευχθεί ανατομική σύγκλειση του
ελλείμματος, να απομονωθούν η ρινική με την στοματική κοιλότητα, να δημιουργηθεί μια
συσκευή για την ανάπτυξη και την παραγωγή φυσιολογικής ομιλίας με την ανάπλαση των μυών
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της υπερώας και την επαρκή κίνησή τους και να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές της μεγέθυνσης
της άνω γνάθου και οι οδοντικές παραμορφώσεις (Puente et al, 2021, Agrawal, 2009). Μετά την
επιδιόρθωση

παρουσιάζονται

επιπλοκές

σχετικές

και

μη,

με

το

χειρουργείο

που

πραγματοποιήθηκε.. Οι συνήθεις χειρουργικές επιπλοκές περιλαμβάνουν αιμορραγία, την
αποκόλληση του τραύματος ή την λοίμωξη του και αναπνευστικά προβλήματα, όπως
λαρυγγόσπασμος και αναπνευστική απόφραξη (Alois et al, 2020). Ακόμα μπορεί να σχηματιστεί
στοματορινικό συρίγγιο, αυξημένη αρτηριακή πίεση, που είναι δυνατόν να προκαλέσει την
αποκόλληση των θρόμβων αίματος που σχηματίζονται στο σημείο της επιδιόρθωσης, και
υποπλασία της άνω γνάθου, η οποία μπορεί να πλήξει τον σχηματισμό των δοντιών (Puente et al,
2021). Η μέση ωτίτιδα έχει παρατηρηθεί ως επιπλοκή μετά το χειρουργείο και μετέπειτα στη ζωή
του ασθενή, ενώ μπορεί να επηρεαστεί και η ομιλία (Agrawal, 2009). Επιπλέον, επιπλοκές όπως
η μετεγχειρητική απόφραξη
του

αεραγωγού

λόγω

οιδήματος της γλώσσας, η
παρατεταμένη
διασωλήνωση

και

η

εμφάνιση ενός σπασμού στο
λάρυγγα είναι πιθανές χωρίς
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χειρουργείο

που

πραγματοποιήθηκε.
ασθενής

θα

Κάθε
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να

αξιολογείται
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για

συγγενείς

ανωμαλίες,

αναπτυξιακή καθυστέρηση
και

νευρολογικές

Σχιστίες χείλους-υπερώας (embryomedicine,,2021)

διαταραχές (Crockett et al,
2014).
Η λοίμωξη είναι μια επιπλοκή που συνήθως εκδηλώνεται ως συρίγγιο που σχηματίζεται
σε μια τοπική περιοχή της αποκατάστασης του ουρανίσκου. Ωστόσο, μπορεί να παρουσιαστεί ως
φανερή λοίμωξη, με ερυθρότητα, θερμότητα, πυώδες εξίδρωμα και πόνο. Μία από τις
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σοβαρότερες επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστεί είναι η νέκρωση του ουρανίσκου, μια
καταστροφική επιπλοκή που οφείλεται σε τυχαίο τραυματισμό της μεγαλύτερης αρτηρίας του
ουρανίσκου και εμφανίζεται πιθανώς και με καθυστέρηση (Puente et al, 2021)
Στην κρανιοσυνοστέωση, για να διαγνωστεί η ανωμαλία του κρανίου με ακρίβεια είναι
σημαντικό να μελετηθεί κλινικά αλλά και μέσω εξετάσεων απεικόνισης όπως με την αξονική
τομογραφία. Λαμβάνεται οικογενειακό ιστορικό παρόμοιων ανώμαλων σχημάτων κεφαλής,
εξετάζονται πιθανές επιπλοκές κύησης, όπως ολιγουδράμνιο, η πρωιμότητα, ο διαβήτης κύησης
και η ανώμαλη θέση του εμβρύου (Lattanzi et al, 2017). Εξετάζεται ακόμα το σχήμα του κεφαλιού,
πιθανές ασυμμετρίες και παραμορφώσεις, η μέτρηση της περιφέρειας της κεφαλής για τον
υπολογισμό του κεφαλικού δείκτη καθώς και το σχήμα των αυτιών (Fernández et al, 2020). Οι
ασθενείς μπορεί να έχουν αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση, σε πιο σοβαρές εμφανίσεις της
κρανιοπροσωπικής ανωμαλίας, και να εμφανίζουν λειτουργικά προβλήματα, όπως τάση για
έμετους, δύσπνοια, δυσκαταποσία, ευερεθιστότητα, αναπτυξιακές καθυστερήσεις, αλλά ακόμα
και να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή του (Azoulay-Avinoam et al, 2020). Θεωρείται ως η βέλτιστη
επιλογή θεραπείας, η χειρουργική επέμβαση σε πρώιμο στάδιο της ζωής του παιδιού, κατά
προτίμηση στο πρώτο έτος του. Με αυτόν τον τρόπο είναι πιο εύκολο να αποφευχθεί η
ενδοκρανιακή πίεση, η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε επιληπτικές κρίσεις και
ενδοκρανιακή υπέρταση. Άλλα πλεονεκτήματα της επέμβασης σε νεαρή ηλικία είναι η καλύτερη
αισθητική πορεία του κρανίου και η δυνατότητα να μειωθούν τα μετέπειτα χειρουργεία, πράγματα
που δεν είναι εφικτά με καθυστερημένη παρέμβαση. (Fernández et al, 2020).
Η επόμενη απόφαση στο πλάνο θεραπείας του ασθενή είναι η επιλογή μεταξύ ανοικτής ή
ενδοσκοπικής επέμβασης. Με την επιλογή της ενδοσκοπικής επέμβασης περιλαμβάνονται
πλεονεκτήματα, όπως ταχύτερο χειρουργείο και μετεγχειρητική ανάρρωση, μικρότερη απώλεια
αίματος, αλλά δυστυχώς δεν επιτρέπει την πλήρη αναδόμηση. Επιλέγεται η ανοικτή επέμβαση,
όταν ο ασθενής είναι πάνω από έξι μηνών και τα οστά δεν είναι πλέον το ίδιο εύκαμπτα για να
γίνει χρήση ενδοσκοπίου (Kajdic et al, 2018). Με την επιλογή αυτής της μεθόδου απαιτείται
παραπάνω χρόνος νοσηλείας και αναισθησίας και συνδέεται με αυξημένη νοσηρότητα (Taylor et
al, 2017). Σε πιο σοβαρά περιστατικά η χειρουργική ομάδα θα ασχοληθεί ιδιαιτέρως με την
διατήρηση μιας φυσιολογικής ενδοκρανιακής πίεσης, την ομαλή λειτουργία του αεραγωγού και
των ματιών και τη συνεχόμενη διατροφική υποστήριξη (Lattanzi et al, 2017). Κατά την ανάπτυξη
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του ασθενούς μπορεί να παρουσιαστεί η ανάγκη για περαιτέρω χειρουργικές επεμβάσεις οστικής
διαμόρφωσης και μαλακών μορίων, καθώς και ορθογναθική χειρουργική (Taylor et al, 2017)
Οι επιπλοκές της χειρουργικής θεραπείας περιλαμβάνουν την μετεγχειρητική υπερθερμία
ως την βασική επιπλοκή, μηνιγγίτιδα, διαρροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού, απώλεια αίματος,
υποδόριο αιμάτωμα και ρήξη της σκληράς μήνιγγας (Kajdic et al, 2018). Αν και τα ποσοστά
θνησιμότητας βρίσκονται στο 0,1%, αυτό το ποσοστό φτάνει ακόμα και στο 50% αν παρουσιαστεί
σοβαρή απώλεια αίματος (Lattanzi et al, 2017). Έπειτα από το πρώτο χειρουργείο ακολουθεί
παρακολούθηση της ανάπτυξης του κρανίου τακτικά, και έλεγχος για άλλες επιπλοκές που μπορεί
να εμφανιστούν καθυστερημένα (Kajdic et al, 2018). Εάν ο ασθενής έχει σύνθετη μορφή
κρανιοσυνοστέωσης, τότε θα ακολουθήσουν περαιτέρω χειρουργεία με αποτέλεσμα την αυξημένη
επιβάρυνση του οργανισμού που θα έχει ως συνέπεια χειρότερη πρόγνωση (Lattanzi et al, 2017).

2.3 Εγχείρηση επιβεβαίωσης φύλου
Γυναίκες
Σήμερα υπάρχουν 3 καλά περιγραφόμενες μέθοδοι για τη δημιουργία ενός νέου κόλπου
και εξωτερικών γεννητικών οργάνων για τις διεμφυλικές γυναίκες. Αυτά είναι η κολποπλαστική
αναστροφής (συνήθως με ένα επιπλέον μόσχευμα δέρματος όσχεου), η περιτοναϊκή
κολποπλαστική και η κολποπλαστική σπλαχνικής παρεμβολής. Ανεξάρτητα από την επιλεγμένη
τεχνική χορηγείται προετοιμασία του εντέρου. Πριν από την επαγωγή της γενικής αναισθησίας
εφαρμόζονται οι διαδοχικές συσκευές συμπίεσης και η χημειοπροφύλαξη σύμφωνα με την
πολιτική του κάθε ιδρύματος. Ο ασθενής τοποθετείται σε λιθοδομή χρησιμοποιώντας την επιλογή
του χειρουργού για το βοήθημα τοποθέτησης. Η θερμοκρασία του ασθενούς ρυθμίζεται
χρησιμοποιώντας μια κουβέρτα θέρμανσης στο άνω μέρος του σώματος με εξαναγκασμένο αέρα.
Τέλος μετά την προετοιμασία με αποστειρωμένο τρόπο ο μόνιμος ουροποιητικός καθετήρας
εισάγεται από τον χειρουργό για να εξασφαλιστεί η αποστείρωση δεδομένου ότι βρίσκεται στο
στεφάνι. Εάν πραγματοποιηθεί ρομποτική υποβοηθούμενη ή λαπαροσκοπική συγκομιδή του
εντέρου ή του παχέος εντέρου ο ασθενής μπορεί να τοποθετήσει διαφορετικά.Προ χειρουργείου
στους ασθενείς συνιστάται η αφαίρεση των τριχών της ηβικής περιοχής. (Bhinder et al,2021)
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Η αποσυναρμολόγηση του πέους και η αντιστρεπτική κολποπλαστική είναι τα πιο
συνηθισμένα μέσα κολποπλαστικής που χρησιμοποιούνται σήμερα. Κατά την εκτέλεση
επανορθωτικής χειρουργικής, όπως αυτή είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ποιες δομές
σχηματίζονται σε ποιες νέες τομές, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να επισημανθεί κατάλληλα και
η χειρουργική επέμβαση να διεξάγεται με αποτελεσματικό τρόπο. Τα μείζονα χείλη σχηματίζονται
από το πλευρικό περιφερικό δέρμα, μετά την ορχιδεκτομή, μετά την αφαίρεση του μεγαλύτερου
μέρους του καπακιού του όσχεου για χρήση ως δερματικό μόσχευμα για την αύξηση του κολπικού
σωλήνα. Η κλειτορίδα δημιουργείται από τις μειωμένες φλάντζες. Τα μικρά χείλη δημιουργούνται
από πλευρικό νέο κολπικό ιστό και η νεοκλείτορας μεταφέρεται μέσω του κέντρου της ουρήθρας
για να εξασφαλίσει την υγρή εμφάνιση του προθαλάμου και να επιτρέψει κάποια λίπανση με
διέγερση. Η ουρήθρα του πέους είναι βραχύτερη διασκορπισμένη και ανεστραμμένη επιτρέποντας
τη δημιουργία των εσωτερικών μικρών χειλέων του ουρηθρικού κρέατος και της αιθουσαίας
επένδυσης. (Schlechter,2016) Συνήθως, μόνο ένα περιορισμένο περινεϊκό χτύπημα θα
χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία
ενός αδιάλειπτου οπίσθιου κολπικού
τοιχώματος.

Το

πρόσθιο

όριο
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περινεϊκό

σώμα
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την
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της
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των

ορίων

του

δημιουργώντας
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ομαλά

βαθμολογημένα

και

συνεχή

εμφανιζόμενα μείζονα χείλη του
αιδοίου.

Μετά

την

ορχεκτομή

δημιουργείται η κολπική κοιλότητα.
Ένας χώρος δημιουργείται μεταξύ
του ορθού και του προστάτη. Για να
γίνει

αυτό,

η

καυτηρίαση

Κολποπλαστική (The Doctors,2020)
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χρησιμοποιείται για να κάνει μια τομή μέσης γραμμής μέσω της περινεϊκής περιτονίας στον βαθύ
περινεϊκό σάκο. Στη συνέχεια πρέπει να κατασκευαστούν τα μικρά χείλη και η κουκούλα της
κλειτορίδας. Αυτό ξεκινά με την τομή στο δέρμα του πέους και φέρνοντας το ανοικτό σύμπλεγμα
ουρήθρας και κλειτορίδας μέσα από αυτό. Η νεοκλειτορίδα εισάγεται στη λαπαροτομία σε
ανώτερο βαθμό αφήνοντας κάποιο πλεονασμό πάνω από το ένθετό της για να δημιουργήσει μια
κλειτορίδα κουκούλα. Η νεοκλειτορίδα μεταφέρεται μέσα από μια μικρή σχισμή στη
λαπαροτομία. Τέλος, το υπόλοιπο δέρμα του όσχεου χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του
μείζονος αιδοίου. Αυτό γίνεται προσαρμόζοντάς το στις ελεύθερες άκρες του τραύματος και
ράβοντάς το. (Bhinder et al, 2021)
Ευτυχώς, η κολποπλαστική είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική διαδικασία με ένα
αποδεκτό χαμηλό ποσοστό επιπλοκών. Ο τραυματισμός στην ουροδόχο κύστη, την ουρήθρα και
το ορθό είναι σπάνιος, αλλά μπορεί να συμβεί εάν συμβεί τραυματισμός σε μία από αυτές τις
ζωτικές δομές του περιβάλλοντος. Η διεγχειρητική διάγνωση και θεραπεία είναι η καλύτερη. Εάν
υπάρχει τραυματισμός του ορθού θα πρέπει να κλείνεται σε στρώσεις. Άλλες πρώιμες επιπλοκές
περιλαμβάνουν το απόστημα, τη λοίμωξη στο σημείο της χειρουργικής επέμβασης, απώλεια
λαπαροτομίας, αποτυχία λήψης μοσχεύματος δέρματος, ανεπαρκές βάθος κολπικής κοιλότητας,
ανωμαλίες στο ρεύμα των ούρων και διάνοιξη. Η διάνοιξη, συνήθως, του κατώτερου κολπικού
εντέρου, όπου το άκρο του πέους είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο για ισχαιμία των ιστών, είναι πιο
συχνή. (Bhinder et al, 2021)
Άντρες
Για τους διεμφυλικούς άνδρες οι πιο συχνά εκτελούμενες χειρουργικές επεμβάσεις των
γεννητικών οργάνων είναι μια ολική υστερεκτομή-χειρουργική αφαίρεση της μήτρας και του
τραχήλου της μήτρας και η μεταδοιοπλαστική. Προεγχειρητικά, όλοι οι διεμφυλικοί άνδρες που
είναι σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να υποβληθούν σε τεστ εγκυμοσύνης πριν από τη
χειρουργική επέμβαση. Δεν είναι όλοι οι τρανσέξουαλ άντρες σε θεραπεία με τεστοστερόνη και
χωρίς εξωγενή διασταυρούμενη θεραπεία ορμονών του φύλου η ωορρηξία είναι πιθανή. Επιπλέον,
η καταστολή της ωορρηξίας δεν είναι τέλεια στη θεραπεία με τεστοστερόνη, ειδικά αν οι ασθενείς
δεν συμμορφώνονται πάντα με τη θεραπεία τους. Ως αποτέλεσμα όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να
υποβληθούν σε έλεγχο εγκυμοσύνης με ένα ανθρώπινο τεστ χοριακής γοναδοτροπίνης. (Bhinder
et al, 2021)
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Στο χειρουργείο, οι κοιλιακές υστερεκτομές πραγματοποιούνται μέσω μιας κοιλιακής
τομής, που μπορεί να γίνει κάθετα ή εγκάρσια στην κοιλιακή χώρα. Η επιλογή της τομής εξαρτάται
από το μέγεθος και τις διαστάσεις του δείγματος μήτρας και την εμπειρία του χειρουργού. Σε
διεμφυλικούς άνδρες που υποβάλλονται σε υστερεκτομή μπορεί να υπάρχει υψηλότερη
συχνότητα κολπικής ρήξης από τοποθέτηση χειρισμού μήτρας ή ανάκτηση δείγματος λόγω
ατροφικών αλλαγών στο κολπικό επιθήλιο. Οι πάροχοι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτό κατά
τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το τραύμα. (Bhinder et
al, 2021)
Οι επιπλοκές της υστερεκτομής περιλαμβάνουν εκείνες που είναι εγγενείς σε οποιαδήποτε
κοιλιακή πυελική χειρουργική επέμβαση. Οι πιθανές χειρουργικές επιπλοκές περιλαμβάνουν
λοίμωξη στο σημείο της χειρουργικής επέμβασης, ανάγκη για μετάγγιση αίματος και
τραυματισμούς στο ουροποιητικό σύστημα, το έντερο και τα αιμοφόρα αγγεία.
Η απλή μεταδοιοπλαστική πλαστική ξεκινά με την τομή του δέρματος της κλειτορίδας
ακολουθούμενη από την απόκτηση της κλειτορίδας και τη διαίρεση των ανασταλτικών
συνδέσμων, ραχιαία. Εξωτερικά η πλάκα της ουρήθρας τεμαχίζεται και διαιρείται για πρόσθετη
ευθυγράμμιση της κλειτορίδας. Tο υπόλοιπο κλειτοριδικό δέρμα με μικρά χείλη και μείζονα χείλη
χρησιμοποιείται για να καλύψει τον άξονα του νεοφαλλού. Οι μύες του τοιχώματος επίσης
τεμαχίζονται και χρησιμοποιούνται για πρόσθετη υποστήριξη και διεύρυνση του νεοφαλλού. Το
άνοιγμα της ουρήθρας παραμένει άθικτο. Η δημιουργία του νεοφαλλού ξεκινά με μια κυκλική
τομή κάτω από τη βάλανο στο όριο μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού στρώματος της
προεξοχής της κλειτορίδας και συνεχίζεται γύρω από την ουρηθρική πλάκα και την εγγενή
ουρηθρική ορχήστρα. Η αποδόμηση της κλειτορίδας πραγματοποιείται για να εκτεθεί το
κλειτοριδικό σώμα και οι ανασταλτικοί σύνδεσμοι. Τα ραχιαία κλειτοριδικά νεύρα περνούν σε
μεγάλους θαλάμους για να εισέλθουν στα βαθιά στρώματα της βαλάνου χωρίς ορατούς
περιφερικούς κλάδους που φτάνουν στην άκρη της κλειτορίδας. Τέλος, τα δυο μεγάλα χείλη
ενώνονται στη μέση για να σχηματίσουν το όσχεο. Υποδόριοι θύλακες για την προσθετική όρχεων
δημιουργούνται μέσω τομής που γίνεται στο πάνω μέρος κάθε μείζονος αιδοίου. Εισάγονται
εμφυτεύματα όρχεων σιλικόνης κατάλληλου μεγέθους, αρδεύονται με αντιβιοτικό διάλυμα και οι
θύλακες κλείνουν σε 2 στρώσεις τελειοποιώντας την σκοτοπλαστική.

