
Η αποκατάσταση μετά την απώλεια 
βάρους είναι αντικείμενο της 

πλαστικής χειρουργικής ή 
υποειδικότητάς της; 

Στρατής Γαβριήλ, Πλαστικός χειρουργός. 



• Μηχανική μετακίνηση. 

• Μηδαμινή άσκηση. 

• Άγχος. 

• Ένδεια ελεύθερου χρόνου. 

• Γρήγορο και πολυθερμικό φαγητό. 

• Απομάκρυνση από τη «Μεσογειακή» διατροφή. 

Ο τρόπος της σύγχρονης ζωής και της διατροφής είναι υπεύθυνα για 
τη παχυσαρκία. 



• Καρδιακά, (Καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσος). 
• Κυκλοφοριακά, (Οιδήματα των κάτω άκρων, φλεβικές και αγγειακές 

ανεπάρκειες). 
• Αναπνευστικά, (χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια) 
• Ορμονικά, (Σακχαρώδης διαβήτης, υποθυρεοειδισμός κλπ.) 
• Ορθοπαιδικά, (Δισκοπάθεια, οστεοαρθρίτιδες κλπ.)  
• Αισθητικά, (Κρεμάμμενη κοιλία, γιγαντομαστία κλπ.) 
• Λειτουργικά, (Περιορισμός στη κίνηση και τη καθαριότητα) 
• Ψυχολογικά, (απόρριψη, μελαγχολία, κατάθλιψη κλπ.) 

Τεράστια προβλήματα υγείας ξεκινούν μετά την αύξηση του 
σωματικού βάρους 



• Φάρμακα, (μείωση της όρεξης, περιορισμός της απορρόφησης του 
λίπους). 

• Ενδογαστρικό μπαλόνι. 

• Γαστρικός δακτύλιος. 

• Γαστρικό «μανίκι». 

• Γαστρικό By pass.   

Τρόποι Ιατρικής αντιμετώπισης της Παχυσαρκίας 



• Συζήτηση με το χειρουργό Παχυσαρκίας και απόφαση του είδους 
αντιμετώπισης. 

• Εκτίμηση από το πλαστικό χειρουργό για το πρόβλημα και το 
σωματότυπο του ασθενούς. 

• Οι επεμβάσεις που έχουν θετικό αποτέλεσμα πριν την απώλεια του 
βάρους είναι η κοιλιοπλαστική, η λιποαναρρόφηση και η 
γυναικομαστία. 

Η αντιμετώπιση του ασθενούς από τη πλευρά του πλαστικού 
χειρουργού 



• Χαλάρωση του κοιλιακού δέρματος και τοιχώματος. (κοιλιοπλαστική) 

• Πτώση μαστού. (ανόρθωση μαστού- μαστοπηξία) 

• Χαλάρωση μηρών και γλουτών.(Lift μηρών και γλουτών) 

• Χαλάρωση βραχιόνων. (βραχιονοπλαστική) 

• Χαλάρωση του προσώπου (Face Lift). 

Αισθητικά προβλήματα που προκύπτουν από την απώλεια βάρους 



 
 

Χαλάρωση του κοιλιακού δέρματος και τοιχώματος. (κοιλιοπλαστική) 



 
 

Πτώση μαστού. (ανόρθωση μαστού-μαστοπηξία) 



 
 

Χαλάρωση μηρών και γλουτών.(Lift μηρών και γλουτών) 



•  
 

Χαλάρωση βραχιόνων. (βραχιονοπλαστική) 
 



 
 

Χαλάρωση του προσώπου (Face Lift). 



 
 

Η αποκατάσταση τέτοιων περιστατικών είναι πραγματικά αντικείμενο 
εξειδικευμένων πλαστικών χειρουργών σε τέτοια περιστατικά για να μην υπάρχουν 

αποτελέσματα σαν τα παρακάτω 



 
 

Πριν και μετά από γαστρικό δακτύλιο, κοιλιοπλαστική και 
λιποαναρρόφηση 



 
 

Πριν και μετά από κοιλιοπλαστική και γαστρικό by pass 



 
 

Συνδυασμένη επέμβαση κοιλιοπλαστικής και μείωσης μαστού σε 
ασθενή με γαστρικό δακτύλιο 



 
 

Συνδυασμένη επέμβαση ανόρθωσης μαστών, κοιλιοπλαστικής και 
λιποαναρρόφησης, αφού υπέστη τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου 



 
 

Ανόρθωση γλουτών μετά από απώλεια βάρους 



 
 

Ανόρθωση μαστών μετά από απώλεια βάρους 



 
 

Ανόρθωση μαστών μετά από απώλεια βάρους 



 
 

Βραχιονοπλαστική μετά από απώλεια βάρους 



 
 

Face Lift σε ασθενή με απώλεια βάρους. (Η ηλικία περισσότερο παρά 
η απώλεια βάρους είναι υπεύθυνη για τη χαλάρωση στο πρόσωπο)  



 
 

Face Lift σε ασθενή με απώλεια βάρους. (Η ηλικία περισσότερο παρά 
η απώλεια βάρους είναι υπεύθυνη για τη χαλάρωση στο πρόσωπο)  

 


