ΥΓΕΙΑ
Μελίσσα Στοΐλη
Τι πρέπει να ξέρω για τη ρινοπλαστική;
Ούτε ο Πινόκιο ούτε ο Σιρανό ντε Μπερζεράκ ήταν ευχαριστημένοι με τη μύτη τους, αλλά υπέμεναν
στωικά την κατάσταση διότι ζούσαν σε λάθος εποχή. Σήμερα τα πράγματα είναι αλλιώς.

Ω

χου πια με αυτά τα χαζά
ανέκδοτα... «Μη φωτογραφίζεσαι ανφάς, γιατί
έχεις μεγάλη μύτη και δεν
θα κλείνει το άλμπουμ».
Ωραία, γελάσατε μια, δυο, τρεις φορές αλλά
ως εδώ και μη παρέκει. Κάποιοι άνθρωποι
δεν μπορούν να σας δουν πίσω από τη
μύτη σας. Να εκτιμήσουν τη γοητεία, την
ευστροφία, την τσαχπινιά, τον πλούσιο
εσωτερικό σας κόσμο. Τώρα, εδώ που τα
λέμε, και εσάς σας ενοχλεί η μύτη σας. Πώς
να το κάνουμε, δεν ταιριάζει με το πρόσωπό σας. Αυτά τα πράγματα όμως λύνονται.

χάνεται ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά
του προσώπου».

Με γεια η μύτη
l Η εισαγωγή στην κλινική και ο προεγ-
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Να την κόψω;
Η ρινοπλαστική είναι η πιο δημοφιλής
αισθητική επέμβαση και για τα δύο φύλα
και έχει στόχο την κατασκευή μιας μύτης
που, ακολουθώντας τις αναλογίες του
προσώπου, θα είναι ελκυστική αλλά και
λειτουργική. Ο Γιώργος Μοιρέας, χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος, μας εξηγεί τα
βασικά σημεία της επέμβασης.
«Το ζητούμενο της επέμβασης είναι να
επιτευχθεί αρμονία στο πρόσωπο, με φυσιολογική κίνηση κατά την ομιλία και τους
μορφασμούς, και η μύτη να συμβαδίζει με
το φύλο, την ηλικία και την προσωπικότητα
του ατόμου. Σε καμία περίπτωση δεν είναι
αποδεκτό η μύτη να φαίνεται χειρουργημένη ή να μην αναπνέει φυσιολογικά. Λόγω
της συχνής ταυτόχρονης βελτίωσης της
εμφάνισης και της λειτουργίας της μύτης τα
τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται o όρος
“λειτουργική ρινοπλαστική”.
Μετά την προσεκτική εξέταση και τη
λεπτομερή φωτογράφιση ακολουθεί εις
βάθος συζήτηση προκειμένου να αποσαφηνιστεί το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα για κάθε περίπτωση. Μια όμορφη μύτη
δεν κολακεύει εξίσου όλα τα πρόσωπα,
ενώ η μύτη ενός διάσημου προσώπου θα
μπορούσε να είναι μια πραγματικά πολύ
κακή επιλογή για το πρόσωπο του ενδιαφερομένου. Το ζητούμενο είναι να τροποποιήσουμε το σχήμα της μύτης ούτως ώστε
να “δένει” αρμονικά με το πρόσωπο. Δεν
θέλουμε ούτε να δεσπόζει, αλλά ούτε και να

Μια όμορφη μύτη δεν
κολακεύει εξίσου όλα
τα πρόσωπα, ενώ η
μύτη ενός διάσημου
θα μπορούσε να είναι
μια πολύ κακή επιλογή
για το πρόσωπο του
ενδιαφερομένου

χειρητικός έλεγχος γίνονται την ημέρα του
χειρουργείου, το οποίο συνήθως διαρκεί
από μία ως δύο ώρες. Η επέμβαση μπορεί
να γίνει με τοπική ή με γενική αναισθησία.
l Μετά την επέμβαση ακολουθεί ένας
ήπιος πωματισμός στο εσωτερικό της
μύτης και τοποθετείται ένας ελαφρύς νάρθηκας στην επιφάνειά της.
l Ο πωματισμός αφαιρείται την επόμενη ημέρα, ενώ ο νάρθηκας μία εβδομάδα
αργότερα. Η κινητοποίηση του ασθενούς
γίνεται άμεσα μετά το χειρουργείο και το
εξιτήριο από την κλινική δίνεται το βράδυ
της ίδιας ημέρας ή το πρωί της επομένης.
Μπορεί δε να επιστρέψει στις καθημερινές
ασχολίες του σε τρεις ημέρες.
l Το πρήξιμο και οι τυχόν εκχυμώσεις
στην περιοχή της μύτης συνήθως έχουν
περιορισμένη έκταση και σε διάστημα δύο
εβδομάδων έχουν υποχωρήσει ως επί το
πλείστον. Ακολουθεί μια περίοδος τριών
μηνών ώσπου να φθάσουμε στο σύνολο
σχεδόν του τελικού αποτελέσματος, καθώς
η ισχυροποίηση του ρινικού σκελετού και
το πλήρες αποτέλεσμα φαίνονται περίπου
σε έναν χρόνο.
l Με την εφαρμογή της κατάλληλης
χειρουργικής τεχνικής κατά τη διάρκεια της
επέμβασης, ο μετεγχειρητικός πόνος για
τον ασθενή είναι αμελητέος είτε πρόκειται
για πρώτη επέμβαση είτε για επανεπέμβαση. Το ίδιο σαφώς ισχύει και για τον πωματισμό, ο οποίος χάρη στις νέες τεχνικές
είναι πολύ ελαφρύς και η αφαίρεσή του
είναι εντελώς ανώδυνη.
l Η επέμβαση μπορεί να γίνει με ασφάλεια μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης,
δηλαδή συνήθως στα 16 έτη για τα κορίτσια
και στα 18 για τα αγόρια.
l Την επόμενη ημέρα και μετά την ανώδυνη αφαίρεση του πωματισμού ο ασθενής
θα μπορεί πλέον να αναπνεύσει κανονικά.
Το αποτέλεσμα στη λειτουργία της μύτης
είναι μόνιμο. l