το περίνεο και η

πενόστροφη γωνία ανακατασκευάζονται ώστε να έχουν ανδρική εμφάνιση. (Bhinder et al, 2021)
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Οι μετεγχειρητικές επιπλοκές μπορούν να ταξινομηθούν ως ελάσσονες, οι οποίες μπορούν
να αντιμετωπιστούν χειρουργικά και μείζονες, οι οποίες απαιτούν χειρουργική αποκατάσταση.
Μικρές μετεγχειρητικές επιπλοκές περιλαμβάνουν αιματώματα, λοιμώξεις πληγών και λοιμώξεις
του ουροποιητικού συστήματος. Οι μείζονες επιπλοκές απαιτούν χειρουργική επέμβαση
αναθεώρησης και σχετίζονται συχνότερα με την ουρηθροπλαστική, δηλαδή την ουρηθρική
σπονδυλική στήλη, τη στένωση, το εκκόλπωμα και τη διάνοιξη της νεοουρήθρας. (Bhinder et
al,2021)
2.4 Εγκαύματα
Η χειρουργική αντιμετώπιση του εγκαυματικού τραύματος σχετίζεται κυρίως με τη
διατομή (εσχαροτομή), την αφαίρεση των νεκρωμένων ιστών (εσχαρεκτομή) και την κάλυψη των
ανοικτών επιφανειών με ελεύθερα δερματικά μοσχεύματα (Ε.Δ.Μ.) ή κρημνούς ( περιοχικούς,
απομακρυσμένους, νησιδωτούς ή ελεύθερους). Ανάλογα με το βάθος και κυρίως με τα στοιχεία
που έχουν υποστεί βλάβη, η κάλυψη θα γίνει με ελεύθερα δερματικά μοσχεύματα ή κρημνούς. Η
πλαστική χειρουργική επικεντρώνεται κυρίως στο κομμάτι της κάλυψης του εγκαύματος με
δερματικά μοσχεύματα. (Τζαμούρη, 2014)
Η επιτυχία της δερματικής μεταμόσχευσης ή το ποσοστό πρόσληψης ενός δερματικού
μοσχεύματος εξαρτάται από τη δυνατότητα πρόσληψης θρεπτικών ουσιών από το μόσχευμα και
από την ανάπτυξη της νεοαγγειογένεσης από τη δέκτρια περιοχή. Η διαδικασία πρόσληψης
ολοκληρώνεται σταδιακά και περιλαμβάνει 3 φάσεις:
Α. Κατά την πρώτη φάση σχηματίζεται αρχικά ένα δίκτυο ινικής μεταξύ μοσχεύματος και
«δέκτριας περιοχής» από το ινωδογόνο, που εξέρχεται από τα αγγεία του υποστρώματος. (Maeda
et al,1999) Το δίκτυο αυτό συγκρατεί το μόσχευμα στη νέα του θέση. Η επιβίωση του
μοσχεύματος σε αυτή τη φάση διασφαλίζεται από το εξαγγειούμενο πλάσμα, που εισέρχεται στα
αγγεία του χορίου του μοσχεύματος και το τρέφει με τη διεργασία της διαπίδυσης. Η κυκλοφορία
αυτή ονομάζεται πλασματική κυκλοφορία και διαρκεί 24-48 ώρες. Ο όρος «κυκλοφορία»
θεωρείται καταχρηστικός, γιατί το διήθημα του πλάσματος, μάλλον εγκλωβίζεται παρά
κυκλοφορεί μέσα στο δερματικό μόσχευμα. Στη φάση αυτή, το δερματικό μόσχευμα τυπικά
εμφανίζεται οιδηματώδες και παρουσιάζει αύξηση του βάρους του κατά 30-50%.

53

Β. Η δεύτερη φάση αρχίζει τη 2η-4η μέρα μετά τη μεταμόσχευση, οπότε και αναπτύσσονται αγγεία
και δεσμοί μεταξύ των τριχοειδών του μοσχεύματος και της «περιοχής- δέκτης».
Γ. Κατά την τρίτη φάση το μόσχευμα επαναγγειώνεται μέσω ανάπτυξης αγγειακών δεσμών. Ο
μηχανισμός επαναγγείωσης των δερματικών μοσχευμάτων δεν έχει πλήρως διαλευκανθεί.
Υπάρχουν διαφορετικές θεωρίες που ερμηνεύουν τη διαδικασία της επαναγγείωσης. Έτσι, άλλοι
ερευνητές πιστεύουν ότι τα αγγεία του μοσχεύματος αναστομώνονται με τα ήδη υπάρχοντα
αγγειακά κανάλια του μοσχεύματος χρησιμοποιώντας τα ως ικριώματα για την ανάπτυξη
νεοαγγειογένεσης. (Maeda et al,1999) Κάποιες μελέτες υποστηρίζουν πως παρατηρείται τυχαία
νεοαγγειογενετική δραστηριότητα στη δέκτρια κοίτη και ότι η ανάπτυξη νέων αγγείων δεν
σχετίζεται με τα προϋπάρχοντα αγγεία του δερματικού μοσχεύματος. (Tran et al,2005)
Η πλέον σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχή πρόσληψη ενός δερματικού μοσχεύματος
είναι η κατάλληλη προετοιμασία της δέκτριας χώρας. Είναι εξαιρετικής σημασίας για μια επιτυχή
μεταμόσχευση δέρματος να έχει γίνει σχολαστικός χειρουργικός καθαρισμός της δέκτριας
περιοχής από νεκρωτικούς ιστούς, καθώς και η αντιμετώπιση λοίμωξης στην περιοχή του
ελλείμματος. Μετά την εφαρμογή της απαραίτητης αναισθησίας το τραύμα προετοιμάζεται
προκειμένου να δεχθεί το δερματικό μόσχευμα. Η προετοιμασία αυτή περιλαμβάνει, τον
καθαρισμό της κοίτης με φυσιολογικό ορό ή αντισηπτικό διάλυμα, απομάκρυνση των
νεκρωμάτων -εφόσον υπάρχουν- και επιμελή αιμόσταση. Τα δερματικά μοσχεύματα λαμβάνονται
με τη χρήση χειρουργικού νυστεριού. Το περίγραμμα του ελλείμματος, που πρόκειται να καλυφθεί
ιχνογραφείται πάνω στη δότρια περιοχή. Η έγχυση τοπικού αναισθητικού είναι καλό να γίνεται
μετά τον σχεδιασμό προκειμένου να αποφεύγεται η παραμόρφωση που προκαλείται από τον
εγχυόμενο όγκο διαλύματος. Μετά τη διενέργεια τομής στα όρια του ιχνογραφημένου σχεδίου,
εκτέμνεται το δερματικό μόσχευμα με νυστέρι -συνήθως Νο 10 ή 15- στο επίπεδο του εν τω βάθει
χορίου. Μετά την λήψη του μοσχεύματος, αφαιρείται προσεκτικά, με τη βοήθεια ενός
χειρουργικού ψαλιδίου, η όποια ποσότητα ινολιπώδους ιστού έχει συμπεριληφθεί στην κάτω
επιφάνεια του μοσχεύματος, προκειμένου να μην παρεμποδίσει την πλήρη επαφή του χορίου με
την τραυματική επιφάνεια. Η δότρια χώρα στη συνέχεια συγκλείεται άμεσα μετά την απαραίτητη
ατρακτοειδή διαμόρφωση της με εκτομή της περίσσειας του δέρματος στα άκρα του τραύματος.
Ακολουθεί προσεκτική τοποθέτηση του μοσχεύματος στη δέκτρια περιοχή, ώστε η χοριακή
επιφάνεια να βρίσκεται σε πλήρη επαφή με την τραυματική κοίτη. Το μόσχευμα πρέπει να
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διευθετηθεί έτσι ώστε να βρίσκεται υπό ελαφρά τάση, χωρίς να εμφανίζει ρυτιδώσεις. Η
σταθεροποίηση του μοσχεύματος μπορεί να γίνει με ράμματα ή μεταλλικούς αγκτήρες. Τέλος,
ακολουθεί η «επανώδεση» του μοσχεύματος με τη χρήση ενός μη-κολλητικού, ημιδιαπερατού
απορροφητικού επιδεσμικού υλικού, το οποίο καθηλώνεται επί του μοσχεύματος, ασκώντας
ομοιόμορφη πίεση στη μεταμοσχευμένη περιοχή. Αυτού του είδους η επίδεση έχει σκοπό να
κινητοποιήσει το μόσχευμα, να εμποδίσει την ανάπτυξη δυνάμεων τριβής και να αποτρέψει το
σχηματισμό αιματώματος ή άλλης συλλογής κάτω από αυτό.
Στη μεταμόσχευση δέρματος, οι πιθανές επιπλοκές, που μπορεί να περιλαμβάνει η
χειρουργική διαδικασία είναι:
•
•
•
•
•
•
•

Αιμορραγία
Απόρριψη μοσχεύματος
Η μόλυνση των χειρουργικών τραυμάτων δότη ή του λήπτη
Κακή επούλωση του δέρματος
Αλλαγή του μεταμοσχευμένου δέρματος
Η απουσία της ανάπτυξης των μαλλιών επί του μεταμοσχευμένου στην περιοχή του
δέρματος
Μεταμόσχευση ιστού που εμποδίζει την κίνηση των άκρων

Μεταμόσχευση μοσχεύματος (Saint Luke’s Health System,2022)
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3. Πλαστική Αισθητική Αποκατάσταση-Τεχνικές και Επιπλοκές
3.1 Ρινοπλαστική
Οι σύνθετοι ελιγμοί που απαιτούνται για μια επιτυχή ρινοπλαστική και η αλληλουχία τους
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ανησυχίες και τις προσδοκίες του ασθενούς, την
προεγχειρητική ρινοπροσωπική ανάλυση και τη διεγχειρητική διάγνωση. Όπως και με τις
περισσότερες αισθητικές χειρουργικές επεμβάσεις, η ρινοπλαστική συνήθως εκτελείται σε
περιβάλλον ταχείας χειρουργικής επέμβασης και μετεγχειρητικής ανάρρωσης. (Rohrich et
al,2011)
Η ρινοπλαστική μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό γενική ενδοτραχειακή αναισθησία ή
ενδοφλέβια καταστολή με τοπική αναισθησία, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ασθενούς και
τις προτιμήσεις του χειρουργού. (Janis et. Al, in press) Με τη γενική ενδοτραχειακή αναισθησία,
είναι πιο εύκολο να ασφαλιστεί ο αεραγωγός και, επίσης, να αποτραπεί το ενδογαστρικό αίμα που
οδηγεί σε μετεγχειρητική ναυτία και έμετο χρησιμοποιώντας μια συσκευασία λαιμού.
(Rohrich,2007) Οι κεφαλοσπορίνες πρώτης ή δεύτερης γενιάς χρησιμοποιούνται γενικά για
αντιβιοτική προφύλαξη στη ρινοπλαστική. (Rohrich et al,2007) Ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο
για ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη αποικισμό, χρυσίζων σταφυλόκοκκου μπορεί να χρειαστούν
εναλλακτική αντιβιοτική προφύλαξη. (Elward et. Al,2009) Ο ασθενής πρέπει να λάβει
προεγχειρητικά προφυλακτικά ενδοφλέβια αντιβιοτικά 30 λεπτά πριν από την χειρουργική
επέμβαση.
Η βασική αρχή της ρινικής οστεοτομίας (Wayne, 2013) είναι η ελεγχόμενη τομή στα ρινικά
οστά. Παραδοσιακά αυτή η τομή έχει πραγματοποιηθεί με οστεοτόμο, που οδηγείται από σφυρί ή
από πριόνι. Η οστεοτομή μπορεί να είναι πλήρης, συνεχής, διάτρητη ή ατελής. Μόλις γίνει η τομή
τα οστά μπορούν να μετακινηθούν ανάλογα με τις επιθυμίες του ασθενούς και του θεράποντος
χειρουργού. Οι ενδείξεις για ρινικές οστεοτομές είναι:
•

Ο περιορισμός ή η μείωση μιας ανοιχτής οροφής μετά την αφαίρεση της ραχιαίας
καμπούρας.

•

Το «ίσιωμα» των αποκλινόντων ρινικών οστών.

•

Η μείωση μιας φαρδιάς ρινικής ράχης.

•

Η μείωση του ραχιαίου ύψους .
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•

Η πρόκληση εξωτερικού κατάγματος ή το «άνοιγμα» ρινικών οστών, που ήταν
προηγουμένως στενά.

Η

οστεοτομή

συνήθως

εκτελείται

«τυφλά» χρησιμοποιώντας ψηφιακή και
ακουστική

ανατροφοδότηση

για

να

καθοδηγήσει τα χέρια του χειρουργού. Κατά
τη διάρκεια της δημιουργίας της οστεοτομίας
η κατεύθυνση της τομής μπορεί να αποκλίνει
απρόβλεπτα, καθώς τα οστά σπάνε προς μια
ανεπιθύμητη κατεύθυνση. Εάν τα οστά είναι
εύθραυστα μπορεί να θρυμματιστούν αντί να
κοπούν ομαλά, προκαλώντας επιφανειακές
ανωμαλίες ή άτοπα οστά.
Μια

εναλλακτική

οστεοτομής

είναι

η

προσέγγιση
ενδοστοματική

οστεοτομία.

Χρησιμοποιώντας

μία

ενδοστοματική

τομή

μια

περιοριστική

σήραγγα

δημιουργείται
γύρω

από

το

πειραματικό άνοιγμα χρησιμοποιώντας έναν
ανελκυστήρα. Για την αραίωση του ρινικού

Rhinoplasty (Plastic and Reconstructive
Surgery128(2):49e-73e, August 2011.)

τοιχώματος στη διαδρομή της προγραμματισμένης οστεοτομής χρησιμοποιείται διαμαντένια
ράβδος 1,5 mm. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφευχθεί η πλήρης διατομή του οστού και
διατηρείται μια λεπτή σύνδεση.
Τέλος, άλλη μια ευρύτερα χρησιμοποιούμενη τεχνική που επιχειρεί να μειώσει την
εκχύμωση και το πρήξιμο, ενώ αυξάνει την προβλεψιμότητα της καθοδήγησης είναι η
ενδορρινική διάτρηση της οστεοτομίας. Αντί να χρησιμοποιείται μια συνεχής οδός
οστεοτομής, χρησιμοποιείται ένα μικρό οστεοτόμιο 2 mm, για την κατασκευή μικρών
διατρήσεων κατά μήκος της προγραμματισμένης οδού οστεοτομίας για τον αποτελεσματικό
σχηματισμό του οστού. Αυτό έχει αποδειχθεί ότι είναι τόσο καλά ανεκτό όσο και
αποτελεσματικό και μειώνει την εκχύμωση και το οίδημα. (Gryskiewicz et. Al, 2004)
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Η αναφερόμενη συχνότητα εμφάνισης σημαντικών επιπλοκών μετά τη ρινοπλαστική
κυμαίνεται από 1,7% έως 18%. Οι συχνές επιπλοκές μετά τη ρινοπλαστική περιλαμβάνουν
αιμορραγία, λοίμωξη, ρινική απόφραξη των αεραγωγών και παραμορφώσεις.
3.2 Ωτοπλαστική
Στην ωτοπλαστική (ωτική εκτομή), η γενική αναισθησία προτιμάται για κάθε παιδί ηλικίας
κάτω των 10 ετών. Ώριμα παιδιά και ενήλικες μπορούν να λάβουν καταστολή και τοπική
αναισθησία (1% λιδοκαϊνη με 1:100,00 επινεφρίνη) με μικρή δυσφορία. Ένα παρεγκεφαλιδικό
στήριγμα κεφαλής χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση και την έκθεση. Το πρόσωπο, τα αυτιά
και τα μαλλιά τρίβονται με διάλυμα γλυκονικής χλωρεξιδίνης. Οι τρίχες τοποθετούνται εκτός του
χειρουργικού πεδίου χρησιμοποιώντας αποστειρωμένη χειρουργική γέλη και εφαρμόζονται τα
οθόνια. Τα διαφανή πλαστικά οθόνη 10x10 cm χρησιμοποιούνται για την κάλυψη του
ενδοτραχειακού σωλήνα, της μύτης και του στόματος. Ένα αναδιπλούμενο κάλυμμα κεφαλής από
βαμβακερές πετσέτες χρησιμοποιείται για να καλύψει το τριχωτό της κεφαλής και στερεώνεται
με συνδετήρες κατά μήκος της γραμμής των μαλλιών. Τυλίγοντας με αυτόν τον τρόπο παρέχεται
ταυτόχρονη έκθεση των αυτιών και του μέσου προσώπου, που απαιτούνται για τη διεγχειρητική
διαδικασία. (Kelley et. Al, 2003)
Αρχικά η προσοχή εστιάζεται
στο πιο εμφανές αυτί. (Kelley et.
Al,2003) Μετά τη διόρθωση του
παραμορφωμένου ωτός, το άλλο
αυτί προσαρμόζεται ώστε να
ταιριάζει με το άλλο, πριν από
κάθε
οπίσθια

κλείσιμο

δέρματος.

επιφάνεια

του

Η

ωτός

ναρκώνεται με 1% λιδοκαϊνη με
1:100,00 επινεφρίνη. Η τοπική
αναισθησία

ενισχύει

την

αιμόσταση και οριοθετεί την
περιοχή της ανατομής. Μια απλή

Ωτική Εκτομή (Journal of Craniofacial Surgery14(5):643653, September 2003.)

