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Ἐπανορθωτικὴ Πλαστικὴ Χειρουργικὴ ἔχει τεράστια ἐξέλιξη τὰ τελευταῖα χρόνια, μὲ ἐξαιρετικὰ ἀποτελέσματα.
Ἡ σχέση τῆς Ἐπανορθωτικῆς Χειρουργικῆς μὲ τὸ παιδὶ
εἶναι πλέον πολὺ πιὸ στενὴ καὶ λύνει πολὺ περισσότερα προβλήματα, ἀπὸ ὅτι στὸ παρελθόν, μὲ πολὺ καλύτερα ἀποτελέσματα. Ἔτσι, λοιπόν, παιδιὰ μὲ συγγενεῖς ἀνωμαλίες ἔχουν
περισσότερες πιθανότητες νὰ ἐπιζήσουν, ἔχοντας καλύτερη
ποιότητα ζωῆς. Σὲ αὐτὸ βέβαια ἔχει συμβάλλει ὁ πληρέστερος
προγεννητικὸς ἔλεγχος, οἱ μονάδες ἐντατικῆς θεραπείας νεογνῶν, ἀλλὰ καὶ οἱ βελτιωμένες παιδοχειρουργικὲς τεχνικές.
Οἱ περισσότερες συγγενεῖς ἀνωμαλίες ἀπαιτοῦν ἄμεση
χειρουργικὴ ἀντιμετώπιση, πολλὲς φορὲς καὶ τὶς πρῶτες
μέρες τῆς ζωῆς, ἀλλὰ κυρίως στὴ νηπιακὴ καὶ προσχολικὴ
ἡλικία. Ὁ σκοπὸς εἶναι νὰ ἀποφύγουμε λειτουργικά, αἰσθητικά, ἀλλὰ καὶ ψυχολογικὰ προβλήματα τοῦ παιδιοῦ. Παράλληλα, μειώνεται καὶ τὸ ἄγχος τῆς οἰκογένειας, ποὺ ζεῖ μὲ τὸ παιδί.
Οἱ πιὸ συνηθισμένες συγγενεῖς ἀνωμαλίες, ποὺ ἀφοροῦν στὴν Ἐπανορθωτικὴ Πλαστικὴ Χειρουργική, εἶναι γιὰ
τὰ βλέφαρα, ἡ βλεφαροφίμωση καὶ ἡ βλεφαρόπτωση. Ἡ
πρώτη, ποὺ σημαίνει μείωση τοῦ εὔρους τῆς βλεφαρικῆς
σχισμῆς, χειρουργεῖται τὸν τρῖτο μῆνα τῆς ζωῆς τοῦ παιδιοῦ,
γιὰ νὰ ἀποφύγουμε προβλήματα στὴν ὅραση. Ἡ δεύτερη,
πού εἶναι μία μεγάλη πρόκληση, ἐπειδὴ καλεῖται ὁ Πλαστικὸς
Χειρουργὸς νὰ θεραπεύσει τόσο τὸ αἰσθητικό, ἀλλὰ κυρίως
τὸ λειτουργικὸ πρόβλημα, μπορεῖ νὰ γίνει καὶ σὲ πιὸ μεγάλη
ἡλικία ὣς καὶ 5 ἐτῶν. Μέχρι τότε, τὸ παιδὶ πρέπει νὰ παρακολουθεῖται ἀπὸ τὸν ὀφθαλμίατρο.
Οἱ συγγενεῖς ἀνωμαλίες τῶν ὤτων ἀφοροῦν στὰ
γνωστὰ σὲ ὅλους προεξέχοντα ὦτα ἤ «πεταχτὰ αὐτιά», στὴν
ἀπλασία τοῦ πτερυγίου, ἀκόμη καὶ στὴν ἀνωτία, τὴν πλήρη
ἀπουσία τοῦ πτερυγίου τοῦ ὠτός. Οἱ ἐπεμβάσεις ἀποκατάστασης ἀρχίζουν στὴν ἡλικία τῶν 6-8 ἐτῶν.
