
Πολλές γυναίκες νιώθουν άβολα με την εμφάνιση 
των εσωτερικών ή/και εξωτερικών χειλέων του 

αιδοίου. Συνήθως είναι υπερμεγέθη και ασύμμετρα, 
με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν πολλά λειτουρ-
γικά προβλήματα κατά την καθημερινότητά τους 
(στενά παντελόνια και κολάν, σωματική άσκηση ακόμα 
και κατά τη σεξουαλική επαφή). Η αιδοιοπλαστική 
είναι η επέμβαση που «σμιλεύει» την περιοχή και 
επαναφέρει τα χείλη στην κανονική τους δομή, στο 
κανονικό τους μέγεθος και απαλλάσσει τις γυναίκες 
από την καθημερινή «άβολη» κατάσταση που 
περιγράφεται παραπάνω. 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Ποιες είναι οι κυριότερες ενδείξεις της  
επέμβασης; Απευθύνεται σε γυναίκες που 
παρουσιάζουν είτε από κληρονομικότητα, είτε από 
ορμονικές διαταραχές, είτε από έναν δύσκολο 
φυσιολογικό τοκετό δυσμορφίες στη γεννητική περιοχή. 
Σε αυτές συγκαταλέγονται τα μακριά ή χαλαρά, 
μικρά ή μεγάλα χείλη του αιδοίου, η υπερτροφία ή/και 
ασυμμετρία της κλειτορίδας, ακόμα κι η διεύρυνση και 
χαλάρωση του κόλπου μετά τον τοκετό. Οι ανατομικές 
αυτές δυσμορφίες έχουν τεράστια σημασία, διότι 
δημιουργούν τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά 
προβλήματα. Μπορούν επίσης να συνδεθούν με 
τα αυξημένα ποσοστά επιλόχειου κατάθλιψης – 
που παρατηρούνται την τελευταία τριετία – λόγω 
απογοήτευσης της γυναίκας από το σώμα της (σχόλια 
συντρόφου, πρότυπα από το διαδίκτυο κλπ).
Πως γίνεται η επέμβαση; Η επέμβαση γίνεται 
με τη χρήση χειρουργικού laser CO2 τελευταίας 
γενιάς σε συνδυασμό με χειρουργικές τομές εάν 
και εφόσον κριθεί αναγκαίο. Χρησιμοποιείται μέθη 
(ενδοφλέβια χορήγηση συγκεκριμένων φαρμάκων από 
τον αναισθησιολόγο και παρακολούθηση των ζωτικών 
λειτουργιών με αναισθησιολογικό εξοπλισμό) παράλληλα 
με τοπική αναισθησία.
Πόσο διαρκεί η επέμβαση; Η επέμβαση διαρκεί  
1 έως 2 ώρες και γίνεται σε χειρουργική αίθουσα μέσα 
σε εξειδικευμένη κλινική μας.
Πόσο επώδυνη είναι η επέμβαση; 
Χρησιμοποιείται ειδική τεχνική που δεν ερεθίζονται 
οι νευρικές απολήξεις. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 
χάρη στον τρόπο αναισθησίας και την χειρουργική 
προσέγγιση που θα επιλεγεί μετά από συζήτηση με  
την ασθενή, η επέμβαση είναι απολύτως ανώδυνη.
Ποια είναι τα αποτελέσματα της επέμβασης 
και πόσο διαρκούν; Αποκαθίστανται τα ανατομικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής, τόσο σε λειτουργικό όσο και 
σε αισθητικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα
Υπάρχει χρόνος αποθεραπείας; Η ασθενής 
επιστρέφει στις καθημερινές της δραστηριότητες την 
ίδια ημέρα. Πιθανή μικρή ενόχληση της περιοχής μετά 
την επέμβαση αντιμετωπίζεται με παυσίπονα (Depon, 
Ponstan). Για λίγες ημέρες μετά την επέμβαση – σε 
σπάνιες περιπτώσεις – υπάρχει ένα μικρό οίδημα 
(πρήξιμο) το οποίο υποχωρεί πλήρως, πολύ σύντομα. 
Συνίσταται αποχή από έντονη φυσική άσκηση για 7-10 
ημέρες και από σεξουαλικές δραστηριότητες για 20-25 
ημέρες μετά το χειρουργείο.
Αντενδείξεις; Διαταραχές πήξης του αίματος, Λήψη 
αντιπηκτικών, Διαβήτης, Ενεργή φλεγμονή (έρπης)
Συνδυασμοί επεμβάσεων / θεραπειών 
Κολποπλαστική, Ανανέωση μεγάλων Χειλέων με μεταφορά 
λίπους ή ενθεμάτων υαλουρονικού οξέως (Fillers), Αυτόλογο 
PRP, Διεύρυνση G-Spot, Πλαστική Περινέου.
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Η γνώμη του Dr. Ναούμ
“Η αιδοιoπλαστική 

αποτελεί για την Αισθητική 
Γυναικολογία την πιο 
δημοφιλή επέμβαση 

παγκοσμίως και όχι άδικα 
καθώς τα αποτελέσματα 

που προσφέρει είναι 
εντυπωσιακά.”