κατακόρυφη τομή γίνεται στο οπίσθιο κογχικό δέρμα περίπου 2,5 εκατοστά πλάγια στην αύλακα.
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Τα εμπρόσθια και οπίσθια πτερύγια μαλακών ιστών του δέρματος είναι υπερυψωμένα και
παρέχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στο ελικοειδές χείλος, το θώρακα και τη μαστοειδή περιτονία.
Μια καθαρή χειρουργική ανατομή είναι το κλειδί κατά τη διάρκεια της ανύψωσης του πτερυγίου
του δέρματος. Ο μαλακός ιστός, οι μυϊκές ίνες και το λίπος πρέπει να αφαιρεθούν καθαρά από το
περιχόνδριο και τη μαστοειδή περιτονία για να αποφευχθεί η παγίδευση κατά τη διάρκεια
διενέργειας των ραμμάτων.
Μετά την ανύψωση του πτερυγίου του δέρματος, το αυτί διπλώνεται απαλά προς τα πίσω,
φέρνοντας τη νέα έλικα σε τοπική ανακούφιση. Τρία έως τέσσερα ράμματα (νάιλον 4-0)
Διέρχονται μέσω του δέρματος και του χόνδρου και αντιστοιχούν στη μελλοντική θέση των
ραμμάτων. Μια ενδοαυλική απόσταση από 4 έως 6 mm παράγει συνήθως μια μαλακή, φυσική
πτυχή. Αυτά τα ράμματα λειτουργούν ως δείκτες για να αποφεύγεται η χρήση βελονών και
τατουάζ μελανιού στη περιοχή και ως μοχλοί έλξης για τοποθέτηση. Συνήθως τοποθετούνται στο
1) ανώτερο σύνδρομο Crus, 2) στην ένωση του ανωτέρου και κατωτέρου συνδρόμου Crus, 3) σε
ευθυγράμμιση με τον εξωτερικό ακουστικό πόρο και 4) την ελικοειδή ουρά. (Kelley et. Al, 2003)
Το καλά χειρουργημένο αυτί διαθέτει μία μαλακή, φυσική καμπυλωτή νέα έλικα που δεν
κρύβει το ελικοειδές χείλος. Η δημιουργία περιλαμβάνει την τοποθέτηση 5 ή 6 μονίμων,
οριζόντιων ραμμάτων στρώματος για την ανάπτυξη της νέας έλικας.
Οι αναφορές στη βιβλιογραφία σχετικά με τα ποσοστά επιπλοκών και ιδιαίτερα τα
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα είναι λίγες. Οι επιπλοκές μπορούν να χωριστούν σε πρώιμα και
όψιμα επακόλουθα, με το πρώτο να συμβαίνει έως και 14 ημέρες μετεγχειρητικά και το δεύτερο
να συμβαίνει μετά την αρχική περίοδο των 14 ημερών. Τα πιο επίφοβα επακόλουθα στην πρώιμη
φάση είναι το αιμάτωμα και η λοίμωξη.
Η ανεπαρκής αιμόσταση κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης ή άλλα σφάλματα στη
χειρουργική τεχνική είναι η συνήθης ενοχή που οδηγούν στο σχηματισμό του αιματώματος.
Λιγότερο συχνά,, μπορεί να εμφανιστεί υποτροπή αγγειοδιαστολής από τοπικά αναισθητικά,
υπέρταση, μετεγχειρητικό τραύμα και προϋπάρχουσα διαταραχή της πήξης. Ένα αιμάτωμα
προκαλεί υπερβολική πίεση στον ωτικό χόνδρο, η οποία με τη σειρά της μπορεί να θέσει σε
κίνδυνο τη ροή του αίματος και να οδηγήσει σε νέκρωση του χόνδρου. (Nachlas, 2002)
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Η λοίμωξη γενικά προλαμβάνεται από την εκτεταμένη ωτική παροχή αίματος, Αλλά η
ανεπαρκής στείρα τεχνική κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, καθώς και το αιμάτωμα
ή η διάνοιξη τραύματος μπορεί να συμβάλλουν στην ανάπτυξη λοίμωξης. Η λοίμωξη τραύματος
μπορεί να αναγνωριστεί με μεταγενέστερη έναρξη ενός εν τω βάθει , έντονου πόνου περισσότερο
από 12 ώρες μετεγχειρητικά ή ερύθημα με σχηματισμό πύου. Αποτυχία στην επιθετική από την
αρχή θεραπεία, μπορεί να οδηγήσει στην εξέλιξη σε πιο σοβαρή περιχονδρίτιδα ή χονδρίτιδα , η
οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε νέκρωση χόνδρου και δυσπλασία. (Campbell, 2005)
3.3 Βλεφαροπλαστική
Στη βλεφαροπλαστική οι αισθητικές επεμβάσεις που διενεργούνται, λαμβάνουν χώρα είτε στο
άνω βλέφαρο, είτε στο κάτω βλέφαρο. Στόχος της προεγχειρητικής αξιολόγησης είναι ο
εντοπισμός ιατρικού ιστορικού και ανατομικών χαρακτηριστικών που αυξάνουν τον κίνδυνο
μετεγχειρητικών επιπλοκών.
Άνω Βλεφαροπλαστική
Η τεχνική «open sky (ανοιχτός ουρανός)», όπως περιγράφεται από τον McCord (Codner
et. Al, 2016), βασίζεται στην εκτομή ενός μυοδερματικού τμήματος του δέρματος, του
οφθαλμικού κόγχου και του κογχικού διαφράγματος για την έκθεση προσπονευρωτικών και
ρινικών λιπιδίων. Η πλευρική έκταση της σημαδεμένης εκτομής δέρματος καθορίζεται σε όρθια
θέση, ενώ η ουρά του φρυδιού του ασθενούς gallery ανυψώνεται με το χέρι και πιέζεται,
αξιολογώντας πού μπορεί να κοπεί ή πλεονασματικότητα του δέρματος. Το πλευρικό σημείο θα
πρέπει κατά προτίμηση να παραμένει στο μέσο της ουράς του φρυδιού και αν επρόκειτο να
επεκταθεί πλευρικά όπως σε περίπτωση εκτεταμένης δερματοχάλασης, τότε θα πρέπει να
επισημαίνεται σε μια φυσική γραμμή άνω κορακιού (upper crow’s feet line). Το άνω όριο της
εκτομής σημειώνεται στην επάνω πτυχή του καπακιού σε απόσταση τουλάχιστον 10 mm από τη
συμβολή του δέρματος του άνω φρυδιού. (Codner et. Al, 2010) Αυτή η απόσταση μπορεί να
αυξηθεί και ως εκ τούτου να μειωθεί το κατακόρυφο μήκος του δέρματος που έχει αφαιρεθεί,
σύμφωνα με τον επιθυμητό βαθμό πρόδρομης εμφάνισης. Οι γραμμές συνδέονται με μία απαλή
καμπύλη που κλίνει ρινικά για να αποφευχθεί η υπερβολική εκτομή του δέρματος σε αυτή την
περιοχή. (Rohrich et. Al,2004)
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Έπειτα, γίνεται διήθηση του δέρματος με τοπικό αναισθητικό και πραγματοποιείται μετά
τη σήμανση της πτυχής και μπορεί να διευκολύνει την άντληση σε ένα πλεονάζον δέρμα. Το
τσίμπημα της περιοχής του σημαδεμένου δέρματος με λαβίδα επιτρέπει την πραγματοποίηση
προσαρμογών, πριν από τη δέσμευση στο σημαδεμένο μοτίβο. (Hartstein, et.Al, 2015) Οι τομές
γίνονται ακριβώς, ξεκινώντας από την πτυχή. Η τομή της άνω πτυχής βαθαίνει μέσω του
οφθαλμικού μυός, του κογχικού μυός εκθέτοντας το διάφραγμα του κόγχου διατηρώντας
παράλληλα σχολαστική αιμόσταση. Η πίεση που ασκείται στην υδρόγειο επιτρέπει στο προαπονευρωτικό λίπος να διογκωθεί προς τα εμπρός και το κογχικό διάφραγμα τέμνεται. Το προαπονευρωτικό λίπος κόβεται ή ανακατανέμεται κατά μήκος της αύλακας. (Massry,2011)
Μετά την αντιμετώπιση του κογχικού λίπους, το πτερύγιο των μυών του δέρματος κόβεται
στο επίπεδο της πτυχής. Διαπλευρική κατανομή f των φρυδιών ή επανατοποθέτηση του δακρυϊκού
αδένα μπορεί να πραγματοποιηθεί, όπως απαιτείται. Το κλείσιμο περιλαμβάνει την ένωση του
δέρματος και των μυών σε ένα ή δύο στρώματα με ράμματα. (Codner et.al,2010)
Κάτω βλεφαροπλαστική
Υπάρχουν 2 δημοφιλείς προσεγγίσεις για τη χειρουργική αναζωογόνηση του κάτω
βλεφάρου: οι βλεφαροπλαστικές με επιπεφυκότα και πλαστικές με δερματικό μυϊκό κρημνό. Το
κύριο διακριτικό χαρακτηριστικό μεταξύ των δύο είναι πως η διαεπιπεφυκοτική προσέγγιση δεν
παραβιάζει τον οφθαλμικό μυ του κογχικού και το κογχικό διάφραγμα μπορεί επίσης να
παραμείνει άθικτο. Η τεχνική του δερματικού μυϊκού πτερυγίου από την άλλη πλευρά βασίζεται
στην κινητοποίηση και σύσφιξη του οφθαλμικού μυός μέσω ανύψωσης που μοιάζει με λίφτινγκ
SMAS. Παρακάτω περιγράφεται η κύρια τεχνική βλεφαροπλαστικής: η βλεφαροπλαστική του
επιπεφυκότα.
Στην διαεπιπεφυκοτική προσέγγιση, μια τομή σε σχήμα σκαλοπατιού γίνεται στο δέρμα
αμέσως κάτω από τη γραμμή των βλεφαρίδων και εκτείνεται μερικά χιλιοστά πλευρικά πέρα από
το πλευρικό κανθό. Αφού γίνει η τομή του δέρματος ξεκινώντας πλευρικά, η τομή συμβαίνει μέσω
του οφθαλμικού κογχικού μυός έως ότου αντιμετωπιστεί το περιόστεο του πλευρικού χείλους. Στη
συνέχεια χρησιμοποιείται ένα μικρό διπλοδακτυλικό άγκιστρο για να τραβήξει την άκρη της τομής
πλευρικά, διατηρώντας το κάτω κάλυμμα και η τομή του δέρματος τοποθετείται ακριβώς 0,5 έως
1,0 mm κάτω από τη γραμμή των βλεφαρίδων. Η διατομή συνεχίζεται σε ένα διαφραγματικό
επίπεδο μέχρι να επιτευχθεί το κατώτερο τροχιακό χείλος. Σε αυτό το επίπεδο, δακρυϊκός
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σύνδεσμος και η τροχιακή σύνδεσμοι συγκράτησης αναγνωρίζονται και απελευθερώνονται σε
συνέχεια με την πλευρική τροχιακή πρόσφυση. Δεδομένης της φύσης της τομής του σκαλοπατιού,
είναι απαραίτητη η προσεκτική περικοπή του διαφραγματικού κογχικού σωλήνα για να
αποφευχθεί η επικάλυψη και η ακούσια αύξηση του προσυμπτωματικού κογχικού σωλήνα.
(Codner et. Al, 2008)
Οι μετεγχειρητικές επιπλοκές μετά τη βλεφαροπλαστική περιλαμβάνουν αιμάτωμα,
ασυμμετρία, λαγόφθαλμο, κακή τοποθέτηση του κάτω καπακιού, εμφάνιση σκληρού χιτώνα,
ξηροφθαλμία, έκτροπο κάτω καπακιού, πλευρικό κάνθαλο και εκχύμωση. H πιο καταστροφική
επιπλοκή μετά τη βλεφαροπλαστική είναι η τύφλωση που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα
τραυματισμού της σφαίρας, αιμάτωματος οπισθοβολβών ή και μεταμόσχευσης λίπους.
3.4 Λίφτινγκ Προσώπου
Το πρώτο βήμα για να πραγματοποιηθεί ένα λίφτινγκ προσώπου είναι η αναισθησία. Τα
φάρμακα τα ορίζει ο πλαστικός χειρουργός σύμφωνα με τις προτιμήσεις του και την κατάσταση
του ασθενούς. Οι επιλογές περιλαμβάνουν την ενδοφλέβια καταστολή και τη γενική αναισθησία.
Μια παραδοσιακή τομή λίφτινγκ προσώπου ξεκινά συχνά στη γραμμή των μαλλιών, στους
κροτάφους, συνεχίζεται γύρω από το αυτί και καταλήγει στο κάτω τριχωτό της κεφαλής. Το λίπος
μπορεί να σμιλευτεί ή να αναδιανεμηθεί από το πρόσωπο, τις σιαγόνες και τον λαιμό και ο
υποκείμενος ιστός επανατοποθετείται, συνήθως στα βαθύτερα στρώματα του προσώπου και οι
μύες ανυψώνονται για να δώσουν στο πρόσωπο την «ψευδαίσθηση του λιφτ (ανύψωση)». Το
δέρμα επανατυλίσσεται πάνω από το υπερυψωμένο περίγραμμα και η περίσσεια δέρματος
αφαιρείται.
Ένα λίφτινγκ λαιμού απευθύνεται σε χαλαρούς σιαγόνες, χαλαρό δέρμα του λαιμού και
συσσώρευση λίπους κάτω από το πηγούνι. Η τομή ανόρθωσης λαιμού συχνά ξεκινά από τον λοβό
του αυτιού και τυλίγεται πίσω από το αυτί και καταλήγει στην οπίσθια τρίχα του ωτός.
Οι τομές κλείνουν με ράμματα που μπορεί να διαλυθούν ή να χρειαστεί να αφαιρεθούν μετά
από λίγες ημέρες. Μερικοί χειρουργοί χρησιμοποιούν κόλλα δέρματος για να σφραγίσουν τις
τομές. Μόλις επουλωθούν, οι γραμμές τομής από ένα λίφτινγκ είναι καλά κρυμμένες μέσα στη
γραμμή των μαλλιών και στο φυσικό περίγραμμα του προσώπου και του αυτιού. (American
Society of Plastic Surgeons, 2021)
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Οι επιπλοκές (Chaffoo, 2013) που σχετίζονται με τη χειρουργική επέμβαση λίφτινγκ
προσώπου μπορούν να χωριστούν σε δύο κύριους τομείς: στις διεγχειρητικές επιπλοκές και στις
μετεγχειρητικές επιπλοκές. Αν και ορισμένες επιπλοκές είναι αναπόφευκτες και απρόβλεπτες με
οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση, οι ασθενείς είναι λιγότερο ανεκτικοί σε αυτές που
σχετίζονται με μια αισθητική χειρουργική επέμβαση. Οι επιπλοκές διεγχειρητικά μπορεί να
περιλαμβάνουν:
•

Βλάβη του παρωτίδιου πόρου

•

Βλάβη στον κλάδο του προσωπικού νεύρου

•

Βλάβη στο ωτικό νεύρο και κάκωση σφαγίτιδας φλέβας

•

Βλάβη νεύρου σπονδυλικής στήλης

Οι επιπλοκές μετεγχειρητικά περιλαμβάνουν:
•

Αιμάτωμα

•

Πρήξιμο

•

Λοίμωξη

•

Τραυματισμό νεύρων

•

Επιπλοκές συστημάτων (θρόμβωση, ανακοπή, πνευμονική εμβολή)

•

Πτώση δέρματος

•

Ουλές

•

Αλωπεκία

•

Παραμορφώσεις στο περίγραμμα του προσώπου

3.5 Dermal Fillers και Botox
Για επέμβαση με δερματικά συμπληρώματα (Klein, 2003), η περιοχή της ένεσης καθώς
και το περιβάλλον δέρμα πρέπει να καθαρίζονται κατάλληλα με αντισηπτικά. Η αναισθησία είναι
σημαντική για το τεχνικό όφελος και την άνεση του ασθενούς. Η αναισθησία μπορεί να
εφαρμοστεί με:
•

Τοπική εφαρμογή πάγου

•

Τοπική εφαρμογή κρέμας

•

Τοπικά δερματικά μπλοκ
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•

Τεχνικές απόσπασης της προσοχής, όπως μασάζ

•

Εφαρμογή κραδασμών

•

Ομιλία

Η επιλογή της τεχνικής έγχυσης εξαρτάται από την ένδειξη, τη θέση της, την ουσία πλήρωσης,
το μέγεθος της βελόνας και την εμπειρία του χειρουργού. Οι τεχνικές περιλαμβάνουν:
•

Γραμμική τεχνική κοχλιοτόμησης

•

Σειριακή παρακέντηση

•

Τεχνική σταυρού

•

Κωνική τεχνική

•

Φτερωτή τεχνική

Τα προσωρινά πληρωτικά έχουν λιγότερες επιπλοκές και παροδικές ανεπιθύμητες ενέργειες
σε σύγκριση με τα ημιμόνιμα και μόνιμα πληρωτικά. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να
σχετίζονται με την έγχυση ή το υλικό πλήρωσης και μπορεί να εμφανιστούν είτε αμέσως είτε
αργότερα. Στις πρώιμες και καθυστερημένες επιπλοκές ανήκουν (Boulle, 2004):
•

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας

•

Αιματώματα και εκχυμώσεις

•

Λοιμώξεις-επανενεργοποίηση του απλού έρπητα

•

Μη σχετιζόμενου με υπερευαισθησία οιδήματος

•

Ακνεοειδή εξανθήματα

•

Ερύθημα-παροδική ή μόνιμη νέκρωση του δέρματος

•

Εμβολή (τύφλωση)

•

Επίδραση Tyndall

•

Μετανάστευση του εμφυτεύματος

•

Τελαγγειεκτασία

•

Κοκκιώματα

•

Λιποατροφία

•

Υπερτροφικές ουλές

•

Στείρο απόστημα
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3.6 Λιποαναρρόφηση
Στην λιποαναρρόφηση, πριν από τη χειρουργική επέμβαση είναι σημαντική η προετοιμασία
για τη χειρουργική επέμβαση με σήμανση. Οι περιοχές που πρόκειται να αναρροφηθούν
σημειώνονται συνήθως με έναν κύκλο σε ένα τοπογραφικό γραφικό μοτίβο. Οι ζώνες
προσκόλλησης και οι περιοχές που πρέπει να αποφεύγονται επισημαίνονται με σημάδια. Οι
περιοχές που μπορούν να αναρροφηθούν αποτελεσματικά περιλαμβάνουν το πρόσωπο, το
πηγούνι, τον αυχένα, τις πρόσθιες και οπίσθιες μασχαλιαίες περιοχές, τους βραχίονες, τους
μαστούς, την κοιλιά, τη μέση, τους γοφούς, τους γλουτούς, τους μηρούς, τα γόνατα και τους
αστραγάλους.
Η λιποαναρρόφηση γενικά εκτελείται με δύο μεθόδους: τη μέθοδο της σύριγγας και τη μέθοδο
της αντλίας ισχύος. Οι διαδικασίες μικρού όγκου ή οι διαδικασίες κυρίως για τη συγκομιδή λίπους
μπορούν να εκτελεστούν με λιποαναρρόφηση σύριγγας. Η τεχνική της σύριγγας χρησιμοποιεί
σωληνίσκους αναρρόφησης με αμβλύ άκρο συνδεδεμένους σε μια σύριγγα. Η άντληση του
εμβόλου της σύριγγας δημιουργεί αρνητικές πιέσεις, που απαιτούνται για την αφαίρεση λίπους
κατά τη διάρκεια της λιποαναρρόφησης και αντικαθιστά την ηλεκτρική αντλία κενού και τη
σωλήνωση