Οἱ σχιστίες τοῦ χείλους εἶναι γνωστὲς συγγενεῖς ἀνωμαλίες ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων. Ἡ σχιστία μπορεῖ νὰ εἶναι
ἑτερόπλευρη ἤ ἀμφοτερόπλευρη, μὲ ἤ χωρὶς σχιστία τῆς
ὑπερῶας. Ὁ Πλαστικὸς Χειρουργὸς καλεῖται νὰ διορθώσει
τὸ λειτουργικὸ κυρίως μέρος, ἀλλὰ πρέπει νὰ δώσει ἔμφαση
καὶ στὸ αἰσθητικό. Ἔχουμε, λοιπόν, καὶ ἐδῶ μία πολύπλοκη
ἐπέμβαση. Ἡ ἐπιβίωσή τους ὀφείλεται στὴν ἰδιαίτερη ἀνάπτυξη τῶν μονάδων ἐντατικῆς θεραπείας νεογνῶν, ἀλλὰ
καὶ στὴν ἔγκαιρη χειρουργικὴ ἀντιμετώπιση. Ἡ μείωση τῶν
γεννήσεων παιδιῶν μὲ σχιστίες ὀφείλεται στὴν ἐνδομήτρια
ὑπερηχογραφικὴ διάγνωση, ὅπου οἱ γονεῖς, προκειμένου
νὰ ἀποκτήσουν παιδὶ μὲ «στίγμα» γιὰ ὅλη του τὴ ζωή, προβαίνουν σὲ διακοπὴ τῆς κύησης. Αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ κανόνα,
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καθὼς ὑπάρχουν καὶ ἐξαιρέσεις.
Οἱ συγγενεῖς ἀνωμαλίες τῶν ἄκρων, συνδακτυλίες ἤ
πολυδακτυλίες διορθώνονται στὴ προσχολικὴ ἡλικία ἤ καὶ
νωρίτερα.
Οἱ συγγενεῖς ἀνωμαλίες τῶν ἔξω γεννητικῶν ὀργάνων
ἀντιμετωπίζονται ἀνάλογα μὲ τὴ βαρύτητα, ἀλλὰ νωρίτερα
ἀπὸ τὴν προσχολικὴ ἡλικία.
Οἱ σπίλοι (ἐλιὲς) καὶ τὰ αἱμαγγειώματα εἶναι μία ἄλλη
κατηγορία συγγενῶν ἀνωμαλιῶν, ποὺ καλεῖται νὰ διορθώσει ὁ Πλαστικὸς Χειρουργός. Τὸ πλάνο ἀντιμετώπισης ἐδῶ
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐντόπιση, τὴν ἔκταση, τὸ μέγεθος τῆς
βλάβης, ἂν ἐπηρεάζει ζωτικὰ ὄργανα, καὶ διαφέρει σὲ κάθε
περίπτωση, ἐνῶ οἱ ἐπεμβάσεις συνήθως εἶναι πολλαπλές.
Ὁ Πλαστικὸς Χειρουργὸς εἶναι ὁ πλέον εἰδικὸς γιὰ τὴν
ἀντιμετώπιση, παρακολούθηση καὶ ἀποκατάσταση τοῦ
ἐγκαύματος, ποὺ εἶναι μία πολυσυστηματικὴ νόσος, ποὺ
ἐπηρεάζει ὅλο τὸν ὀργανισμό. Ἰδιαίτερη σημασία πρέπει
νὰ δοθεῖ στὴν ἀρχικὴ ἀντιμετώπιση, τὶς πρῶτες 48 ὧρες,
ἀλλὰ καὶ στὴν ἀπώτερη συντηρητικὴ ἤ χειρουργική, ὅπου
χρειάζεται.
Τὸ τραῦμα θέλει ἰδιαίτερη προσοχή, γιατὶ ὅλοι γνωρίζουμε ἀνθρώπους, ποὺ ἀπὸ κάποιο τραυματισμὸ φέρουν γιὰ
ὅλη τους τὴ ζωὴ κάποιες ἄσχημες οὐλὲς. Ἐδῶ μπαίνει τὸ
ἁπλὸ τραῦμα – κόψιμο, ποὺ θὰ γίνει συρραφὴ εἴτε μὲ ράμματα εἴτε μὲ κόλλα ἱστῶν, μέχρι τὸ περίπλοκο ἀποσπαστικὸ

τραῦμα μὲ ἔλλειμμα ἱστοῦ, ποὺ θέλει ἀποκατάσταση. Το παιδὶ
δικαιοῦται τὴν καλύτερη δυνατὴ ἀντιμετώπιση ἐπειδὴ ἔχει ὅλη
τὴ ζωὴ μπροστά του.
Ἐπειδὴ στὸν κόσμο μας ἡ λεπτομέρεια ἔχει σημασία, ὁ

Πλαστικὸς Χειρουργὸς ἔχει πάντα μία θέση καὶ μπορεῖ νὰ
προσφέρει πολλὰ σὲ μονάδες ὑγείας ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ
παιδιά, δημόσιες καὶ ἰδιωτικές. 
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