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Πλαστική χειρουργική
Η Πλαστική Χειρουργική από το ρήμα πλάθω, που σημαίνει δίνω μορφή
σε κάτι, αποτελείται από δύο κλάδους την αισθητική ή κοσμητική και την
επανορθωτική χειρουργική.
Η αισθητική - κοσμητική χειρουργική περιλαμβάνει χειρουργικές
διαδικασίες, που έχουν ως στόχο να βελτιώσουν την εμφάνιση του
προσώπου και του σώματος και να διορθώσουν τις αλλαγές που επιφέρει
το πέρασμα του χρόνου, καθώς και μη χειρουργικές διαδικασίες, όπως
είναι η θεραπεία αγγειακών βλαβών, υπερτρίχωσης, ακμής κ.ά., με τη χρήση
ενέσιμων υλικών και εξειδικευμένων μηχανημάτων (laser).
Η επανορθωτική χειρουργική επιδιώκει την αποκατάσταση των
δυσμορφιών που προέρχονται από ατυχήματα (τραυματισμοί ή εγκαύματα),
ογκολογικά περιστατικά ή εκ γενετής ατέλειες.
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Αισθητική χειρουργική
Στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, πραγματοποιείται η πλήρης γκάμα αισθητικών
επεμβάσεων, όπως:
Πρόσωπο
▶ Ανόρθωση προσώπου - λαιμού 		
(face lifting)
▶ Ενδοσκοπική ανόρθωση μετώπου
▶ Ρινοπλαστική
▶ Βλεφαροπλαστική
▶ Ωτοπλαστική
▶ Mεταμόσχευση μαλλιών
Σώμα
▶ Λιποαναρρόφηση
▶ Βραχιοπλαστική
▶ Kοιλιοπλαστική
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Μαστός
▶ Αυξητική
▶ Σμίκρυνση
▶ Ανόρθωση
▶ Γυναικομαστία στους άνδρες
Παχυσαρκία
▶ Βαριατρική χειρουργική
(πλαστική αποκατάσταση μετά από μεγάλη 		
απώλεια βάρους)

▶ Ανόρθωση μηρών - γλουτών
▶ Λιποπλαστική

Επανορθωτική χειρουργική
Έμπειροι & εξειδικευμένοι πλαστικοί χειρουργοί δίνουν λύση σε απλά και
σύνθετα προβλήματα. Ενδεικτικά:
▶ Αποκατάσταση μαστών ύστερα 		 ▶ Μικροχειρουργικές επεμβάσεις
από μαστεκτομή
▶ Συγγενείς διαμαρτίες
▶ Διόρθωση μετατραυματικών, 		 (λαγόχειλος - λυκόστομα)
μετεγκαυματικών
▶ Αποκατάσταση εκτεταμένων 			
ή μετεγχειρητικών ουλών
δερματικών ελλειμμάτων με 			
▶ Αφαίρεση σπίλων και δερματικών 		 μεταφορά κρημνών
όγκων
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Γιατί εμάς
Στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών εφαρμόζουμε τις πιο σύγχρονες και
δοκιμασμένες τεχνικές και διαδικασίες στην αισθητική και επανορθωτική
χειρουργική με έγκριση από μεγάλους Οργανισμούς.
Οι Πλαστικοί χειρουργοί μας παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες
συνδυάζοντας την πολυετή πείρα τους και τη συνεχή εκπαίδευση και
ενημέρωσή τους για κάθε νέα μέθοδο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Μοναδικό μας μέλημα είναι να προσφέρουμε
την αρτιότερη ιατρική φροντίδα στους ασθενείς μας
σε συνδυασμό με το καλύτερο αισθητικό
αποτέλεσμα που να ανταποκρίνεται με ρεαλισμό
στις προσδοκίες τους
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Με την ασφάλεια και την εγγύηση ποιότητας στην υγεία,
που προσφέρει ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

ΑΘΗΝΑ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διστόμου 5 - 7,151 25 Μαρούσι
T 210 6198100 -120, F 210 6198555, Ε info@iatriko.gr
ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
Άντερσεν 1, 115 25 Αθήνα
Τ 210 6974000, F 210 6911902, Ε psychiko@iatriko.gr
ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
Άρεως 36, 175 62 Π. Φάληρο
T 210 9892100, F 210 9813705, Ε p.faliro@iatriko.gr
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Εθν. Μακαρίου 60, 121 32 Περιστέρι
T 210 5799000, F 210 5799009, Ε peristeri@iatriko.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ασκληπιού 10, 570 01 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
T 2310 400000, F 2310 471056, Ε info@interbalkan-hosp.gr

www.iatriko.gr