σύνδεσης

που

χρησιμοποιούνταν

παραδοσιακά

για

αυτήν

τη

διαδικασία.(Bernstein,1999)
Ακολουθώντας την εξαγωγή, οι πολλαπλές σήραγγες που δημιουργούνται από τον σωληνίσκο
σχηματίζουν μια « κυψελίδα» εντός της αναρροφημένης περιοχής, που επιτρέπει στο δέρμα να
προσκολληθεί στο νέο σχήμα του μετά από χειρουργική επέμβαση. Οι επίδεσμοι πίεσης φράζουν
τις σήραγγες με την κατάρρευση του υπολειπόμενου λίπους στους χώρους της κυψέλης.
Οι επιπλοκές που είναι δυνατόν να εμφανιστούν περιλαμβάνουν ελαττώματα περιγράμματος,
μόνιμες αλλαγές στο χρώμα του δέρματος, λοίμωξη, εμβολές, αιματώματα ή εκχυμώσεις. Η
παρουσία εκχύμωσης εξαρτάται από τον εντοπισμό και το μέγεθός της ανάλογα την περιοχή, τη
διάρκεια της διαδικασίας και τους επιμέρους παράγοντες. Το οίδημα είναι πολύ συχνό και γενικά
επιμένει και αρκετές εβδομάδες, σε ορισμένες φλεβικές περιοχές, όπως οι αστράγαλοι και οι
γάμπες και μπορεί να επιμείνει για έξι μήνες ή ένα έτος. (Sterodimas et.al,2012)
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3.7 Κοιλιοπλαστική
Οι λόγοι για την υποβολή σε κοιλιοπλαστική είναι πολυάριθμοι, συμπεριλαμβανομένων 1)
ανδρών και γυναικών που επιθυμούν αισθητική βελτίωση της κοιλιάς, 2) γυναικών με σημαντική
χαλάρωση του δέρματος και του κοιλιακού τοιχώματος μετά από πολλαπλές εγκυμοσύνες ή 3)
βαριατρικών ασθενών που έχουν υπερβολικό δέρμα μετά από σημαντική απώλεια βάρους.
Η τομή είναι εκτεταμένη και συνήθως γίνεται από τη μία πρόσθια άνω λαγόνια σπονδυλική
στήλη (ASIS) στην άλλη μέσω της υπερηβικής τσάκισης. Αυτό τοποθετεί την τελευταία ουλή
αρκετά χαμηλά στην κοιλιακή περιοχή στη γραμμή του μπικίνι. Στη συνέχεια δημιουργείται
πτερύγιο δέρματος μεταξύ της περιτονίας και του λίπους ανώτερα από το πλευρικό περιθώριο,
ακολουθώντας το μέχρι να επιτευχθεί η ξιφοειδής διαδικασία. Ο ομφαλός τεμαχίζεται περιμετρικά
από το πτερύγιο, αφήνοντας το προσκολλημένο στην κοιλιακή χώρα από ομφαλό και το λίπος.
Μόλις το πτερύγιο ανασηκωθεί, ο ασθενής λυγίζεται στο κρεβάτι για να ξανατυλίξει το πτερύγιο
και να καθορίσει την τελική του θέση στην προηγούμενη τομή και στη συνέχεια επισημαίνεται το
επιπλέον δέρμα.
Στη συνέχεια, η περιτονία του ορθού μυός επαλείφεται με απορροφήσιμο ράμμα μακράς
διαρκείας, όπως το ράμμα πολυδιοξανόνης (PDS) για την ενίσχυση του κοιλιακού τοιχώματος.
Ορισμένοι χειρουργοί προτιμούν μόνιμα ράμματα, όπως το νάιλον ή το προλένιο, αν και υπάρχουν
αναφορές τοπικών αντιδράσεων και εξώθησης. (Ho W et. Al,2020) Μετά από προσεκτική
μέτρηση, αφαιρείται το περίσσιο δέρμα και λίπος και το άνω πτερύγιο προσαρμόζεται εκ νέου
στην κάτω τομή σε πολλαπλά στρώματα ραμμάτων για να ενισχυθεί το κλείσιμο και να
αποφευχθεί η ένταση στο στρώμα του δέρματος, βελτιστοποιώντας την επούλωση της τελικής
ουλής. Στη συνέχεια, ο ομφαλός μεταμοσχεύεται στο πτερύγιο. (Vallim et. Al,2017)
Οι εκχυμώσεις και τα αιματώματα είναι σχετικά κοινές μετεγχειρητικές επιπλοκές, που
εμφανίζονται σε έως και το 1/3 των περιπτώσεων. (Ho W et. Al,2020) Εάν αφεθούν χωρίς
θεραπεία, αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε νέκρωση του κρημνού από έλλειψη παροχής αίματος ή
λοιμώξεις, που μπορούν να καταστρέψουν το κρημνό και είναι δυνητικά απειλητικές για τη ζωή.
Οι επιπλοκές στην επιπολής πληγή παραμένουν οι πιο συχνές επιπλοκές για αυτόν τον πληθυσμό
ασθενών. Λοίμωξη και διάνοιξη τραύματος μπορεί να προκληθεί, όταν η υπερβολική ένταση
επιβαρύνει το κλείσιμο, ιδιαίτερα τα υποδερμικά και δερματικά στρώματα. Οι ασθενείς
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τοποθετούνται σε ημι-φάουλερ θέση για να ελαχιστοποιήσουν αυτές τις επιπλοκές. (Bertheuil
et.al, 2016)
3.8 Λίφτινγκ Γλουτού
Στην επέμβαση ανόρθωσης γλουτού, οι προεγχειρητικές σημάνσεις αποτελούν κρίσιμο
στοιχείο για την επιτυχή χειρουργική επέμβαση και την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Οι ασθενείς «μαρκάρονται» πριν από την χειρουργική επέμβαση σε όρθιες και ξαπλωμένες θέσεις.
Η συμμετρία των τομών αξιολογείται όσο ο ασθενής είναι όρθιος. Στη συνέχεια ο ασθενής
τοποθείται σε πρηνή θέση υπό γενική αναισθησία με τα κάτω άκρα να έχουν απαχθεί από τις
πλακέτες των βραχιόνων.
Ο υποδόριος ιστός διηθείται με διογκωτικό διάλυμα Hartmann 1L με 1mg επινεφρίνης και 1%
λιδοκαϊνη 10mL. Η χαρακτηριστική σφήνα του υπεργλουτιαίου δέρματος αφαιρείται και το
γλουτιαίο πτερύγιο ανασηκώνεται. Το πτερύγιο τεμαχίζεται προς τα κάτω στην περιτονία σε
κάθετη γωνία άνω, έσω
και

πλευρικά.

Το

κατώτερο

όριο

του

πτερυγίου

τεμαχίζεται

κατώτερα σε λοξή γωνία
προς το επίπεδο της
περιτονίας.

Έτσι,

δημιουργείται
θύλακας

για

ένας
την

εισαγωγή του πτερυγίου,
καλύπτοντας τον γλουτό
στο επίπεδο πάνω από την περιτονία και επεκτείνοντας τον σε επαρκές μήκος για να προσεγγίσει
την κάτω γλουτιαία πτυχή. Η περιτονία στο άνω όριο του δερματικού πτερυγίου λίπους διαιρείται
και καλύπτεται κατώτερα, έως ότου το πτερύγιο έχει τη δυνατότητα περιστροφής με ουραία
περιστροφή 180 μοιρών. Το κατώτερο επιφανειακό άκρο του πτερυγίου κόβεται για να εκτιμηθεί
η επαρκής ροή του αίματος. Εφόσον το πτερύγιο περιστρέφεται κατά 180 μοίρες μέσα στην τσέπη,
«αγκυρώνεται» στην περιτονία με ράμμα πολυγλακτίνης 910. Η ασφάλιση της βαθιά ριζωμένης
επιφάνειας ανάποδα, δίνει στο πτερύγιο ένα πιο στρογγυλεμένο σχήμα που μοιάζει με εμφύτευμα.
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Το υπόλοιπο δέρμα του γλουτού τραβιέται προς την αντίθετη κατεύθυνση για να καλυφθεί το
πτερύγιο και τοποθετούνται δυο παροχετεύσεις. Το επιφανειακό περιτονιακό σύστημα
επιδιορθώνεται με ράμματα πολυγλακτίνης 910 και οι ιστοί κλείνουν με στρωματοποιημένο
τρόπο. (Sozer et.al,2008)
Οι επιπλοκές του λίφτινγκ γλουτών είναι οι γλουτιαίες κύστες, η νέκρωση του λίπους, ο
υπερχρωματισμός της περιοχής, οι εμβολές λίπους (που μπορούν να αποβούν μοιραίες),
λοιμώξεις, εκχυμώσεις, αιματώματα, απόρριψη μοσχεύματος, ασυμμετρία και βλάβη ισχιακού
νεύρου. (Shah, 2018)
3.9 Μεταμόσχευση μαλλιών
Κατά τη διάρκεια της προεγχειρητικής εξέτασης μεταμόσχευσης μαλλιών (ΜΜ), ο χειρούργος
θα πρέπει να εντοπίζει τους ασθενείς, που είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση,
αντλώντας τις ακόλουθες πληροφορίες: ιστορικό απώλειας μαλλιών, ιατρικό ιστορικό,
φαρμακευτική αγωγή, ψυχιατρικό ιστορικό, φυσική εξέταση και βιοψία κεφαλής, οι τελευταίες
για τον αποκλεισμό λοιμώξεων.
Η αναισθησία επιτυγχάνεται με τοπική αναισθησία με 1 προς 1 μείγμα 1% λιδοκαϊνη με 1
προς 100.000 επινεφρίνη ή με 0,5% βουπιβακαϊνη με 1 προς 200.000 επινεφρίνη. Ανάλογα με τις
προτιμήσεις του θεράπων χειρουργού και τις προτιμήσεις του ασθενούς μπορεί να δοθούν
αγχολυτικά προεγχειρητικά. Επίσης, η χορήγηση αντιβιοτικών για κάλυψη της χλωρίδας της
κεφαλής είναι απαραίτητη προεγχειρητικά. Τέλος, η περιοχή της μεταμόσχευσης σημειώνεται,
περιλαμβανομένου της νέας γραμμής μαλλιών και της κατεύθυνσης και του σχήματος που θα
δοθούν. Η περιοχή εκείνη ξυρίζεται και γίνεται η αναισθησία.
Διεγχειρητικά (Harris, 2004), η τοποθέτηση του ασθενούς είναι σε πρηνή θέση. Εάν δεν έχει
πραγματοποιηθεί προεγχειρητικά, οι τρίχες στο σημείο της μεταμόσχευσης περικόπτονται στα 2
mm. Εγχέεται ένα διογκωτικό διάλυμα για την αύξηση της αναισθησίας, της αιμόστασης και για
τη δερματική ελαστικότητα. Μία λοξοτομημένη τομή γίνεται παράλληλα με τα εξερχόμενα
ωοθυλάκια, μέσα αλλά όχι πέρα από τον υποδόριο ιστό (περίπου 4 έως 5 mm σε βάθος). Με
πλευρική συστολή γύρω από την περιφέρεια χρησιμοποιώντας αιχμηρά άγκιστρα δέρματος, η
λωρίδα μεταμόσχευσης κόβεται από την απονεύρωση της γαλέας και την ινιακή περιτονία,
γεγονός, που ελαχιστοποιεί την αιμορραγία και την αισθητική νευρική βλάβη.
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Η λωρίδα μεταμόσχευσης του δότη προετοιμάζεται αφαιρώντας την περίσσεια υποδόριου
ιστού, με προσοχή ώστε να μείνουν 2 mm λίπους κάτω από τη λωρίδα για να αποφευχθεί η
πρόκληση βλάβης στο ωοθυλάκιο. Στη συνέχεια, η λωρίδα ανατέμνεται υπό μεγέθυνση σε
κατακόρυφα τμήματα ενός πάχους. Έπειτα, οι μεμονωμένες λωρίδες απομονώνονται με
περαιτέρω ανατομή και τοποθετούνται αμέσως σε ένα μέσο συγκράτησης ψυχρού αλατούχου
διαλύματος ( η λωρίδα μοσχεύματος του δότη είναι επιρρεπής σε αφυδάτωση μέσα σε λίγα λεπτά,
γεγονός, που καθιστά το μόσχευμα άχρηστο).
Η ταινία του δότη κλείνει με κλείσιμο δύο στρώσεων χρησιμοποιώντας ράμματα ή και
συνδετήρες σύμφωνα με την προτίμηση του χειρουργού. Ο ασθενής μεταβαίνει σε καθιστή θέση
για προετοιμασία του σημείου υποδοχής και εμφύτευση του μοσχεύματος. (Rousso et.al,2008)
Η προσοχή στο σχέδιο των μαλλιών του δέκτη είναι σημαντική για την προώθηση ενός
φυσικού αποτελέσματος. Για παράδειγμα, οι τρίχες κατά μήκος του μετωπιαίου τριχωτού της
κεφαλής δείχνουν προς τα εμπρός υπό γωνία 15-20 μοιρών, ενώ οι θύλακες των τριχών στην
κροταφική περιοχή είναι προσανατολισμένοι προς τα κάτω. Επίσης, ο χειρούργος θα πρέπει να
προσπαθήσει να δημιουργήσει μία απότομη χρονική εσοχή στα αρσενικά και μια στρογγυλεμένη
χρονική εσοχή στα θηλυκά. Τέλος, οι γωνίες και ο σπειροειδής προσανατολισμός της κόμης θα
πρέπει να ακολουθούνται για να δημιουργηθεί ένα φυσικό αποτέλεσμα.
Οι θέσεις υποδοχής για τη μεταμόσχευση δημιουργούνται στη συνέχεια σε τυχαίο και
ακανόνιστο μοτίβο υπό μεγέθυνση χρησιμοποιώντας είτε επίπεδες λεπίδες είτε συνδυασμό
βελονών, με προσοχή ώστε να μη γίνει διατομή των εγγενών ωοθυλάκιων. Το μόσχευμα
τοποθετείται απαλά στο σημείο της υποδοχής, με την ελαφρά πίεση να ασκείται για αρκετά
δευτερόλεπτα με ένα υγρό απλικατέρ από βαμβάκι για την προώθηση της αιμόστασης και την
αποφυγή εξώθησης του μοσχεύματος. Μία μαλακτική ή αντιβιοτική αλοιφή και ένας μη
αυτοκόλλητος επίδεσμος τοποθετούνται απαλά στα σημεία του δότη και του λήπτη. (Bicknell
et.al, 2014)
Γενικά, οι επιπλοκές μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών είναι σπάνιες, δεδομένης της έντονης
παροχής αίματος στο τριχωτό της κεφαλής, η οποία επιτρέπει τη γρήγορη επούλωση και χαμηλά
ποσοστά μόλυνσης. Παρόλα αυτά, οι πιθανές επιπλοκές περιλαμβάνουν (Kerure et. Al, 2018):
•

Οίδημα (5%)
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•

Αιμορραγία (0,5%)

•

Θυλακίτιδα

•

Μούδιασμα του τριχωτού της κεφαλής, μπορεί να είναι προσωρινή, και σπάνια μόνιμη,
ειδικά αν η ανατομή παραμένει επιφανειακή προς την απονεύρωση της γαλέας και την
ινιακή περιτονία.

•

Αποβολή τρίχας- μια ασυνήθιστη επιπλοκή που χαρακτηρίζεται από την απόπτωση
των φυσικών τριχών στο σημείο του δότη ή λήπτη. Αυτή η απώλεια «σοκ», πιθανώς
αποτέλεσμα του στρες και του μικροτραύματος, που υπέστη κατά τη διάρκεια της
μεταμόσχευσης, είναι παροδική. Οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν διαβεβαίωση
πως η πλειοψηφία των τριχών που αποβάλλονται θα επιστρέψει στους 3-4 μήνες.

•

Επιδερμικές κύστες και «γυρισμένες προς τα μέσα τρίχες». Αυτές οι επιπλοκές, αν και
αυτοπεριοριζόμενες, μπορεί να προκαλέσουν μια διάχυτη φλεγμονώδη απόκριση που
επηρεάζει ολόκληρο τον πληθυσμό του μοσχεύματος.

•

Λοίμωξη-δεδομένης της ισχυρής παροχής αίματος στο τριχωτό της κεφαλής, η
λοίμωξη επηρεάζει λιγότερο από το 1% των ασθενών. Η θεραπεία περιλαμβάνει
απολέπιση με ζεστές κομπρέσες, σαμπουάν δυο φορές τη μέρα και αντιβιοτικά.

