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Σύγχρονη, υψηλού επιπέδου, πλαστική χειρουργική
τεχνική και τεχνολογία, στην υπηρεσία της οµορ-
φιάς, στο φιλόξενο και ασφαλές περιβάλλον της Κλι-
νικής ΓΕΝΕΣΙΣ.

Καλώς ήλθατε στο Τµήµα της Πλαστικής και Αισθητικής
Χειρουργικής, µία υπηρεσία αφιερωµένη στη γυναικεία
γοητεία, µε την ιδιαίτερη φροντίδα της ΓΕΝΕΣΙΣ.
∆ηµιουργήσαµε ένα χώρο διακεκριµένο, ανεξάρτητα
χωροθετηµένο και µε ξεχωριστά χειρουργεία και θα-
λάµους και εξασφαλίσαµε την υποστήριξη εξειδικευ-
µένου ιατρικού και νοσηλευτικού δυναµικού, για να
προσφέρουµε υπηρεσίες υψηλού ιατρικού επιπέδου
στη Γυναίκα κάθε ηλικίας.

Είναι απόλυτα φυσιολογικό µια γυναίκα να επιθυµεί να
βελτιώσει το σώµα της, ιδιαίτερα µάλιστα µετά από
εγκυµοσύνη και τοκετό ή χειρουργική επέµβαση. Η
αίσθηση για το σώµα µας και την εξωτερική µας εµ-
φάνιση έχει τεράστια σηµασία, καθοριστική για την τό-
νωση της αυτοπεποίθησης και την ψυχολογία µας.
Υπάρχουν λύσεις µε τις οποίες µπορείτε να διορ-
θώσετε κάθε είδους ατέλειες που αµφισβητούν τη
θηλυκότητα και να αποκτήσετε την εικόνα που επι-
θυµείτε.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
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Η αισθητική πλαστική χειρουργική είναι πλέον προσι-
τή. Οι νέες τεχνικές και η γνώση που αποκτήθηκε
επιτρέπουν την ελαχιστοποίηση του χρόνου ανάρ-
ρωσης, τον περιορισµό του κόστους νοσηλείας και
τη γρήγορη επαναφορά στην καθηµερινότητα.
Επιπλέον, τα νέα ιατρικά υλικά και µηχανήµατα, βοή-
θησαν να γίνει η πλαστική επέµβαση πιο απλή, ασφα-
λής και επιλέξιµη από µεγαλύτερες οµάδες του
πληθυσµού. Μπορείτε, λοιπόν, να προσφέρετε στον
εαυτό σας την επιλογή µιας αποτελεσµατικής λύσης
για να βελτιώσετε την εικόνα σας και να νιώσετε
ισχυρές απέναντι στη ζωή και το χρόνο.

Οι συνεργάτες µας Πλαστικοί Χειρουργοί θα σας
ακούσουν προσεκτικά και θα σας προσφέρουν εναλ-
λακτικές προτάσεις για την επίτευξη ενός ρεαλιστικού
αποτελέσµατος. Οι Ιατροί µας είναι µέλη της Ένωσης
Πλαστικών Χειρουργών Βορείου Ελλάδος, που
είναι ο επίσηµος επιστηµονικός φορέας και πραγµα-
τοποιούν όλες τις επεµβάσεις που έχουν τεκµηριωθεί
επιστηµονικά, έχουν δοκιµαστεί επιτυχώς και εφαρ-
µόζονται παγκοσµίως.

Η καλή και σωστή ενηµέρωση είναι το κλειδί της επι-
τυχίας στη ζωή, µη διστάζετε λοιπόν και ρωτήστε άφο-
βα, ακόµη και αν νοµίζετε ότι η απορία σας είναι
αφελής. Προγραµµατίστε µία δωρεάν επίσκεψη για
ιατρική συµβουλή και κλινική εκτίµηση στο Τµήµα
της Πλαστικής και Αισθητικής Χειρουργικής της
ΓΕΝΕΣΙΣ, καλώντας στο 2310 984040.
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Το Ιατρικό µας προσωπικό είναι το καταλληλότερο
για να δώσει απαντήσεις σε ερωτήµατα όπως:

� Ποια προβλήµατα λύνει σήµερα η Πλαστική;

� Σε ποιές περιπτώσεις ενδείκνυται
και για ποιες ηλικίες;

� Ποιες είναι οι σύγχρονες θεραπείες
και πως επιλέγεις κάθε µία από αυτές;

� Πόσο διαρκούν τα αποτελέσµατα;

� Τι σηµασία έχει ο σωµατότυπος,
ποια είναι τα µειονεκτήµατα
και τα πλεονεκτήµατα σε κάθε περίπτωση;

� Ποια η διάρκεια της επέµβασης, το κόστος
και ο χρόνος αποθεραπείας;

