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Ο πλαστικός χειρουργός δρ Στρατής Γαβριήλ μάς 
ενημερώνει σχετικά με όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την 
πλαστική στήθους

Το στήθος είναι αναμφίβολα το κορυφαίο σημείο 
θηλυκότητας στη γυναίκα. Αυτός είναι και ο λόγος που η 
αισθητική χειρουργική παρέμβαση στον μαστό αποτελεί και 
τη συχνότερα ζητούμενη από τον γυναικείο πληθυσμό. 
Η ηλικία, οι εγκυμοσύνες και η απώλεια βάρους είναι οι 
κύριες αιτίες χαλάρωσης του δέρματος και πτώσης του 
στήθους. Η κληρονομικότητα ασφαλώς συμμετέχει, αφού η 
πτώση του στήθους κάτω από τις ίδιες συνθήκες δεν είναι 
σε όλες τις γυναίκες η ίδια.
Η κληρονομικότητα επίσης συμμετέχει και στη 
μεγαλομαστία, ένα πρόβλημα όχι μόνο αισθητικό αλλά και 
λειτουργικό, που από την εφηβεία κιόλας ταλαιπωρεί τα 
κορίτσια.
Μια αποτελεσματική, εύκολη και σύντομη τεχνική με ένα 
καλό αισθητικό, λειτουργικό αλλά και επαναλαμβανόμενο 
αποτέλεσμα θα ήταν ζητούμενο στη μείωση-ανόρθωση του 
μαστού.
Η νέα τεχνική της L τομής για την ανόρθωση ή και μείωση 
του μαστού, που εφαρμόζουμε την τελευταία και πλέον 
δεκαετία, έχει πολλά πλεονεκτήματα. Ο χειρουργικός 
χρόνος δεν ξεπερνά τη μιάμιση ώρα, η γυναίκα φεύγει την 
ίδια μέρα από τη κλινική χωρίς πόνο και επανέρχεται στην 
πλήρη δραστηριότητά της σε λίγες μέρες. Η τεχνική αυτή 
προσφέρει σε κάθε περίπτωση πλήρη λειτουργικότητα στον 
μαστό, έχει τις μικρότερες τομές και σπάνιες επιπλοκές, 
εύκολα αντιμετωπίσιμες. 
Τη χειρουργική αυτή τεχνική αναπτύξαμε από το 2005 και 
μέχρι τώρα έχουμε κάνει περισσότερες από 2.000 τέτοιες 
επεμβάσεις με σταθερά άριστα αισθητικά αποτελέσματα. Την 
τεχνική αυτή παρουσιάσαμε σε πολλά διεθνή και ελληνικά 
συνέδρια πλαστικής χειρουργικής με μεγάλη ανταπόκριση 
μεταξύ των συναδέλφων. Το 2009 η τεχνική δημοσιεύτηκε 
στο αμερικανικό περιοδικό πλαστικής χειρουργικής [New 
Inferomedial Based Mammaplasty with L-Scar: Plastic 

and Reconstructive Surgery: Volume123(3) March 2009pp 
115e-117e] και από τότε πολλοί συνάδελφοι πλαστικοί 
χειρουργοί, από το εξωτερικό, επικοινωνούν μαζί μας για 
ανταλλαγή εμπειριών.
Εκείνα που θα πρέπει να ξέρει η γυναίκα πριν αποφασίσει να 
προχωρήσει σε μια τέτοια επέμβαση είναι:
1. Η επέμβαση είτε της μείωσης είτε της απλής ανόρθωσης 
στήθους με τη νέα αυτή τεχνική διαρκεί περίπου 1,5 
ώρα και γίνεται με γενική αναισθησία. Δεν χρειάζεται να 
μείνει στη κλινική, είναι σχεδόν ανώδυνη και, αν υπάρχει 
μετεγχειρητικός πόνος τις πρώτες δύο μέρες, απλά 
παυσίπονα είναι αρκετά.
2. Η δραστηριότητα της γυναίκας δεν θα εμποδιστεί 
περισσότερο από 1-2 μέρες, το μπάνιο επιτρέπεται από την 
τέταρτη μετεγχειρητική μέρα, ενώ αλλαγές με γάζες θα 
γίνονται για μία εβδομάδα. Ράμματα δεν αφαιρούνται, αφού 
είναι απορροφήσιμα. Ενα ειδικό σουτιέν είναι απαραίτητο για 
έναν μήνα.
3. Η χειρουργική τομή είναι πάντα κάθετη και λοξή προς 
τα έξω, όσο μεγάλη και να είναι η μείωση του μαστού ή η 
πτώση του. Με τον καιρό η μετεγχειρητική ουλή παίρνει τη 
μορφή ραγάδας. Η αισθητικότητα της θηλής σχεδόν ποτέ δεν 
επηρεάζεται, ενώ η λειτουργικότητα του στήθους είναι πάντα 
πλήρης όσον αφορά τον μελλοντικό θηλασμό.
4. Η τεχνική της L τομής έχει της μικρότερες δυνατόν ουλές 
και σπάνιες επιπλοκές, πέραν της πιθανότητας αιματώματος, 
που μπορεί να απορροφηθεί αυτόματα ή να παροχετευθεί. Η 
πιθανότητα μόλυνσης του τραύματος είναι η ίδια όπως σε 
κάθε επέμβαση.
5. Ιδιαίτερος προεγχειρητικός έλεγχος για την επέμβαση 
δεν χρειάζεται πέραν από το υπερηχογράφημα μαστού 
ή μαστογραφία σε ηλικίες πάνω από 35 χρονών. Τυχαία 
ευρήματα όπως ινοαδενώματα, κύστεις ή κακοήθειες 
μπορούν να αντιμετωπιστούν στην ίδια επέμβαση.
6. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι πάντα άριστο και 
η ανακούφιση της γυναίκας άμεση, ιδιαίτερα στη 
μεγαλομαστία, με μικρή ταλαιπωρία, τόσο, που θα 
αναρωτηθεί γιατί δεν το είχε κάνει νωρίτερα.

Νέα τεχνική L τομής για ανόρθωση 
ή μείωση του μαστού
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