4. Ρίσκο στις πλαστικές επεμβάσεις
Με τις πλαστικές επεμβάσεις να αυξάνονται ραγδαία παγκοσμίως, ψυχολόγοι και χειρουργοί
εκφράζουν τις ανησυχίες τους σχετικά με το γεγονός πως πολλοί από τους ασθενείς δεν
αντιλαμβάνονται πλήρως τη βαρύτητα ή τα πιθανά ρίσκα, που παίρνουν όταν υποβάλλονται σε
πλαστικές επεμβάσεις (Forbes Magazine,2011). Σύμφωνα με την Anne Wallace, επικεφαλής
πλαστικής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, «Οι άνθρωποι πιστεύουν πως το να
κάνουν μία πλαστική επέμβαση, είναι σαν να πηγαίνουν για μεσημεριανό. Όπως κάθε άλλο
χειρουργείο, πρέπει να παίρνεται στα σοβαρά.».
Οι ειδικοί περιγράφουν λεπτομερώς το πλήρες φάσμα των ακούσιων σωματικών,
συναισθηματικών και πολιτιστικών παρενεργειών, που μπορεί να κάνουν ένα υποψήφιο ασθενή
για πλαστική επέμβαση να το σκεφτεί δύο φορές σχετικά με το να πάρει τη φύση στα χέρια του.
«Κάθε φορά που κάποιος πειράζει την ισορροπία του σώματος, ρισκάρει να δημιουργήσει νέες,
προβληματικές περιοχές.» παραθέτει η Wallace.
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Μία πρόσφατη έρευνα παρουσιάζει αποτελέσματα για το ότι η λιποαναρρόφηση μπορεί να
«αδυνατίσει» μία προβληματική περιοχή δημιουργώντας μία άλλη. Γυναίκες που αναρροφούν
λίπος από τους μηρούς και το κάτω μέρος της κοιλιάς τους, καταστρέφουν ολοκληρωτικά τα
λιπώδη κύτταρα εκείνων των περιοχών. Όταν, τελικά, επαναπροσλαμβάνουν λίπος σε εκείνες τις
περιοχές, εκείνο αναδιανέμεται ανομοιόμορφα. Ομοίως, η Wallace προειδοποιεί πως η αλλαγή
ενός χαρακτηριστικού μερικές φορές αποτρέπει την εμφάνιση των άλλων. Μια κοιλιοπλαστική
μπορεί να κάνει τους μηρούς να φαίνονται δυσανάλογοι, ενώ τα πρησμένα χείλη μπορεί να κάνουν
μια μύτη φυσιολογικού μεγέθους να φαίνεται ξαφνικά ενοχλητική. Σε κάποιες περιπτώσεις,
ενέσεις «Botox» που παραλύουν τους μυς του προσώπου, έκαναν τους άλλους ενεργούς μυς να
φαίνονται παράξενοι και επιβλητικοί.
«Εάν υπάρχει πρόβλημα και ο ασθενής δεν είναι συναισθηματικά ή οικονομικά σταθερός, τα
αποτελέσματα μπορεί να είναι καταστροφικά» παραθέτει ο Robin Yuan, πλαστικός χειρουργός.
Ένας ασθενής ο οποίος έχει ήδη ανασφάλειες για κάποιο μέρος της εξωτερικής του εμφάνισης,
μπορεί να υποστεί μεγάλη βλάβη στην αυτοπεποίθησή του, αν τα αποτελέσματα της επέμβασης
δεν είναι ικανοποιητικά. Επίσης, πολλοί ασθενείς δανείζονται χρηματικά ποσά για την αρχική
επέμβαση. Εάν χρειάζονται επιπρόσθετες επεμβάσεις, επακόλουθα δανεικά ποσά μπορούν να τους
θέσουν σε χρέη και να καταστρέψουν την οικονομική τους κατάσταση.
Σύμφωνα με τον Joseph Hullett, ψυχίατρο και ιατρικό διευθυντή του Optum Health, «οι
ασθενείς μπορεί να μην είναι ποτέ επαρκώς προετοιμασμένοι για το ψυχικό και συναισθηματικό
κόστος της πλαστικής χειρουργικής. Το στρες της επέμβασης, η έλλειψη ύπνου και η ανάρρωση,
που συχνά συμπεριλαμβάνει πόνο, πρήξιμο και αιματώματα, μπορεί να οδηγήσει σε κάποιου
βαθμού κατάθλιψη. Ασθενείς με υποβόσκοντα ψυχολογικά προβλήματα όπως BDD, μπορεί να
αναπτύξουν μία νέα εμμονή. Πρώτα, φτιάχνουν τη μύτη και μετά τα φρύδια. Μετά τα φρύδια
φτιάχνουν τα αυτιά. Η αντιληπτή ανωμαλία συνεχίζει να μεταφέρεται.».
Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως πέρα από τις σωματικές επιπλοκές που μπορεί να επιφέρουν
οι πλαστικές επεμβάσεις, το ψυχολογικό, συναισθηματικό και οικονομικό ρίσκο που παίρνουν οι
ασθενείς δεν θα έχει πάντοτε αίσιο τέλος. Για αυτό είναι ζωτικής σημασίας η προεγχειρητική
αξιολόγηση κάθε ασθενούς, ώστε να προκύπτει ένα ικανοποιητικό και ασφαλές αποτέλεσμα, τόσο
για τον χειρουργό όσο και για τον ίδιο ασθενή.
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5. Η σχέση των ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών με την επιλογή
για κοσμητική επέμβαση-Φαινόμενο Σωματοδυσμορφίας
5.1 Ορισμός- Σωματοδυσμορφία
Στο DSM V, που δημοσιεύτηκε το 2013, η BDD προστέθηκε στο φάσμα των
ψυχαναγκαστικών και συναφών διαταραχών και τα ακόλουθα τέσσερα κριτήρια παρασχέθηκαν
για να υποστηρίξουν τη διάγνωση: (1) προκατάληψη με ένα ή περισσότερα αντιληπτά ελαττώματα
ή ελαττώματα στη φυσική εμφάνιση που δεν είναι παρατηρήσιμα ή φαίνονται ελαφρά σε άλλους,
(2) επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές (δηλαδή, έλεγχος καθρέφτη, υπερβολική περιποίηση
επιδερμίδας, αναζήτηση καθησυχασμού) ή ψυχικές πράξεις (δηλαδή, σύγκριση της δικής του
ανοχής με εκείνη των άλλων) ως απάντηση στις ανησυχίες που εκδηλώνονται, (3) ανησυχία που
προκαλεί κλινικά σημαντική δυσφορία ή βλάβη σε κοινωνικούς, επαγγελματικούς ή άλλους
σημαντικούς τομείς της λειτουργίας και (4) η ενασχόληση με την εμφάνιση δεν εξηγείται
καλύτερα από τις ανησυχίες για το σωματικό λίπος ή το βάρος σε ένα άτομο του οποίου τα
συμπτώματα πληρούν τα διαγνωστικά κριτήρια για μια διατροφική διαταραχή. (Franca et al.,
2017; Sarwer et al., 2015; Sweis et al., 2017; Tadisina et al., 2013)
5.2 Ιστορία-Διάγνωση
Η δυσμορφική διαταραχή του σώματος (BDD) είναι μια διαταραχή (DSM-IV) που
χαρακτηρίζεται από μια αγωνιώδη-εξασθενητική ενασχόληση με μικρά ή φανταστικά ελαττώματα
στη φυσική εμφάνιση του ατόμου. Το BDD έχει περιγραφεί σε όλο τον κόσμο για περισσότερο
από ένα αιώνα από τον γιατρό Enrico Morselli ως μία διαταραχή «δυσμορφίας», όπως προέφερε
από την οδυνηρή περιγραφή το 1891: «Ο δυσμορφικός ασθενής είναι πραγματικά δυστυχισμένος.
Στη μέση της καθημερινής του ρουτίνας, οι συζητήσεις κατά τη διάρκεια των γευμάτων του, ανά
πάσα στιγμή, υπερνικούνται από τον φόβο της δυσμορφίας. Ο φόβος της δυσμορφίας μπορεί να
φτάσει σε μία πολύ οδυνηρή κατάσταση, ακόμα και σε σημείο να κλαίει και να βρίσκεται σε
απόγνωση.» (Morselli., 1891)
Τα στοιχεία για μια πιθανή διάγνωση της BDD περιλαμβάνουν συχνό έλεγχο καθρέφτη,
συνεχή σύγκριση με άλλους, υπερβολική περιποίηση, επιλογή δέρματος, συμπεριφορά
καμουφλάζ, συχνή αλλαγή ρούχων και σκέψη ότι οι άλλοι είναι εξίσου διαταραγμένoι με τα
αντιληπτά ελαττώματα, παρόλο που συχνά υπάρχει ανάγκη για καθησύχαση, όσον αφορά τις
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αντιληπτές ατέλειες. Η συνεχής πεποίθηση ότι κάποιος είναι άσχημος, μη ελκυστικός ή ακόμη και
αποκρουστικός υπερβαίνει ολόκληρη τη διαδικασία σκέψης και επαναβεβαίωσης του ασθενούς.
(Varna and Rastogi, 2015) Πρόσθετες ενδείξεις για την υποστήριξη μιας διάγνωσης
περιλαμβάνουν την αναζήτηση περιττής δερματολογικής θεραπείας ή αισθητικής χειρουργικής.
(Anderson, 2003)
5.3 Επιδημιολογία
Η BDD φαίνεται να είναι σχετικά συχνή. Επιδημιολογικές μελέτες έχουν αναφέρει ποσοστό
επιπολασμού 0.7% έως 2,4% του γενικού πληθυσμού.(Koran LM, 2008 et. Otto MW, 2001 et.
Rief W. 2006). Αυτές οι μελέτες υποδεικνύουν ότι η BDD είναι πιο συχνή από διαταραχές, όπως
η σχιζοφρένεια ή η νευρική ανορεξία.(American Psychiatric Association, 2000) Έρευνες σε μη
κλινικά δείγματα ενηλίκων μαθητών έχουν αποδώσει υψηλότερα ποσοστά επιπολασμού από 2%
έως 3%. (Taqui et. al, 2008, Cansever et. al, 2003)
Η BDD βρίσκεται συχνά σε κλινικά περιβάλλοντα με τις μελέτες να αναφέρουν επιπολασμό
9% έως 12% σε δερματολογικά περιβάλλοντα, 3% έως 53% σε περιβάλλοντα πλαστικής
χειρουργικής, 8% έως 37% σε άτομα με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, ακόμα 11% έως 13%
στην κοινωνική φοβία, 26% στην τριχοτιλλομανία και 14% έως 42% στην άτυπη μείζονα
καταθλιπτική διαταραχή. (Castle et.al, 2004)
Αυτές οι μελέτες δείχνουν πως η BDD είναι σχετικά συχνή. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις αυτές
ενδέχεται να μην αναφέρουν επαρκώς τον επιπολασμό τους. Πολλά άτομα με BDD αισθάνονται
ντροπή για την κλινική τους εικόνα και εμφάνιση και το γεγονός ότι είναι τόσο επικεντρωμένοι
σε αυτό. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να μην αναφέρουν τα συμπτώματα της BDD στους κλινικούς
ιατρούς. Σε μία μελέτη ψυχιατρικών ασθενών, μόνο το 15,1% είχε αποκαλύψει τις ανησυχίες τους
για την εικόνα στους κλινικούς ιατρούς ψυχικής υγείας και ο πιο κοινός λόγος για τον οποίον δεν
αποκάλυψαν τις ανησυχίες τους ήταν η αμηχανία ( το 31,3%). (Conroy et. al, 2008)
5.4 Δημογραφικά στοιχεία
Έχει αναφερθεί ότι η BDD αφορά την ηλικιακή ομάδα από 5 έως 80 ετών. Όσον αφορά την
αναλογία των φύλων, οι 2 μεγαλύτερες μελέτες με βάση των πληθυσμό της BDD (η μία
διεξήχθη στις Η.Π.Α., ν= 2048 και η άλλη διεξήχθη στην Γερμανία, ν= 2552) διαπίστωσαν
ποσοστό επιπολασμού 2,5% των γυναικών έναντι 2,2% των ανδρών και 1,9 % των γυναικών
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έναντι 1,4% των ανδρών, αντίστοιχα. Έτσι η BDD μπορεί να είναι πιο συχνή στις γυναίκες
αλλά επηρεάζει σαφώς και πολλούς άνδρες.
5.5 Προβληματισμοί εξωτερικής εμφάνισης
Οι πιο συχνές περιοχές ανησυχίας του σώματος είναι το δέρμα (73%), το 56% τα μαλλιά και
η μύτη (37%). Ωστόσο, οποιαδήποτε περιοχή του σώματος μπορεί να είναι το επίκεντρο της
ανησυχίας. Τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με BDD είναι, κατά την διάρκεια της ζωής τους,
απασχολημένα με 5 έως 7 διαφορετικά μέρη του σώματός τους. Μερικά άτομα είναι
απασχολημένα με τη συνολική εξωτερική εικόνα του σώματος τους. Αυτό περιλαμβάνει τη μορφή
μυϊκής δυσμορφίας της BDD, η οποία συνίσταται στην πεποίθηση πως το σώμα κάποιου είναι
πολύ μικρό και ανεπαρκώς μυώδες. (Philips, 1997)
Περίπου το 40% των ατόμων με BDD σκέφτονται ενεργά τα αντιπαθή μέρη του σώματος τους
για 3 έως 8 ώρες την ημέρα και το 25% αναφέρουν ότι τα σκέφτονται για περισσότερο από 8 ώρες
την ημέρα. Αυτές οι ανησυχίες είναι σχεδόν πάντα δύσκολο να αντισταθούν ή να ελεγχθούν, και
είναι ενοχλητικές και σχετίζονται με σημαντικό άγχος και αγωνία. (Philips, 2005)
5.6 Ψυχοκοινωνικές δυσλειτουργίες και παραβατική συμπεριφορά
Η BDD συνδέεται με σημαντική εξασθένηση της ψυχοκοινωνικής λειτουργίας και με
εξαιρετικά κακή ποιότητα ζωής. Τα άτομα με BDD έχουν κατά μέσο όρο πολύ χειρότερη ψυχική
υγεία, συναισθηματική ευεξία, κοινωνική λειτουργικότητα και συνολική ποιότητα ζωής από ότι ο
γενικός πληθυσμός. Οι βαθμολογίες σχετικά με τα μέτρα της ποιότητας ζωής είναι χειρότερες από
ότι για τους ασθενείς με διαβήτη ή κλινική κατάθλιψη. (Phillips, 2005)
Τα ποσοστά αυτοκτονικού ιδεασμού, απόπειρας αυτοκτονίας και ολοκληρωμένης
αυτοκτονίας εμφανίζονται σημαντικά αυξημένα. (Phillips, 2007) Περίπου το 80% των ατόμων με
BDD αναφέρουν παρελθοντικό ή τρέχοντα αυτοκτονικό ιδεασμό και περίπου το ένα τέταρτο (1/4)
έχουν επιχειρήσει να αυτοκτονήσουν, το οποίο συχνά αποδίδεται στα συμπτώματα της
σωματοδυσμορφίας. (Conroy et al,2008)
Περίπου το 1/3 των ατόμων με BDD αναφέρουν βίαιη συμπεριφορά, που αποδίδεται
κυρίως στα συμπτώματα της σωματοδυσμορφίας (π.χ. επίθεση σε κάποιον η καταστροφή
περιουσίας). (Phillips, 2009, Perugi et al, 1997)

Οι κλινικές εντυπώσεις υποδηλώνουν ότι ο

74

θυμός, η βία μπορεί να τροφοδοτείται από θυμό επειδή φαίνονται «παραμορφωμένοι»,
ανικανότητα να διορθώσουν το «ελάττωμα», ψευδαισθήσεις αναφοράς (π.χ. πιστεύοντας πως
άλλοι άνθρωποι κοροϊδεύουν το «ελάττωμα») και αίσθημα απόρριψης από άλλους λόγω του
«ελαττώματος». Σύμφωνα με μία έρευνα, το 12% των πλαστικών χειρουργών δήλωσε πως έχουν
απειληθεί σωματικά από έναν δυσαρεστημένο ασθενή με BDD. ( Sarwer et al,2002) Υπάρχουν
περιστασιακές αναφορές ατόμων με σύνδρομο σωματοδυσμορφίας, που επιτέθηκαν ή ακόμα και
σκότωσαν τον πλαστικό τους χειρουργό μετά την απογοήτευσή τους για το αποτέλεσμα της
κοσμητικής επέμβασης. (Phillips, 1991)
5.7 BDD και social media (ΜΜΕ)
Ενώ το σύνδρομο σωματοδυσμορφίας ξεκινά πριν την ηλικία των 18 ετών, πολύ λίγες μελέτες
έχουν εξετάσει εκτενώς μια μεγάλη κλίμακα από κλινικές εκδηλώσεις του BDD στην προ/ή
εφηβική. Όπως και στην ενήλικη ζωή, στην εφηβεία, οι νέοι βιώνουν έντονο στρες που προκύπτει
από τη συνεχή, επίμονη και πολύωρη ενασχόληση με την εξωτερική τους εμφάνιση. Σήμερα, η
υπερβολική έκθεση των νέων σε πλατφόρμες μέσων μαζικής ενημέρωσης ( Facebook, Instagram,
TikTok, διαφημίσεις , τηλεόραση, reality shows και περιοδικά ) επηρεάζει και εντείνει καθημερινά
και πιεστικά την αντίληψή τους για το φαινομενικά «όμορφο» .
Είναι όλο και πιο συχνό και κοινό, ασθενείς να προσέρχονται σε ιατρεία πλαστικών
χειρουργών και να ζητούν από τους επαγγελματίες υγείας να τους «αλλοιώσουν» χειρουργικά,
ώστε να μοιάζουν με φίλτρα γνωστών και διαδεδομένων διαδικτυακών εφαρμογών. Τα φίλτρα
των εφαρμογών αυτών αλλοιώνουν τα φυσικά χαρακτηριστικά του προσώπου, καλύπτοντας έτσι
τις οποιεσδήποτε «ατέλειες» υπάρχουν ( “Snapchat Dysmorphia” ). (Chiu., 2018)
Οι “selfies”φωτογραφίες είναι συχνά η κινητήριος δύναμη πίσω από τις αιτήσεις για
χειρουργική επέμβαση, με τους ασθενείς να αποζητούν κοσμητική επέμβαση για να φαίνονται
καλύτερα στην “selfie” που θα τραβήξουν. Σε άτομα ηλικίας μεταξύ 16 και 25 ετών, η ανάγκη για
μια τέλεια “selfie” είναι τόσο επίμονη που ξοδεύουν κατά μέσο όρο 16 λεπτά και 7 προσπάθειες
για να τραβήξουν μια ικανοποιητική και αποδεκτή “selfie” (BBC News, 2015)
Συχνά, παρατηρείται πως ασθενείς υποδεικνύουν «βαριά» επεξεργασμένες φωτογραφίες τους
με φίλτρο στον χειρουργό τους ή στο νοσηλευτικό προσωπικό, εκφράζοντας την επιθυμία να
αποκτήσουν το πρόσωπο της φωτογραφίας τους.
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Σήμερα οποιοσδήποτε διαθέτει smartphone, tablet ή υπολογιστή μπορεί να χρησιμοποιήσει
φίλτρα ή εργαλεία επεξεργασίας για να αφαιρέσει τις ατέλειες στην εμφάνισή του σχεδόν αμέσως.
Πολλοί άνθρωποι αγαπούν αυτήν την ικανότητα να αλλάζουν την εμφάνισή τους στιγμιαία, επειδή
ζούμε σε μια κοινωνία που δίνει έμφαση στην άμεση ικανοποίηση. Λόγω αυτής της ανάγκης
πολλοί ασθενείς, που ζητούν πλαστική χειρουργική επέμβαση αναμένουν τα πράγματα να
συμβούν γρήγορα, η οποία συνήθως είναι μια μη ρεαλιστική προσδοκία. (Chiu, 2018)
Σε πολλές περιπτώσεις οι αισθητικές επεμβάσεις δεν μπορούν να αναπαράγουν την εμφάνιση
που δημιουργείται από αυτά τα φίλτρα και εργαλεία επεξεργασίας επειδή αυτά τα φίλτρα
απεικονίζουν μια εικόνα που είναι χειρουργικά ανέφικτη. (Welch, 2018)
5.8 Προβληματισμοί των επαγγελματιών υγείας
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης (Sarwer, 2002) της Αισθητικής Πλαστικής
Χειρουργικής Εταιρείας (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2002), οι πλαστικοί χειρουργοί αναφέρουν ότι
η BDD εμφανίζεται σε ένα μικρό ποσοστό των μελλοντικών ασθενών τους .Οι εκτιμήσεις που
έχουν αναφερθεί για το ποσοστό των ασθενών με BDD είναι σύμφωνες με το εκτιμώμενο ποσοστό
εμφάνισης στον γενικό πληθυσμό και με το εκτιμώμενο ισοδύναμο ποσοστό μεταξύ των φύλων.
Έτσι, παρόλο που οι χειρουργοί γνωρίζουν ότι η BDD υπάρχει μεταξύ των πιθανών ασθενών,
δεν εκτιμούν ότι η διαταραχή εμφανίζεται τόσο συχνά όσο έχει βρεθεί σε μελέτες, που διερευνούν
ειδικά το ποσοστό της BDD μεταξύ των ασθενών που αναζητούν καλλυντική ιατρική θεραπεία.
Οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι έχουν παρατηρήσει πολλά από τα συμπτώματα της BDD μεταξύ
των ασθενών τους.
Το πιο συχνό σύμπτωμα που παρατηρήθηκε ήταν μια υπερβολική ανησυχία ή δυσφορία για
ελάσσονα ή ανύπαρκτα ελαττώματα στην εμφάνιση. Το σύμπτωμα αυτό, το οποίο παρατηρήθηκε
από το 93% των χειρουργών που συμμετείχαν στην έρευνα, αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα
της BDD.
Περισσότερο από το 80% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι παρατήρησαν συμπεριφορά που
σχετίζεται με την BDD, που σχετίζεται ειδικά με την αισθητική χειρουργική - είτε δυσαρέσκεια
με προηγούμενη διαδικασία είτε ασυνήθιστο ή υπερβολικό αίτημα για χειρουργική επέμβαση.
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Μόλις οι χειρουργοί ταυτοποιούν έναν ασθενή με BDD, οι περισσότεροι υποδεικνύουν ότι
έχουν αντιμετωπίσει τη διαταραχή ως μέρος του προεγχειρητικού σχεδίου θεραπείας. Οι
περισσότεροι ανέφεραν ότι αρνήθηκαν να χειρουργήσουν ένα άτομο με BDD. Σχεδόν τα δύο τρίτα
είχαν προγραμματίσει δεύτερη διαβούλευση. Μικρότερα ποσοστά έχουν εμπλέξει επαγγελματίες
ψυχικής υγείας στη θεραπεία αυτών των ασθενών. Πενήντα τοις εκατό έχουν συστήσει ψυχιατρική
γνωμάτευση, και 1 στους 5 έχει καθυστερήσει τη χειρουργική επέμβαση για ψυχιατρική θεραπεία.
Υπήρξε αυξανόμενη ανησυχία πως τα άτομα με BDD μπορούν να ζητήσουν νομική κάλυψη
μετά από μη ικανοποιητικό χειρουργικό αποτέλεσμα.
Η BDD είναι μια κρυφή διαταραχή, με πολλούς ασθενείς να μην αναζητούν βοήθεια, συχνά
χωρίς να γνωρίζουν ότι έχουν μια θεραπεύσιμη πάθηση. Οι νοσηλευτές μπορούν να βοηθήσουν
και να επιστήσουν την προσοχή τους στους ασθενείς με BDD εκπαιδεύοντας και παρέχοντας
υποστήριξη και ενθάρρυνση. Μέσω της έρευνας, οι νοσηλευτές μπορούν να επηρεάσουν
σημαντικά το μέλλον των ασθενών με BDD, αφού θα έχουν κατανοήσει καλύτερα τη διαταραχή
αυτή.