� Τι πρέπει να προσέχει κανείς πριν
και µετά την επέµβαση;

� Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές
και ποιοι κίνδυνοι κρύβονται για την υγεία;

Αν και η Πλαστική και Αισθητική ιατρική ασχολείται
µε όλο το σώµα, οι επεµβάσεις που συχνότερα αφο-
ρούν στις γυναίκες των οποίων το σώµα έχει ταλαι-
πωρηθεί µε εγκυµοσύνη, θηλασµό και αυξοµειώσεις
βάρους, είναι η Πλαστική Στήθους, η Κοιλιοπλαστική και
η Λιποαναρρόφηση.
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Ο µαστός είναι το σύµβολο και η προβολή της γυναι-
κείας σεξουαλικότητας. Το σώµα και το στήθος αλλά-
ζει όγκο και σχήµα µε τα χρόνια, κυρίως λόγω κάποιων
φυσιολογικών αυξοµειώσεων βάρους, µε τις εγκυµο-
σύνες, στην εµµηνόπαυση, αλλά και λόγω της φυσικής
επίδρασης της βαρύτητας. Η αισθητική πλαστική χει-
ρουργική παρεµβαίνει και αποκαθιστά τη φυσιολογι-
κή φθορά στο στήθος, έτσι ώστε να τονισθεί ξανά το
σχήµα του και να φαίνεται νεότερο, είτε ρυθµίζει το
µέγεθος και τη συµµετρία του.

∆ιακρίνουµε τις εξής επεµβάσεις:

� Προσθετική ή αυξητική στήθους
� Ανόρθωση στήθους
� Μείωση στήθους
� ∆ιόρθωση ασυµµετρίας στήθους
� Αποκατάσταση στήθους

Στις επεµβάσεις ανάπλασης και ανόρθωσης του στή-
θους χρησιµοποιούνται ενθέµατα, προθέσεις σιλι-
κόνης ή ορού, τα οποία προσφέρονται σε µεγάλη
ποικιλία µεγέθους και σχήµατος, για να ταιριάζουν
σε κάθε γυναικείο σωµατότυπο. Τα παραπάνω ενθέ-
µατα είναι ασφαλή, οι επιδηµιολογικές µελέτες δεν τα
έχουν ενοχοποιήσει για αυξηµένο κίνδυνο απόρριψης
φλεγµονής ή µόλυνσης του δέρµατος ή ακόµη και νε-
οπλασίας. Αντίθετα, χρησιµοποιούνται στην αποκατά-
σταση του στήθους µετά από µαστεκτοµή, καθώς δεν
προκαλούν µεταστάσεις ή τοπικές υποτροπές, και επι-

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ
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ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η χαλαρή κοιλιά είναι συχνή κληρονοµιά µιας εγκυ-
µοσύνης ή µιας µεγάλης και απότοµης απώλειας βά-
ρους. Η κοιλιοπλαστική δεν είναι µέθοδος
αδυνατίσµατος, αλλά µία επέµβαση για να διορθω-
θούν τα σηµάδια ή οι παραµορφώσεις, που προκα-
λεί ο φυσικός κύκλος της ζωής.

πλέον βοηθούν στη βελτίωση της επιβαρυµένης ψυ-
χολογίας και στη φυσιολογική επανένταξη στη ζωή.
Η πλαστική στήθους δεν επηρεάζει την ικανότητα
θηλασµού ή τη δυνατότητα εκτέλεσης µαστογρα-
φίας ή άλλων εξετάσεων, ενώ η νέα µορφή διατη-
ρείται ακόµη και µετά την εγκυµοσύνη και το
θηλασµό. Εκτός από τις επεµβάσεις ανόρθωσης και
αύξησης του στήθους, η πλαστική µπορεί να αντιµε-
τωπίσει και τις περιπτώσεις στις οποίες το στήθος
εµφανίζει συγγενείς δυσµορφίες, µε συχνότερες την
ασυµµετρία µεγέθους, τις ανωµαλίες στις θηλές, όπως
την απλασία, αγενεσία, υπεράριθµη ή υπερτροφική θη-
λή, αλλά και την εισολκή της θηλής. Τέλος, υπάρχει και
η επέµβαση µείωσης του µαστού, η οποία εφαρµόζε-
ται στις περιπτώσεις εκείνες όπου το µεγάλο µέγεθος
και βάρος δηµιουργεί λειτουργικά προβλήµατα, όπως
πόνο στην πλάτη και παραµόρφωση στη σπονδυλική
στήλη. Είναι µια επέµβαση αποκατάστασης η οποία
βελτιώνει αισθητά την ποιότητα ζωής και επιτυγχάνει
υψηλό βαθµό ικανοποίησης.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να συζητήσετε µε τον
Πλαστικό Χειρουργό του Τµήµατος για να σας ενη-
µερώσει για τις δυνατότητες και να σας βοηθήσει στις
επιλογές σας.
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Με την κοιλιοπλαστική µπορεί να αποκατασταθεί η
οµορφιά της κοιλιάς, να διορθωθούν δυσµορφίες
όπως ραγάδες, τοπική συσσώρευση λίπους ή χαλά-
ρωση του δέρµατος µε τη µορφή ποδιάς. Ιδιαίτερα οι
ραγάδες της εγκυµοσύνης επιδέχονται µικρή βελτίω-
ση µε µη χειρουργικές θεραπείες και η επέµβαση πλα-
στικής είναι η αποτελεσµατική αντιµετώπιση. Επιπλέον,
η κοιλιοπλαστική µπορεί να συνδυαστεί ταυτόχρονα
µε γυναικολογικές επεµβάσεις, όπως κοιλιακή υστερε-
κτοµή, ερευνητική λαπαροτοµία ή επανόρθωση κήλης
κοιλιακού τοιχώµατος.

