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ο σχήμα και το μέγεθος της μύτης 
παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην 
εικόνα και την αρμονία του προ-
σώπου, όμως, εκτός από όμορφη, 
η μύτη πρέπει και να σου επιτρέπει 
να αναπνέεις χωρίς πρόβλημα. Η 

ρινοπλαστική σήμερα απορρίπτει τις ακρότητες που 
βλέπαμε κάποτε και μένει πιστή στις φυσικές γραμμές 
του κάθε προσώπου, ενώ παράλληλα στοχεύει στη 
βελτίωση της λειτουργικότητας της μύτης με παρέμβα-
ση σε πολλαπλά ανατομικά στοιχεία της, όπως το ρινικό 
διάφραγμα, οι κόγχες, το ακρορρίνιο και η ράχη της.

Η ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ 
Σήμερα το ενδοσκόπιο προσφέρει μεγάλη μεγέθυνση 
και σωστό φωτισμό και έτσι δίνει στο χειρουργό τη 
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δυνατότητα να διορθώσει με ακρίβεια όλες τις ανα-
τομικές δομές που ευθύνονται για τα προβλήματα 
της αναπνοής. Γι’ αυτό προτιμάται η ενδοσκοπική 
διόρθωση τόσο του διαφράγματος και των κογχών 
όσο και όλων των άλλων αναπτυξιακών ανωμαλιών 
της μύτης. Η σύγχρονη τάση στη ρινοχειρουργική εί-
ναι να αντιμετωπίζεται μόνο το πρόβλημα και να μην 
επηρεάζεται η στήριξη της μύτης. Επίσης, υπάρχει η 
δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν και μοσχεύματα, 
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις επανεγχείρησης μετά από 
ένα αποτυχημένο χειρουργείο, τα οποία μπορούν να 
ληφθούν είτε από το χόνδρο του διαφράγματος είτε 
από το πτερύγιο του αφτιού με τρόπο απλό, αποτε-
λεσματικό και χωρίς ουλές. Τα μοσχεύματα χρησιμο-
ποιούνται για τη σωστή και ολοκληρωμένη στήριξη 
της μύτης, ώστε να αποκατασταθούν ριζικά όλες οι 
αιτίες που προκαλούν προβλήματα στην αναπνοή. 
Η λειτουργική ρινοπλαστική πραγματοποιείται είτε με 
κλειστή τεχνική με εσωτερικές τομές είτε με ανοιχτή 
τεχνική με μια μικρή τομή στη βάση της μύτης, που 
δε φαίνεται και δεν αφήνει κάποιο σημάδι. 

ΤΑ ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 
Η ταχύτερη ανάρρωση και η σαφώς πιο άμεση επού-
λωση είναι μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα των 
νέων τεχνικών. Με την ενδοσκοπική μέθοδο ελαχιστο-
ποιούνται ο πόνος, το οίδημα και οι εκχυμώσεις, ενώ 
επιτρέπεται η άμεση επιστροφή στην εργασία και δεν 
κρίνεται πάντα απαραίτητη η παραμονή στο νοσο-
κομείο, τουλάχιστον για τα συνολικά υγιή άτομα. Σή-
μερα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, είναι πολύ 
σημαντικό να μην ταλαιπωρείσαι χωρίς λόγο από 
προβλήματα που μπορούν να λυθούν εύκολα, καθώς 
πλέον υπάρχουν τα μέσα για να επιτευχθεί αυτό. Η 
ποιότητα της καθημερινής ζωής παίζει τεράστιο ρόλο 
στην ψυχική και τη σωματική υγεία και η δυσκολία 
στην αναπνοή είναι ένα πρόβλημα που δυσχεραίνει 

την καθημερινότητα των ανθρώ-
πων. Τώρα όμως μια χειρουργική 
επέμβαση μπορεί να το λύσει με 
πολύ απλό τρόπο, φροντίζοντας 
ταυτόχρονα και για την εικόνα του 
προσώπου.
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ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
Η μύτη δεν αρκεί να έχει το ιδανικό 

σχήμα. Πρέπει να προσφέρει και πλήρη 
λειτουργικότητα. 
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