.
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1.Πρακτικός νοσηλευτικός ρόλος
Δεν υπάρχει νοσηλευτική ειδικότητα στην οποία ο «γάμος» μεταξύ σωματικής και
ψυχοκοινωνικής φροντίδας του ατόμου να είναι τόσο εμφανής όσο στην πλαστική χειρουργική
νοσηλευτική. Η χειρουργική έκβαση του ασθενούς και η προσαρμογή στην αλλαγή της εικόνας
του σώματος εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη νοσηλευτική φροντίδα. Κατά τη διάρκεια της
περιόδου προσαρμογής, ο ασθενής φαίνεται να εμπιστεύεται το νοσηλευτικό προσωπικό και είναι
σαφές πως ο ασθενής επωφελείται από έναν έμπειρο/η και καταρτισμένο/η στην ειδικότητά του
νοσηλευτή ή νοσηλεύτρια. Νοσηλευτές και ασθενείς έχουν αναγνωρίσει εδώ και καιρό την αξία
της νοσηλευτικής φροντίδας στη θεραπεία του ασθενούς που εντάσσεται στο ΄΄φάσμα΄΄ της
πλαστικής χειρουργικής. Καθώς η πλαστική χειρουργική γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη, οι
μοναδικές δεξιότητες του νοσηλευτικού προσωπικού θα είναι όλο και πιο πολύτιμες. (Spencer,
1994)
1.1 Έμφαση στη προεγχειρητική φροντίδα του ασθενούς
Η ικανότητα του προεγχειρητικού νοσηλευτή να αξιολογήσει τον ασθενή, εξασφαλίζει πως ο
ασθενής πληροί όλα τα κριτήρια, που είναι αναγκαία για ένα ασφαλές και επιτυχημένο
χειρουργείο. Η αφοσίωση στην εκπαίδευση είναι αναγκαία καθ’ όλη τη διάρκεια της
περιεγχειρητικής περιόδου.( Osborn et. Al, 2016)
Η προεγχειρητική εκπαίδευση παίζει έναν σημαντικό ρόλο στο έργο του περιεγχειρητικού
νοσηλευτή. Ο γενικός σκοπός της προεγχειρητικής εκπαίδευσης είναι η καλύτερη προετοιμασία
του ασθενούς για το χειρουργείο, τη μετεγχειρητική φροντίδα και το εξιτήριο και για την
γενικότερη ασφάλεια του ασθενούς. Ανάλογα με το πού και το πώς γίνεται η εκπαίδευση, αυτή
εξυπηρετεί τους σκοπούς της διασαφήνισης των προεγχειρητικών ανησυχιών του ασθενούς, της
μείωσης του άγχους του σχετικά με την προεγχειρητική εμπειρία, της αύξησης της συμμόρφωσης
του ασθενούς με την προεγχειρητική φροντίδα ακόμα της μείωσης των ελεγχόμενων από τον
ασθενή παραγόντων κινδύνου για μετεγχειρητικές επιπλοκές και της αύξησης της ικανοποίησης
του ασθενούς σχετικά με τη νοσηλευτική και χειρουργική εμπειρία.
Η προεγχειρητική εκπαίδευση φαίνεται να μειώνει το προεγχειρητικό άγχος( Guruge & Sidani,
2010 et.al.), αλλά μπορεί να προκαλεί επίσης ανησυχίες, ίσως περισσότερο σε άτομα που νιώθουν
υγιή, αλλά προγραμματίζονται για μείζονες εκλεκτικές επεμβάσεις. Αυτό τονίζει την ανάγκη
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εξατομίκευσης της εκπαίδευσης. Η προεγχειρητική εκπαίδευση μπορεί να βελτιώσει τις εκβάσεις
των ασθενών.
Η προεγχειρητική εκπαίδευση και υποστήριξη μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τέσσερις
διαστάσεις : (Bernier et. Al, 2003)
1. Οι πληροφορίες γύρω από την κατάσταση και την επέμβαση αναφέρονται στην
εκπαίδευση για το χειρουργείο και στην αναισθησία.
2. Οι πληροφορίες αισθητικότητας και δυσφορίας αναφέρονται σε εκπαίδευση σχετικά με το
τι αναμένεται να δει, να ακούσει ή να νιώσει ο ασθενής.
3. Οι πληροφορίες για τον ρόλο του ασθενούς αναφέρονται σε εκπαίδευση ασθενών για το
πώς να συμμετέχουν στην ίδια τους τη φροντίδα.
4. Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη αναφέρεται σε αλληλεπιδράσεις που στοχεύουν στην
απάλειψη φοβιών και ανησυχιών.
1.1.2 Νοσηλευτική εξέταση του προεγχειρητικού ασθενή
Η εξέταση του προεγχειρητικού ασθενή αποτελεί νοσηλευτική ευθύνη αναγνωρισμένη
από τους κανόνες πρακτικής (AORN, 2011 & ASPAN, 2010) μιας πλήρους και διεξοδικής
προεγχειρητικής εξέτασης που εξυπηρετεί αρκετούς σκοπούς. Για παράδειγμα, ακόμα η
εξέταση ταυτοποιεί παράγοντες κινδύνου για ενδοεγχειρηρητικά

και μετεγχειρητικά

προβλήματα. Ο κίνδυνος του χειρουργείου επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες,
περιλαμβανομένης της ηλικίας του ασθενούς, του ιατρικού του ιστορικού, της τρέχουσας
καρδιακής και πνευμονικής του κατάστασης, της λειτουργικής του ικανότητας και του είδους
του προγραμματισμένου χειρουργείου. Μόλις οι παράγοντες κινδύνου αναγνωριστούν ο
νοσηλευτής επιχειρεί να τους διορθώσει, να τους ελαχιστοποιήσει ή να προλάβει πιθανά
προβλήματα. Η εξέταση μπορεί να φέρει τα αναγκαία δεδομένα για τη δημιουργία του
προεγχειρητικού και μετεγχειρητικού σχεδίου εκπαίδευσης. Η προεγχειρητική εξέταση
προσφέρει μια αρχική εκτίμηση της σωματικής και λειτουργικής ικανότητας.
Η προεγχειρητική εξέταση μπορεί να γίνει σε ξεχωριστό ραντεβού πριν το χειρουργείο ή
το πρωί του χειρουργείου. Πολλά νοσοκομεία χρησιμοποιούν τις δικές τους φόρμες
προεγχειρητικής εξέτασης για να διασφαλίσουν πληρότητα και απλότητα. Οι περισσότερες
από τις φόρμες αυτές αναπαριστούν μια συνοπτική εκδοχή (π. χ. χρησιμοποιώντας λίστες). Η
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προεγχειρητική εξέταση περιλαμβάνει το ιστορικό του ασθενούς, τη φυσική εξέταση και τη
λειτουργική αξιολόγηση. Το ιστορικό του ασθενούς περιλαμβάνει τα ακόλουθα : ηλικία,
αλλεργίες, τρέχον πρόβλημα υγείας, είδος προγραμματισμένου χειρουργείου, σχεδιασμός για
αυτόλογη δωρεά αίματος, οικογενειακό ιστορικό, προηγούμενο παθολογικό ιστορικό,
παρελθόν χειρουργικό ιστορικό και εμπειρίες με την αναισθησία, τρέχουσα φαρμακευτική
αγωγή, τρέχουσα αγωγή με βότανα και διατροφικά συμπληρώματα, χρήση αλκοόλ τσιγάρου
και ναρκωτικών ουσιών. Κάθε ένας από τους τομείς που αναφέρονται, αναλύεται με
περισσότερες λεπτομέρειες στις επόμενες υποενότητες.
1.1.3 Ηλικία
Περίπου το 1/3 όλων των χειρουργείων πραγματοποιείται σε ηλικιωμένα άτομα. Από μόνη
της η ηλικία δεν αποτελεί αντένδειξη για χειρουργείο ωστόσο, οι κίνδυνοι του χειρουργείου
αυξάνονται με την πρόοδο της ηλικίας.
1.1.4. Αλλεργίες
Οι αλλεργίες και οι αλλεργικές αντιδράσεις σε φάρμακα, χημικά και φαγητά πρέπει πάντα να
αναγνωρίζονται και να αναγράφονται εμφανώς στο βραχιόλι του ασθενούς, στον ιατρικό φάκελο
του και στην καρτέλα φαρμάκων του. Ασθενείς με ιστορικό αλλεργικών αντιδράσεων έχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο υπερευαισθησίας στην αναισθησία. Έτσι το είδος των αλλεργικών
αντιδράσεων είναι πολύ σημαντικό.
1.1.5 Τρέχον πρόβλημα υγείας
Το τρέχον πρόβλημα υγείας του ασθενούς μπορεί να επηρεάσει διάφορες πλευρές της
περιεγχειρητικής φροντίδας, όπως το είδος της αναισθησίας που θα χορηγηθεί. Ιδιαίτερα για τις
γυναίκες, η αναισθησία θα πρέπει να αποφεύγεται κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Είναι
σημαντικό για τον επαγγελματία υγείας να γνωρίζει την ημερομηνία της τελευταίας έμμηνης
ρύσης του ασθενούς. Εάν υπάρχει αβεβαιότητα, εάν είναι ή όχι η ασθενής έγκυος θα πρέπει να
γίνει τεστ εγκυμοσύνης. Επίσης ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί κατά τη διάρκεια του
θηλασμού μιας μητέρας.
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1.1.6 Είδος προγραμματισμένου χειρουργείου
Η προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση επηρεάζει κάθε πλευρά της περιεγχειρητικής
φροντίδας, συμπεριλαμβανομένης της προεγχειρητικής εξέτασης, της προεγχειρητικής
εκπαίδευσης και προετοιμασίας, της οργάνωσης του χειρουργείου, του είδους της αναισθησίας
που θα χρησιμοποιηθεί και των προτεραιοτήτων της μετεγχειρητικής φροντίδας.
Η προεγχειρητική εξέταση είναι η κατάλληλη στιγμή για τον νοσηλευτή να εξετάσει τη
συμφωνία για την επέμβαση (λόγου χάρη συγκατάθεση), να εκτιμήσει την κατανόηση του
ασθενούς για τη χειρουργική επέμβαση που θα πραγματοποιηθεί και να διασαφηνίσει ερωτήσεις
του ασθενούς.
1.1.7 Σχεδιασμός για αυτόλογη δωρεά αίματος
Οι ασθενείς που είναι προγραμματισμένοι για οποιοδήποτε χειρουργείο μπορούν να
κανονίσουν να δωρίσουν το ίδιο τους το αίμα εκ των προτέρων για το χειρουργείο. Για να είναι
κατάλληλος για προεγχειρητική αυτόλογη δωρεά ο ασθενής πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση
υγείας, απύρετος να έχει αιμοσφαιρίνη 11 g /dL ή παραπάνω και να έχει την άδεια του ιατρού ή
του χειρουργού του.
1.1.8 Οικογενειακό ιστορικό
Το οικογενειακό ιστορικό είναι σημαντικό για τον καθορισμό της παρουσίας πιθανής
γενετικής προδιάθεσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον νοσηλευτή να εξετάζεται το
οικογενειακό ιστορικό για διαβήτη, καρδιοπάθειες, αιφνίδιο καρδιακό θάνατο και κακοήθη
υπερθερμία(ΚΥ).
1.1.9 Προγενέστερο ιατρικό ιστορικό
Το προγενέστερο ιατρικό ιστορικό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο που σχετίζεται με το
χειρουργείο, καθώς και την πιθανότητα μετεγχειρητικών επιπλοκών. Οι ασθενείς ερωτώνται
σχετικά με όλες τις προηγούμενες ασθένειες και παθήσεις τους. Προβλήματα που προκύπτουν
από το προγενέστερο ιατρικό ιστορικό μπορούν να αναδείξουν κινδύνους, που σχετίζονται με τη
χειρουργική επέμβαση όπως και με την πιθανότητα μετεγχειρητικών επιπλοκών. Η
προϋπάρχουσες παθήσεις επηρεάζουν πολλές προεγχειρητικές αποφάσεις συμπεριλαμβανομένου
το αν θα γίνει η επέμβαση, το είδος της αναισθησίας που θα χρησιμοποιηθεί, την ανάγκη επιπλέον
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εξετάσεων ή επεμβάσεων πριν το χειρουργείο και την ανάγκη ενδοεχγειρητικής

και

μετεγχειρητικής παρακολούθησης.
1.1.10 Τρέχουσα Φαρμακευτική Αγωγή
Ζητείται από τους ασθενείς να παρέχουν μια συγκεκριμένη και λεπτομερή λίστα των
τακτικά λαμβανομένων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερα πωλούμενων και των
φυτικών παρασκευασμάτων. Η λίστα περιλαμβάνει το όνομα των φαρμάκων, καθώς και την
ποσότητα και συχνότητα λήψης τους. Οι πληροφορίες για τα φάρμακα χρησιμοποιούνται με
διάφορους τρόπους. Πολλά φάρμακα έχουν τη δυνατότητα είτε να αυξάνουν είτε να μειώνουν τη
δράση των αναισθητικών φαρμάκων.
1.1.11 Τρέχουσα αγωγή με βότανα και διατροφικά συμπληρώματα
Η χρήση θεραπειών με βότανα και διατροφικά συμπληρώματα καθίσταται όλο και πιο
κοινή στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο. Οι μελέτες δείχνουν ότι το 40% έως 70% των
ασθενών δεν λένε στους ιατρούς ή στους φαρμακοποιούς τίποτα σχετικά με τη χρήση βοτανικών
θεραπειών (Bennet & Brown et.al, 2000). Συχνά οι ασθενείς συνδυάζουν βότανα
συνταγογραφούμενα και ελεύθερα πωλούμενα φάρμακα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
τους (Roberts et al.,2005, Yoon et al.,2004).
Οι ασθενείς θα πρέπει να ερωτηθούν σχετικά με τη χρήση βοτάνων και θρεπτικών
συμπληρωμάτων στην προεγχειρητική εξέταση. Αν και τα βότανα θεωρούνται σχετικά ασφαλή
έχουν

εντούτοις

ενεργές

φαρμακευτικές

ιδιότητες,

που

μπορούν

να

προκαλέσουν

αλληλεπιδράσεις φαρμάκων ή ανεπιθύμητες ενέργειες.
1.1.12 Χρήση αλκοόλ, καπνού και ουσιών
Ένα προσεκτικό ιστορικό χρήσης αλκοόλ και παράνομων ουσιών είναι σημαντικό, επειδή
η υπέρμετρη και χρόνια χρήση αυτών μπορεί να επηρεάσει την αναισθησία ακόμα και να αυξήσει
την ανοχή του ασθενούς σε αυτή ή να μειώσει την αποτελεσματικότητα της μετεγχειρητικής
αναλγητικής αγωγής και να προκαλέσει σοβαρά σωματικά προβλήματα, ακόμα όπως συμπτώματα
στέρησης από τις ουσίες ή το αλκοόλ. Εάν το χειρουργείο πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ασθενείς
που είναι εθισμένοι στο αλκοόλ ή στα ναρκωτικά, τότε η προσεκτική τιτλοποίηση των
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βενζοδιαζεπινών (για το αλκοόλ) και της μεθαδόνης (για τα ναρκωτικά) μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την πρόληψη των συμπτωμάτων στέρησης.
1.1.13. Κλινική και λειτουργική εκτίμηση
Ένα σημαντικό τμήμα της προεγχειρητικής εξέτασης είναι η κλινική εξέταση και η
λειτουργική αξιολόγηση. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης αυτής, ο νοσηλευτής καταγράφει τα
αρχικά σωματικά ευρήματα του ασθενούς, όπως τα ζωτικά σημεία και τη νοητική κατάσταση,
καθώς και την αρχική του λειτουργική ικανότητα. Τα στοιχεία της εξέτασης παραμένουν τα ίδια
ανεξάρτητα από το είδος του χειρουργείου που θα πραγματοποιηθεί αλλά το επίπεδο των
λεπτομερειών που θα ζητηθούν σε κάποιες κατηγορίες μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το είδος του
χειρουργείου.
1.1.14 Εξέταση δέρματος
Η διατήρηση της ακεραιότητας του δέρματος είναι προτεραιότητα της φροντίδας του
χειρουργείου. Τα χειρουργικά υλικά καθαρισμού, η χειρουργική ταινία ακόμα τα ηλεκτρόδια και
άλλα υλικά έχουν τη δυνατότητα πρόκλησης αλλεργικών δερματικών αντιδράσεων. Ο νοσηλευτής
ρωτά σχετικά με τις πραγματικές ευαισθησίες και τα αντίστοιχα προβλήματα και παρατηρεί την
κατάσταση

του

δέρματος

για

την

εφύγρανσή του, τη σπαργή και το χρώμα.
Σημειώνεται κάθε περιοχή τραύματος ή
διάσπασης.