Στο Τµήµα της Πλαστικής και Αισθητικής Χειρουργι-
κής της ΓΕΝΕΣΙΣ, το εξειδικευµένο Ιατρικό προσωπι-
κό, ύστερα από εξέταση, µπορεί να σας προτείνει ποια
τεχνική προσέγγιση θα ανταποκριθεί καλύτερα στις
ανάγκες, τις επιθυµίες και τον τρόπο ζωής σας.Η µορ-
φολογία της περιοχής, η ποσότητα του περιττού πά-
χους, η κατάσταση του δέρµατος και των κοιλιακών
µυών, είναι µερικά από τα κριτήρια που πρέπει να λη-
φθούν υπόψη, για να επανέλθουν οι αρµονικές γραµ-
µές στην κοιλιακή χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την επέµ-
βαση και προεγχειρητικές οδηγίες, προγραµµατίστε
ένα συµβουλευτικό ραντεβού χωρίς χρέωση µε έναν
Ιατρό του Τµήµατος.
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ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

Η λιποαναρρόφηση είναι η συχνότερη επέµβαση της
Πλαστικής και Αισθητικής Χειρουργικής, η οποία µπο-
ρεί να εφαρµοσθεί σε όλες τις ζώνες του σώµατος,
όπου υπάρχει τάση να συγκεντρώνεται τοπικό πά-
χος. Πρόκειται για συσσωρευµένο λιπώδη ιστό, ο οποί-
ος δεν µειώνεται µε δίαιτα ή άθληση. Συχνότερα το
τοπικό λίπος εντοπίζεται γύρω από τους γλουτούς, την
κοιλιά, την εσωτερική επιφάνεια του γονάτου, αλλά και
στους βραχίονες ή τους γλουτούς. Με τη νέα τεχνική
της Παλλόµενης ΜικροδικτυωτήςΛιποαναρρόφησης
(PowerAssisted Liposuction,PΑL), το αισθητικό απο-
τέλεσµα µετά την επέµβαση είναι αισθητά καλύτερο
γιατί επιτρέπει στο δέρµα να διατηρεί τη φυσιολο-
γική του υφή χωρίς να χαλαρώνει και να κρεµά, µε-
τά την αφαίρεση του τοπικού πάχους.

Τοπικό πάχος, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, παρατηρείται
συχνά µετά την πρώτη εγκυµοσύνη, αλλά και µετά την
εµµηνόπαυση.Η λιποαναρρόφηση βελτιώνει τη γραµ-
µή του σώµατος και το αποτέλεσµα είναι άµεσα ορα-
τό. Ωστόσο, υπενθυµίζεται ότι δεν είναι µια µέθοδος
αδυνατίσµατος, αλλά µια αισθητική παρέµβαση, όταν η
άσκηση και η δίαιτα δεν αρκούν για να βελτιώσουν
την εικόνα του σώµατος.
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Σε κάθε περίπτωση την τελική απόφαση θα λάβετε
από κοινού µε τον Πλαστικό Χειρουργό του Τµήµα-
τος και αφού έχουν απαντηθεί τα ερωτήµατά σας και
σας έχουν εξηγηθεί οι λεπτοµέρειες, όπως η αναι-
σθησία, η προεγχειρητική εκτίµηση και οι τεχνικές της
επέµβασης.

Άλλες επεµβάσεις που αφορούν στην ειδικότητα της
Πλαστικής-Επανορθωτικής και Αισθητικής Χει ρουρ-
γικής:

• Βλεφαροπλαστική
Αποκατάσταση των πτώσεων (σακούλιασµα) των
βλεφάρων, καθώς µεγαλώνει η απόσταση από το
κάτω βλέφαρο έως την παρειά µε προβολή του
περικογχικού λίπους και χαλάρωση του οφθαλµι-
κού µυός.