Πολλά

νοσοκομεία

υιοθετούν τη χρήση ενός εργαλείου ή
μιας κλίμακας για μέτρηση του κινδύνου
και

της

πιθανότητας

εμφάνισης

κατακλίσεων, όπως η «κλίμακα Braden».
1.1.15 Ψυχοκοινωνική εξέταση
Το χειρουργείο είναι ένα στρεσογόνο συμβάν για τους ασθενείς και τα αγαπημένα τους
πρόσωπα. Μεταξύ των αναφερομένων πηγών άγχους περιλαμβάνονται οι φόβοι - του αγνώστου
του θανάτου, του ακρωτηριασμού, της αναπηρίας και της απώλειας της ανεξαρτησίας, της
απώλειας σεξουαλικότητας, της αφύπνισης κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, του πόνου του
αποχωρισμού από την οικογένεια και των οικονομικών επιπτώσεων.
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Το νοσηλευτικό προσωπικό κάνει ανοιχτές ερωτήσεις για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες
του ασθενούς σχετικά με το χειρουργείο και την αναισθησία. Εξετάζει επίσης για σωματικούς
δείκτες στρες και άγχους συμππεριλαμβανομένου του κλάματος, της ανησυχίας, της ταχυκαρδίας,
της ταχύπνοιας, της εφίδρωσης, των παραπόνων για ανικανότητα ύπνου, στομαχικές διαταραχές,
ναυτία και διάρροια. Οι αριθμητικές κλίμακες βαθμολόγησης της ανησυχίας παρόμοιες με αυτές,
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του πόνου, αποτελούν ένα αποτελεσματικό εύκολο και
έγκυρο τρόπο μέτρησης του άγχους (Elkins et. Al, 2004).
Οι ασθενείς που έχουν πολύ άγχος σχετικά με το χειρουργείο μπορεί να επωφεληθούν αν
λάβουν εκ των προτέρων αγωγή με αγχολυτικό φάρμακο. Μια μετα-ανάλυση 16 μελετών στις
οποίες χρησιμοποιήθηκε αγχολυτικό φάρμακο πριν το χειρουργείο έδειξε πως η χρήση του δεν
επιβράδυνε το χρονικό πλαίσιο κινητοποίησης των ασθενών μετά το χειρουργείο ή την έξοδό τους
από τη μονάδα μεταναισθητικής φροντίδας (Walker et. al, 2003).

2. Έμφαση στη διεγχειρητική φροντίδα του ασθενούς
Στόχος της περιεγχειρητικής ή διεγχειρητικής νοσηλευτικής πρακτικής (πρόκειται για τη
νοσηλευτική πρακτική, η οποία ασκείται πριν κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της
χειρουργικής επέμβασης) είναι να βοηθήσει τους ασθενείς και τις οικογένειές τους να επιτύχουν
ένα επίπεδο ευαισθησίας ίσο ή μεγαλύτερο από αυτό που είχαν πριν την επέμβαση (Association
of perioperative Registered Nurses (AORN), Perioperative Nursing Data Set (PNDS-2007,2011a).
O σημαντικότερος ρόλος του περιεγχειρητικού νοσηλευτή είναι να συνηγορεί υπέρ του ασθενούς.
Η ουσία της συνηγορίας του περιεγχειρητικού ρόλου ορίζεται ως προστασία, επικοινωνία (να δίνει
φωνή), πράξη, παρηγοριά και φροντίδα.
2.1 Διεγχειρητικό μοντέλο εστιασμένο στον ασθενή
Ο νοσηλευτής πρέπει να αποδεχθεί την ευθύνη για τις νοσηλευτικές πράξεις που
προστατεύουν και διασφαλίζουν τα δικαιώματα των χειρουργικών ασθενών. Οι περιεγχειρητικοί
νοσηλευτές δρουν ως συνήγοροι του ασθενούς προστατεύοντάς τον και πρέπει να μπορούν να
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διακρίνουν γρήγορα και με ακρίβεια θέματα συνηγορίας
και να είναι έτοιμοι να παρέμβουν εκ μέρους των
ασθενών τους (AORN,2011b)

Περιεγχειρητικό μοντέλο εστιασμένο στον ασθενή
«THE PNDS MODEL»,AORN,2002

2.2 Χειρουργική ομάδα
Ένα επιτυχημένο χειρουργείο βασίζεται στην αλληλεπίδραση πολλών ατόμων που
εργάζονται ως ομάδα, συμπληρώνοντας το ένα τις δεξιότητες και τις αρμοδιότητες του άλλου. Η
διεπιστημονική ομάδα περιλαμβάνει τον χειρουργό και τους βοηθούς του, τον αναισθησιολόγο
και τους βοηθούς του, τη νοσηλευτική ομάδα και το υποστηρικτικό προσωπικό. Καθένας από τους
επαγγελματίες είναι υπεύθυνος για συγκεκριμένες λειτουργίες και αναλαμβάνει ρόλο υποστήριξης
για τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Αυτή η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων διασφαλίζει την
ασφάλεια των ασθενών, όσο αυτοί βρίσκονται στην πιο ευπαθή κατάσταση, αφού δεν μπορούν να
συμμετάσχουν καθόλου προσωπικά. (Osborn et. Al, 2016)
2.2.1 Χειρουργός και χειρουργική ομάδα
Ο χειρουργός ηγείται της χειρουργικής ομάδας και είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό
της ομάδας και για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χειρουργική επέμβαση. Ανάλογα με την
επέμβαση μπορεί να χρειαστεί και κάποιος βοηθός. Ο βοηθός αυτός μπορεί να είναι ένας άλλος
χειρουργός, ιατρός, ειδικευόμενος ιατρός σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, βοηθός ιατρού ή ο
νοσηλευτής πρώτος βοηθός. Ένας διευρυμένος ρόλος για τους περιεγχειρητικούς νοσηλευτές
είναι αυτός του «πιστοποιημένου νοσηλευτή πρώτου βοηθού» (ΠΝΒΝ). Ο ΠΝΒΝ συνεργάζεται
με τον χειρουργό και εκπληρώνει τον ρόλο του πρώτου βοηθού σε όλη τη διάρκεια του
χειρουργείου. Ο ρόλος αυτός περιλαμβάνει τον χειρισμό ιστών, την παροχή έκθεσης, τη χρήση
εργαλείων, τη συρραφή της τομής και την παροχή αιμόστασης. Ο ρόλος του ΠΝΒΝ είναι ιδιαίτερα
εξειδικευμένος και απαιτητικός. Το 2008 και στη συνέχεια με μια αναθεώρηση το 2010, η AORN
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εξέδωσε μια διακήρυξη που ορίζει τον ρόλο του πρώτου νοσηλευτή πρώτου βοηθού, το πεδίο της
πρακτικής του και τα προσόντα του.
2.2.2 Αναισθησιολόγος
Ο αναισθησιολόγος είναι ένας γιατρός που ειδικεύεται στη χορήγηση αναισθητικών
παραγόντων και παρέχει φροντίδα για την άμβλυνση του πόνου και την προαγωγή της χαλάρωσης.
Ο επαγγελματίας αυτός είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση του αεραγωγού, την παρακολούθηση
και τη διασφάλιση της ανταλλαγής αερίων, της αναπνοής και της κυκλοφορίας, την εκτίμηση και
αντικατάσταση απωλειών αίματος και υγρών, τη χορήγηση φαρμάκων για τη διατήρηση της
αιμοδυναμικής σταθερότητας, τη διαχείριση της φροντίδας σε περιπτώσεις σωματικής κρίσης και
της συνεχούς επικοινωνίας με τη χειρουργική νοσηλευτική ομάδα (Osborn et. Al, 2016).
2.2.3 Πιστοποιημένοι διπλωματούχοι νοσηλευτές αναισθησιολογικού
Οι πιστοποιημένοι διπλωματούχοι νοσηλευτές του αναισθησιολογικού (ΠΔΝΑ) χορηγούν
αναισθησία και την αντίστοιχη φροντίδα σε 4 στάδια κατάστασης :
1. Προαναισθητική προετοιμασία και εκτίμηση.
2.

Εισαγωγή αναισθησίας, διατήρησης και αφύπνισης.

3.

Την μεταναισθητική φροντίδα.

4.

Τις λειτουργίες περιαναισθητικής και κλινικής υποστήριξης.

Ο πιστοποιημένος διπλωματούχος νοσηλευτής αναισθησιολογικού εργάζεται υπό την εποπτεία
του αναισθησιολόγου.
2.2.4. Νοσηλευτές
Ο κύριος ρόλος του νοσηλευτή στη χειρουργική αίθουσα είναι αυτός του νοσηλευτή
κίνησης. Οι περισσότερες πολιτείες των Η.Π.Α. έχουν λάβει νομοθετικά μέτρα για να
εξασφαλίσουν την παρουσία ενός πιστοποιημένου νοσηλευτή για τον ρόλο αυτό στη χειρουργική
αίθουσα σε κάθε χειρουργική επέμβαση. Τα καθήκοντα του νοσηλευτή κίνησης ασκούνται εκτός
του αποστειρωμένου πεδίου και περιλαμβάνουν τις ευθύνες της διαχείρισης νοσηλευτικής
μέριμνας εντός χειρουργικής αίθουσας. Ο νοσηλευτής κίνησης παρατηρεί τη χειρουργική ομάδα
από μια ευρύτερη οπτική γωνία και βοηθά την ομάδα να δημιουργήσει και να διατηρήσει ένα
ασφαλές και άνετο περιβάλλον για το χειρουργείο. Ο νοσηλευτής κίνησης γνωστοποιεί τις
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ανάγκες φροντίδας του ασθενούς σε κάθε μέλος της χειρουργικής ομάδας, διευκολύνει την κοινή
προσπάθεια, ενώ παράλληλα είναι ο συνήγορος του ασθενούς και έτσι αφιερώνεται στο να
εξασφαλίσει ότι τα δικαιώματά τους γίνονται σεβαστά και εκπληρώνονται.
Ο εργαλειοδότης νοσηλευτής - πρόκειται για τη νοσηλευτική ειδικότητα, που ενεργεί
αποκλειστικά στη χειρουργική τράπεζα - συνεργάζεται άμεσα με τον χειρουργό εντός του
αποστειρωμένου πεδίου δίνοντας εργαλεία γάζες και άλλα αναγκαία αντικείμενα κατά τη διάρκεια
της χειρουργικής επέμβασης. Τα μέλη της χειρουργικής ομάδας που εργάζονται εντός του
αποστειρωμένου πεδίου πραγματοποιούν χειρουργικό πλύσιμο των χεριών και των βραχιόνων
τους με ειδικό αντιμικροβιακό διάλυμα και εκτός της συνήθους χειρουργικής περιβολής φέρουν
μια χειρουργική ποδιά και γάντια.
2.3 Χειρουργική αίθουσα
Το χειρουργείο μπορεί να αφορά στην αφαίρεση, (αισθητική) αποκατάσταση,
παροχέτευση, αντικατάσταση ή διερεύνηση σωματικών ιστών ή οργάνων. Η χειρουργική αίθουσα
είναι ο χώρος όπου διεξάγεται το χειρουργείο. Η αίθουσα αυτή είναι ένας αυστηρά καθορισμένος
χώρος, όπου η ομάδα των ιατρών και νοσηλευτών φέρει την περιβολή που φόρεσε στο δωμάτιο
ένδυσης του χειρουργείου. Αυτή περιλαμβάνει μπλούζα, παντελόνι, καπέλο, καλύμματα
παπουτσιών και μάσκα. Αυτοί που θα εμπλακούν άμεσα στη χειρουργική επέμβαση, τα μέλη της
ομάδας θα πλυθούν και θα φορέσουν αποστειρωμένα γάντια όταν εισέλθουν στη χειρουργική
αίθουσα.
Η χειρουργική προετοιμασία των χεριών γνωστή παλαιότερα ως «χειρουργικό πλύσιμο»,
πραγματοποιείται πριν τη συμμετοχή σε μια χειρουργική επέμβαση, για να μειωθεί ο πιθανός
κίνδυνος επιμόλυνσης της χειρουργικής περιοχής. Αυτό γίνεται μέσω της μείωσης του αριθμού
των μικροοργανισμών στο δέρμα των χεριών και του πήχη. Η προετοιμασία των χεριών
περιλαμβάνει τη χρήση ευρέος φάσματος ταχείας δράσης μη ερεθιστικών εγκεκριμένων από τον
ΕΟΦ αντισηπτικών παραγόντων. Η παραδοσιακή τεχνική πλυσίματος με την παρατεταμένη
χρήση του απολυμαντικού, του νερού και του βουρτσίσματος, συμβάλλει στην καταστροφή του
δέρματος προκαλώντας μερικές φορές ανεπιθύμητες αλλαγές της χλωρίδας και του αποικισμού
του δέρματος των χεριών. Επιπρόσθετα τα χειρουργικά ιδρύματα μελετούν τρόπους για να
βελτιώσουν τη χρήση φυσικών πηγών και να μειώσουν το χρόνο απασχόλησης των ιατρών και
των νοσηλευτών συγκριτικά με το παραδοσιακό χειρουργικό πλύσιμο. Η προετοιμασία των
88

χεριών χωρίς τη χρήση νερού ενισχύει τη μείωση του μικροβιακού φορτίου στα χέρια και τη
βελτιωμένη υγεία του δέρματος και διασφαλίζει μικρότερη σπατάλη χρόνου και πόρων
(Weight,2010).
Σύμφωνα με την Association of perioperative Registered Nurses (AORN, 2008b, 2011c) ,
η οποία δημοσίευσε μια λίστα προτεινόμενων πρακτικών χειρουργικής προετοιμασίας των χεριών
ιατροί και νοσηλευτές θα πρέπει να :
1. Μην φοράνε ψεύτικα νύχια.
2. Διατηρούν το δέρμα ελεύθερο από ανοιχτά τραύματα και λύση της συνέχειας του.
3. Αφαιρούν όλα τα κοσμήματα από τα χέρια και τους πήχεις πριν την πραγματοποίηση
του καθαρισμού των χεριών.
4. Χρησιμοποιούν μόνο αντισηπτικά διαλύματα που έχουν εγκριθεί από την επιτροπή
λοιμώξεων.
5. Χρησιμοποιούν μια τυποποιημένη και βασισμένη σε διεθνή πρωτόκολλα μέθοδο
καθαρισμού των χεριών.
2.4 Διεγχειρητική νοσηλευτική εκπαίδευση
Δεδομένου ότι τα περισσότερα νοσηλευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν περιορισμένη
ή καθόλου εμπειρία χειρουργικής αίθουσας στο πρόγραμμα σπουδών τους, οι νοσηλευτές που
αρχίζουν την καριέρα τους στο χειρουργικό τμήμα λαμβάνουν την εκπαίδευση είτε στο ίδρυμα
που θα τους προσλάβει, είτε συμμετέχοντας σε ένα μεταπτυχιακό εκπαιδευτικό περιεγχειρητικό
πρόγραμμα. Εκτιμάται ότι απαιτείται ένα ελάχιστο διάστημα 3-6 μηνών εκπαίδευσης για να
προετοιμαστούν επαρκώς οι νοσηλευτές χωρίς προηγούμενη εμπειρία χειρουργικής αίθουσας
ανάλογα με τις δραστηριότητες της χειρουργικής αίθουσας (AORN, 2011).

3. Έμφαση στην μετεγχειρητική φροντίδα
Η μετεγχειρητική περίοδος αρχίζει με την ολοκλήρωση της επέμβασης και τη μεταφορά
του ασθενούς στη μονάδα μετεγχειρητικής ανάνηψης, όπου ο ασθενής ανανήπτει από την
επίδραση της αναισθησίας. H μετεγχειρητική μονάδα ανάνηψης, η οποία βρίσκεται κοντά στην
αίθουσα του χειρουργείου είναι σχεδιασμένη ώστε σε αυτή να προσφέρεται φροντίδα στους
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ασθενείς, καθώς σταθεροποιούνται από την επέμβαση και την αναισθησία. Στην μετεγχειρητική
φροντίδα συμπεριλαμβάνονται η πρόληψη των

επιπλοκών, η επούλωση, η φροντίδα του

τραύματος και η μετεγχειρητική διαχείρισή του.
3.1

Είσοδος του ασθενούς στη μονάδα της μετεγχειρητικής ανάνηψης

Μετά την επέμβαση ο ασθενής μεταφέρεται στη μονάδα
μετεγχειρητικής ανάνηψης (Μ.Μ.Α.) συνοδευόμενος από
τον νοσηλευτή ή νοσηλεύτρια που είναι υπεύθυνη για τη
μετακίνησή

του

και

από

κάποιο

μέλος

της

αναισθησιολογικής ομάδας. Σε μερικές περιπτώσεις ο
ασθενής μπορεί να μεταφερθεί απευθείας στη μονάδα
εντατικής θεραπείας για να ανανήψει, αλλά η πλειονότητα
των χειρουργικών ασθενών ανανήπτουν στη μονάδα
μετεγχειρητικής ανάνηψης. Η μετεγχειρητική φροντίδα
συνεχίζεται στο σπίτι για τους εξωτερικούς χειρουργικούς
ασθενείς και στο νοσοκομείο για τους ασθενείς που
χρειάζονται παρακολούθηση κατά την ανάρρωσή τους.

Σχεδιάγραμμα μια χειρουργικής μονάδας
(Σημείωση : ΧΙΜ : χειρουργείο ίδιας ημέρας, ΧΗ
: χειρουργείο ημέρας

Πρωτόκολλο παράδοσης για βελτίωση της επικοινωνίας όταν ο ασθενής μεταφέρεται από την χειρουργική αίθουσα
σε άλλη μονάδα. Πηγή : Joint Commission,2008. National Patient and Safety Goals.

3.2

Διεπιστημονική αντιμετώπιση
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Ο νοσηλευτής της Μ.Μ.Α. συνεργάζεται στενά με τον αναισθησιολόγο και τον χειρουργό. Η
συνεργασία ιατρού - νοσηλευτή στη ΜΕΘ αποδίδει καλύτερα αποτελέσματα για τον ασθενή,
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του ποσοστού θνησιμότητας. Προκειμένου να επιτευχθεί η
επιθυμητή έκβαση της υγείας του ασθενή είναι αναγκαίο τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας να
επικοινωνούν μεταξύ τους ανοιχτά έτσι ώστε να αναπτυχθεί και να εξασφαλιστεί η δέουσα
εξατομικευμένη φροντίδα τόσο για τον άρρωστο όσο και για την οικογένειά του (IOM – Institute
of Medicine, 2010).
3.3

Νοσηλευτική Αντιμετώπιση

Η νοσηλευτική εκτίμηση και παρέμβαση που ακολουθεί άμεσα τη χειρουργική επέμβαση
εστιάζεται στην ασφάλεια του ασθενή στην αιμοδυναμική του σταθερότητα, στην αναγνώριση και
στην πρόληψη των μετεγχειρητικών επιπλοκών. Η φροντίδα στην Μ.Μ.Α. είναι οργανωμένη γύρω
από τις φάσεις 1 και 2 μετά την αναισθησία. Η φάση 1 ξεκινά με την άφιξη του ασθενούς και
εστιάζει στην ανάκτηση της συλλογικής ομοιόστασης και των προστατευτικών μηχανισμών. Κατά
τη διάρκεια αυτής της φάσης ο ασθενής χρειάζεται εντατική νοσηλευτική φροντίδα και
παρακολούθηση.
Η φάση 2 ξεκινά όταν ο ασθενής γίνει πιο δραστήριος και λειτουργικός. Στη φάση αυτή, ο
ασθενής χρειάζεται λιγότερο εντατική νοσηλευτική φροντίδα και οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται
κυρίως στο να προετοιμάσουν τον ίδιο και το περιβάλλον του για την έξοδο του και την επιστροφή
του στο σπίτι. Για τον λόγο αυτό η φάση 2 αφορά κυρίως τους εξωτερικούς ασθενείς. Ο όρος “
fast tracking ” ή «γρήγορη διέλευση» περιγράφει καταστάσεις κατά τις οποίες ο ασθενής
μεταφέρεται από τη χειρουργική αίθουσα στη φάση 2 της Μ.Μ.Α. παρακάμπτοντας τη φάση 1. Η
ταχεία αυτή διέλευση είναι δυνατή, όταν οι χειρουργικές τεχνικές είναι ελάχιστα επεμβατικές και
η αναισθησία διαρκεί μικρό χρονικό διάστημα. Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να καθοριστεί,
ποιοι ασθενείς είναι κατάλληλοι για την ταχεία διέλευση, να τυποποιηθούν οι κατευθυντήριες
οδηγίες και να αναπτυχθούν πρωτόκολλα, που θα χρησιμοποιούνται στην ταχεία διέλευση καθώς
και στην παρακολούθηση της έκβασης των ασθενών (Kitching,2009; Silbert,2009). Οι νοσηλευτές
της M.M.A. θα πρέπει να είναι ενήμεροι σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της φροντίδας των
μετεγχειρητικών ασθενών ανάλογα με το πολιτισμικό τους υπόβαθρο γεγονός που αναπτύσσεται
παρακάτω.
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3.4

Πολιτισμικοί προβληματισμοί αναφορικά με τον μετεγχειρητικό ασθενή

1.

Η μετριοφροσύνη είναι πολύ σημαντική σε κάποιους πολιτισμούς και σε κάποιες

θρησκείες (παραδείγματος χάρη Λατινοαμερικάνοι, Άραβες, Μουσουλμάνοι). Διατηρήστε τις
γυναίκες καλυμμένες σεμνά και αποκαλύψτε μόνο τα σημεία του σώματος όπου απαιτείται να
παρασχεθεί θεραπεία ή να γίνει η εξέταση. Δώστε κάλυμμα της κεφαλής σε όποια ασθενή το
ζητήσει και όταν είναι δυνατόν διαλέξτε γιατρό ή νοσηλευτή του ίδιου φύλου με τον ασθενή.
2.

Η αξιολόγηση του πόνου ίσως πρέπει να αναπροσαρμοστεί για κάποιους ασθενείς. Οι

αριθμητικές κλίμακες πόνου ίσως δεν είναι κατάλληλες για κάποιους πολιτισμούς. Σε κάποιες
περιπτώσεις στην κλίμακα πόνου FACES, που χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες εκφράσεις για την
αξιολόγηση του ίσως είναι πιο χρήσιμη από τις αριθμητικές κλίμακες. Μερικοί ασθενείς ίσως είναι
διστακτικοί στο να εκφράσουν τον πόνο τους ή να λάβουν αναλγητική αγωγή.
3.

Η έκφραση του πόνου επηρεάζεται από τον πολιτισμό. Σε κάποιους πολιτισμούς ο πόνος

εκφράζεται ελεύθερα με λέξεις, ήχους και κινήσεις, ενώ σε άλλους οι ασθενείς αντιμετωπίζουν
στωικά τον πόνο. Οι νοσηλευτές πρέπει να γνωρίζουν και να είναι ευαίσθητοι στις πολιτισμικές
εκφράσεις του πόνου.
4.

Σε μερικούς πολιτισμούς οι ασθενείς είναι απρόθυμοι να λάβουν αναλγητική αγωγή από

φόβο για πιθανό εθισμό ή εξάρτηση ή είναι αντίθετοι στη νάρκωση. Ο νοσηλευτής εξηγεί στους
ασθενείς τη σημασία του ελέγχου του πόνου και να είναι ανοιχτοί σε εναλλακτικές μεθόδους
αντιμετώπισής του.
5.

Μερικοί πολιτισμοί ή θρησκείες αποθαρρύνουν τη χρήση κάποιων ιατρικών

παρεμβάσεων, όπως τη μετάγγιση αίματος ή τη μεταμόσχευση οργάνων.
6.

Πολλές θρησκείες έχουν διαιτητικές απαιτήσεις, όπως η χορτοφαγία και η προετοιμασία

του φαγητού σύμφωνα με τα εβραϊκά έθιμα ή διαιτητικούς περιορισμούς, όπως η αποφυγή του
χοιρινού, των οστρακοειδών ή των προϊόντων που περιέχουν καφεΐνη. Οι κουζίνες των
νοσοκομείων και οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να διευκολύνουν αυτές τις πρακτικές.
7.

Μερικές εναλλακτικές θεραπείες, όπως η προσευχή, το χρίσμα, το θεραπευτικό άγγιγμα,

η μετάληψη μπορούν να επιτραπούν χωρίς να υπάρξει ιδιαίτερος προβληματισμός. Άλλες
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θεραπείες, όπως η χρήση θεραπευτικών βοτάνων για την προαγωγή της επούλωσης πρέπει να
εκτιμηθούν ως προς την επίδρασή τους στην επούλωση και στη φαρμακευτική αγωγή.
8.

Οι επισκέψεις θα πρέπει να ενθαρρύνονται. Σε μερικές κοινωνίες είναι σημαντικό τα μέλη

της οικογένειας και οι ευρύτεροι συγγενείς να είναι παρόντες στο νοσοκομείο στο πλευρό του
ασθενούς.
Πηγή : Hoke et. Al.,2011

3.5

Εκτίμηση – Αξιολόγηση

Ο νοσηλευτής της Μ.Μ.Α. εγγυάται
την ασφάλεια του ασθενούς κατά τη
μεταφορά του από τη χειρουργική
αίθουσα στο σπίτι του ή σε άλλη
κλινική. Ο νοσηλευτής της Μ.Μ.Α.
είναι

νοσηλευτής

θεραπείας

εντατικής

προετοιμασμένος

να

αναγνωρίζει και να προλαμβάνει τα
οξέα προβλήματα και τις επιπλοκές
από

την

αναισθησία

και

επέμβαση. Ο νοσηλευτής

την

Πηγή : Τροποποίηση από Prowse M. & Lyne P. (2000)

είναι

εκπαιδευμένος στη διαχείριση κρίσεων κατά τις οποίες η φυσιολογική κατάσταση του ασθενούς
αλλάζει άρδην και ο νοσηλευτής πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιμελής στην επιτήρηση, στην
συστηματική και συνεχή αξιολόγηση του ασθενούς και στην αναγνώριση και αντιμετώπιση
δυνητικά επικίνδυνων επιπλοκών.
Ο νοσηλευτής πρέπει να είναι επίσης προετοιμασμένος να ανταποκρίνεται στις ψυχολογικές
αντιδράσεις του ασθενούς σχετικά με την αναισθησία και τη χειρουργική επέμβαση
καθησυχάζοντας και παρηγορώντας τον. Η φροντίδα στην Μ.Μ.Α. καθορίζεται από τα πρότυπα
νοσηλευτικής πρακτικής γύρω από την αναισθησία της αμερικανικής εταιρείας νοσηλευτών
αναισθησιολογίας, τον επαγγελματικό οργανισμό των νοσηλευτών της Μ.Μ.Α., τα πρότυπα
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φροντίδας μετά την αναισθησία, τις πολιτικές του νοσοκομείου και τις κλινικές κατευθυντήριες
γραμμές.
Ο νοσηλευτής της Μ.Μ.Α. λαμβάνει αναφορά της κατάστασης του ασθενούς από τον
αναισθησιολόγο. Σχετικές πληροφορίες που δίνονται στο νοσηλευτή μπορούν να αφορούν το
είδος και το σημείο των τομών και των παροχετεύσεων, τα ενδοφλέβια υγρά, τα λαμβανόμενα
φάρμακα και τα φάρμακα που χορηγήθηκαν πριν την επέμβαση, βλάβες στο δέρμα, προβλήματα
στην κατάποση, στην κινητικότητα και στην επικοινωνία. Ο νοσηλευτής της Μ.Μ.Α. γνωρίζει
τους προβληματισμούς που εξέφρασε ο ασθενής προεγχειρητικά τυχόν ειδικές απαιτήσεις του και
την παρουσία συγγενών που περιμένουν τον ασθενή.
Κατά την άφιξη του ασθενούς στην Μ.Μ.Α., γίνεται άμεσα μια πλήρης και συστηματική
αξιολόγησή του. Ο νοσηλευτής χρησιμοποιεί το σύστημα ABC (δηλαδή αεραγωγός ,αναπνοή
κυκλοφορία) για να θέσει προτεραιότητες στην αρχική εκτίμηση του χειρουργικού ασθενή
ξεκινώντας από τον έλεγχο της βατότητας του αεραγωγού. Εάν δεν αντενδείκνυται, οι ασθενείς
που ανανήπτουν τοποθετούνται σε πλάγια θέση για να μειωθεί ο κίνδυνος εισρόφησης. ο τεχνητός
αεραγωγός στοματικός ή ρινικός αποτρέπει τη στροφή της γλώσσας προς τα πίσω και την
απόφραξη του αεραγωγού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως ότου ασθενής καταστεί ικανός να
διατηρήσει τον αεραγωγό του χωρίς βοήθεια.
Μερικοί ασθενείς θα παραμείνουν διασωληνωμένοι και υπό μηχανικό αερισμό και μετά την
επέμβαση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο νοσηλευτής εφαρμόζει την αναπνευστική αξιολόγηση που
περιγράφεται παραπάνω. Επιπλέον, ελέγχει τον ενδοτραχειακό σωλήνα και τις ρυθμίσεις του
αναπνευστήρα. Στον ασθενή είναι συνδεδεμένο ένα μόνιτορ παρακολούθησης της καρδιακής
λειτουργίας και περιχειρίδα για την μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Οι σφύξεις και η αρτηριακή
πίεση μετριούνται και καταγράφεται ο καρδιακός ρυθμός του ασθενούς.
3.6

Εξιτήριο από την Μονάδα Μετεγχειρητικής Ανάνηψης

Οι ασθενείς εξέρχονται από την Μ.Μ.Α. για το σπίτι ή την κλινική. Η Μ.Μ.Α. χρησιμοποιεί
καταγεγραμμένα κριτήρια και μια αριθμητική κλίμακα βαθμολόγησης για να καθορίσει την
ετοιμότητα του ασθενούς και να εξέλθει για το σπίτι ή την κλινική. Η κλίμακα εξόδου μετά από
αναισθησία Aldrete (PADS) εκτιμά την ετοιμότητα του ασθενούς να εξέλθει. Η PADS δίνει μια
αριθμητική βαθμολόγηση από 0 έως 2 για κάθε έναν από τους εξής παράγοντες : κινητοποίηση,
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αναπνοή, κυκλοφορία, επίπεδο συνείδησης και κορεσμός οξυγόνου. Οι ασθενείς μπορούν να
μεταφερθούν στην κλινική με PADS από 8 έως 10 αλλά για να πάρουν εξιτήριο για το σπίτι τους
πρέπει να έχουν PADS 9 ή υψηλότερο. Εάν οι ασθενείς έχουν «βασικό» PADS μικρότερο του 8,
λόγω προϋπάρχοντος προβλήματος, ο αναισθησιολόγος λαμβάνει την απόφαση εξατομικευμένα.

Κλίμακα εξόδου μετά από την αναισθησία Aldrete
Πηγή : Beth Israel Deaconess Nursing Department
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ΣΕΝΑΡΙΟ 1
Ο Παύλος, 32 ετών, εργαζόμενος ως πυροσβέστης, προσήλθε στα ΤΕΠ του Γενικού
Νοσοκομείου «Αγ. Ανδρέας» Πατρών με θερμικό έγκαυμα που καλύπτει το 28% του σώματος
του. Παρουσιάζει εγκαύματα σε πρόσωπο, άνω άκρα και στέρνο. Κατά την εισαγωγή του στο
νοσοκομείο τα ζωτικά σημεία ήταν τα εξής : SpO2 : 91%, Α.Π.: 190/125 mmHg , Σφύξεις :
129/λεπτό και θερμοκρασία 39ο C. Στην κλινική εξέταση εντοπίζεται απώλεια ιστού δέρματος και
εκροή υγρού. Σε μια γρήγορη εξέταση του ιστορικού ο ασθενής φαίνεται αποπροσανατολισμένος.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Πυρετός

Σχετίζεται με

Χορήγηση

Χορηγήθηκαν

Η θερμοκρασία

τα εγκαύματα

αντιπυρετικών

αντιπυρετικά

του

ασθενούς

με έχει

επανέλθει

που έχει

φαρμάκων

υποστεί.

μέτρηση

και σύμφωνα

ιατρική οδηγία και σε φυσιολογικά

θερμοκρασίας/ ώρα γίνεται

μέτρηση επίπεδα

σύμφωνα με ιατρική θερμοκρασίας/ώρα.
οδηγία
Υψηλή
Αρτηριακή
Πίεση

Οφείλεται
στον
(εγκαυματικό)
πόνο.

Χορήγηση
υπερτασικών

αντι- Χορηγήθηκαν

Η

ΑΠ

του

ασθενούς

έχει

με επανέλθει

σε

αντιυπερτασικά

σύμφωνα με ιατρική σύμφωνα

οδηγία και μέτρηση ιατρική οδηγία και φυσιολογικά
ΑΠ ανά ώρα

παρακολουθείται η επίπεδα
ΑΠ/ώρα

Δύσπνοια

Οφείλεται στη

Χορήγηση οξυγόνου Χορηγήθηκε

Επιτυχής

δηλητηρίαση

με

αντιμετώπιση

από

μάσκας

συνδυασμό βρογχοδιασταλτικό

φάρμακο με μάσκα δύσπνοιας

μονοξείδιου

νεφελοποίησης και νεφελοποίησης και άνοδος

του άνθρακα.

μάσκας

Venturi τοποθετήθηκε

SpO2

και
του
σε

σύμφωνα με ιατρική μάσκα Venturi στα φυσιολογικά
οδηγία.

6L/min

σύμφωνα επίπεδα

με ιατρική οδηγία
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Πόνος

Σχετίζεται με Χορήγηση

Χορηγήθηκε

Μείωση πόνου

την παρουσία αναλγητικών

ενδοφλεβίως

ασθενούς

εγκαυμάτων.

κατόπιν

ιατρικής αναλγητικό

οδηγίας

φάρμακο σύμφωνα
με ιατρική οδηγία

Απώλεια

Οφείλεται

Εκτίμηση

από Πραγματοποιήθηκε Επιτυχής

ιστού

στην παρουσία πλαστικό χειρουργό η εκτίμηση από τον Μεταμόσχευση

δέρματος και εγκαυμάτων.

και

πλαστικό

εκροή υγρού

προγραμματισμός

χειρουργό και έγινε συνεχής

για

χειρουργείο προεγχειρητική

μεταμόσχευσης

ετοιμασία

δέρματος

ασθενούς

Χαμηλό

Οφείλεται

επίπεδο

στην

συνείδησης

οξυγόνωση

Γλασκώβης,

του

εκτίμηση

εγκεφάλου.

νευρολόγο

υπο

δέρματος

Εκτίμηση
– κλίμακας

και

παρακολούθηση
του από

πλαστικό

χειρουργό

βάσει Πραγματοποιήθηκε Αποκατάσταση
εκτίμηση

βάσει νευρολογικού

κλίμακας

προφίλ

από Γλασκώβης

και ασθενούς,

έγινε εκτίμηση από ανάκτηση
νευρολόγο

συνείδησης
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ΣΕΝΑΡΙΟ 2

Η κα. Α, μια 32χρονη ανύπαντρη γυναίκα, παραπέμφθηκε από τον δερματολόγο της σε
μια κλινική ειδικότητας BDD. Ζούσε μόνη της, δεν είχε ερωτική σχέση και δεν είχε παιδιά.
Ολοκλήρωσε το κολέγιο, εργάστηκε ως υπάλληλος μερικής απασχόλησης σε μια μπουτίκ ρούχων.
Η κα. Α απέδωσε τις δυσκολίες της με την απόκτηση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε
παρεμβολές, που αντιμετώπιζε από ενοχλητικές σκέψεις και ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές που
σχετίζονται με τις ανησυχίες της για την εμφάνισή της. Η κα. Α εκμυστηρεύτηκε στους
νοσηλευτές ότι είχε ζητήσει πολλές φορές από τον πλαστικό της χειρουργό να υποβληθεί σε
κοσμητικές επεμβάσεις.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Η κα. Α. δεν

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ζητά καθ’ υπέρβαση

Κίνδυνος για

Προγραμματισμός

Πραγματοποιήθηκε

χειρουργική επέμβαση

την σωματική

ραντεβού για

συνεδρία, έγινε

της

εκτίμηση από

συζήτηση και

κίνδυνο για τον

ακεραιότητα.

ψυχίατρο και

εκτιμήθηκε το

εαυτό της και οι

κλινικό ψυχολόγο.

ψυχολογικό προφίλ
της ασθενούς.

αποτελεί

συνεδρίες

της

θα συνεχιστούν
και

εκτός

κλινικής.
Υπερδιέγερση/Ανησυχία

Κίνδυνος

Προγραμματισμός

εκδήλωσης

κα.

Α.

για χορήγηση

ηρεμιστικό κατόπιν βρίσκεται

σε

βίαιης

ηρεμιστικών

ιατρικής

συμπεριφοράς

κατόπιν ιατρικής
οδηγίας.

Χορηγήθηκε

Η

οδηγίας κατάσταση

(Xanax 0.5mg) και ηρεμίας και δεν
πραγματοποιήθηκαν εμφανίζει

Εκπαίδευση για τον

ασκήσεις

κάποια ένδειξη

έλεγχο του άγχους

αναπνοών.

για

μέσω τεχνικών
αναπνοής.

εκδήλωση

βίαιης
συμπεριφοράς,.
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Έμμονες ιδέες για την

Διαταραχή

Προγραμματισμός

Πραγματοποιήθηκε

Η κα. Α.

εξωτερική εμφάνισή

εικόνας

για συζήτηση με

συζήτηση και

φαίνεται να

της.

εαυτού

τους νοσηλευτές για

ενημέρωση από

αντιλαμβάνεται

τις σκέψεις και τα

τους νοσηλευτές.

και να

συναισθήματα της

αποδέχεται την

ασθενούς.

εξωτερική
εμφάνισή της
και νιώθει
μεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση.

Απομόνωση

Μη

Ενημέρωση των

Ενημερώθηκαν οι

Η κα. Α. έχει

υποστηρικτικό

συγγενών και των

συγγενείς και ο

ανακτήσει τις

οικογενειακό

κοινωνικών

κοινωνικός

επαφές και

περιβάλλον

λειτουργών και

λειτουργός και

δέχεται

ώθηση για τη

εντάχθηκε και σε

υποστήριξη

συμμετοχή σε

ομάδα

από την

ομάδες

ψυχοκοινωνικής

οικογένειά της.

ψυχοκοινωνικής

υποστήριξης.

Είναι ενεργή

υποστήριξης και

Αποστολή

και

εύρεσης εργασίας

βιογραφικών από

προσαρμόζεται

πλήρους

την ίδια και

στην ομάδα

απασχόλησης.

συνεντεύξεις με

ψυχοκοινωνικής

εργοδότες.

υποστήριξης
και αναζητά
εργασία
πλήρους
απασχόλησης.
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