• Ρινοπλαστική
Ανακατασκευή της µύτης, των ρινικών κογχών και
του ρινικού διαφράγµατος, µε σκοπό να αποκα-
τασταθούν δυσµορφίες ή δυσλειτουργίες στην
αναπνοή,  µε αποτέλεσµα µία όµορφη, φυσική και
λειτουργική µύτη, σε αρµονία µε το πρόσωπο. Συ-
χνά συνδυάζεται και µε πωγωνοπλαστική.

• Ωτοπλαστική
Πλαστική των χόνδρινων πτερυγίων των αυτιών µε
συχνότερη αποκατάσταση τη διόρθωση συγγε-
νούς προπέτειας των ώτων προς τα εµπρός, γνω-
στών ως αφεστώτα ώτα (πεταχτά αυτιά).   
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• Facelift Μετωπιαίο
Αντιµετώπιση της χαλάρωσης του µετώπου, η
οποία οδηγεί στην εµφάνιση ρυτίδων και σε µερι-
κή πτώση του υπερόφρυου, η οποία αλλοιώνει το
βλέµµα του προσώπου.

• Lifting λαιµού
Ο φυσιολογικός µηχανισµός γήρανσης του δέρ-
µατος και του µυώδους πλατύσµατος, προκαλούν
χαλάρωση στην περιοχή του λαιµού και τη δηµι-
ουργία έντονων πτυχών. 

• Αυξητική Χειλέων
Είναι µια συχνή αισθητική πλαστική επέµβαση που
γίνεται είτε µε υαλουρονικό οξύ, είτε µε µόνιµο έν-
θεµα.    

• Πλαστική µηρών και βραχίονα
Αντιµετωπίζεται η χαλάρωση του δέρµατος και η
πτώση, συνδυάζοντας την τοπική λιποαναρρόφη-
ση ταυτόχρονα µε το δερµατικό lifting.

• Αυξητική Γλουτών
Αισθητική επέµβαση βελτίωσης περιγράµµατος
και όγκου των γλουτών.

• Αισθητική γεννητικών οργάνων
Στην κατηγορία αυτή ανήκει η αιδοιοπλαστική, η
πλαστική χειλέων γεννητικών οργάνων, η λιποα-
ναρρόφηση του εφηβαίου,  επεµβάσεις µε τις οποί-
ες διορθώνονται αποτελεσµατικά τυχόν αισθητικές
ή λειτουργικές δυσµορφίες.
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• Αφαίρεση υπερτροφικών ουλών - χηλοειδούς
Πρόκειται για επάρσεις του δέρµατος, άλλοτε ερυ-
θρές και άλλοτε σκουρόχρωµες, στα όρια ενός
τραύµατος ή µιας τοµής και οι οποίες µπορεί να
επεκτείνονται πέραν των ορίων. Οι αντιαισθητικές
αυτές ουλές είναι συσσωρεύσεις ουλώδους ιστού,
λόγω υπεραντίδρασης του µηχανισµού επούλω-
σης του οργανισµού.      

• Αφαίρεση καλοηθών ή κακοηθών βλαβών 
του δέρµατος
Στην πλαστική χειρουργική ανήκουν και οι επεµβά-
σεις επανορθωτικής του δέρµατος, η εκτοµή δερ-
µατικού σπίλου (ελιάς) ή άλλων καλοηθών βλαβών
όπως η υπερκεράτωση, αλλά και η αντιµετώπιση κα-
κοηθών βλαβών, ένα βασικοκυτταρικό ή ακανθο-
κυτταρικό επιθηλίωµα (καρκίνος του δέρµατος). 

• Botox
Για αποκατάσταση ρυτίδων στο µέτωπο, στα µά-
τια (πόδι χήνας) αλλά και για άλλες εφαρµογές,
όπως αντιµετώπιση ενοχλητικής εφίδρωσης.

• Yαλουρονικό Οξύ
Υλικό το οποίο χρησιµοποιείται για το γέµισµα ρυ-
τίδων.

• Μεταµόσχευση µαλλιών
Επέµβαση η οποία αντιµετωπίζει την αλωπεκία και
την αραίωση του τριχωτού στις γυναίκες.
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Μπορείτε να προγραµµατίσετε 

µια δωρεάν επίσκεψη για ιατρική 

συµβουλή και κλινική εκτίµηση 

στο Τµήµα της Πλαστικής και 

Αισθητικής Ιατρικής τηλεφωνώντας 

στο 2310 984 040.

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε 

περισσότερα στοιχεία για την Πλαστική

και Αισθητική Χειρουργική στην ιστοσε-

λίδα της Κλινικής στη διεύθυνση

www.genesishospital.gr, στην ενότητα

Πλαστική Χειρουργική. 
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