ПЛАСТИЧНИТЕ ОПЕРАЦИИ ТРЯБВА МНОГО ДОБРЕ ДА СЕ ОБМИСЛЯТ
Още с миналогодишното “предаване на живо” от МБАЛ „Св. Иван Рилски” Стара
Загора, болницата стана известна с пластичната хирургия на носа и на ушите. За
виртуалния урок по пластична хирургия на носа тогава бе поканен известния в
Германия Д-р Светолсав Ботев, практикуващ в Билефелд, Северен-Рейн-Вестфалия.
Достатъчно известен, засега в национален план, е и старозагорският му колегаспециалист по УНГ д-р Петър Руев. Хирургия на ухото той е специализирал при Проф.
Х. Хилдман в Бохум, Германия, а в Грац, Австрия - ендоназална хирургия в класа на
проф. Х. Щамбергер. Следват два курса по пластична хирургия на носа - на проф. Х.
Фода в Александрия, и на проф. Т. Реган и проф. Д. Ториуми от САЩ в Измир
(последният от двамата учени е най-голямото име в пластичната хирургия на носа
днес, наследник на чикагската школа, известна с някой от пластичните операции на
Майкъл Джексън). По-късно д-р Руев завършва и Миланския майсторски клас по
пластична и ендоназална хирургия. Ето какво каза той за операциите на носа и на
ушите:
До корекция на ушите при клепнали уши или асиметрия на ушите се стига предимно по
естетически, а не по медицински съображения. Различните школи препоръчват различни
възрасти за корекция. Доказано е обаче, че растежът на външните уши завършва по-рано от
този на останалите части на главата. Така че операции на практика могат да се направят още
преди училищна възраст, за да се избегне негативният ефект, до който могат да доведат
клепналите уши, с които децата много обичат да се подиграват.
При носа е обратно. До пластична операция се стига обикновено по медицински индикации и
то предимно при нарушено носно дишане. То се отстранява с корекция на носната преграда и
други структури на носа. При тази оперативна интервенция може да се направи и корекция
на външния нос. Всъщност това е и причината специалстите по УНГ да са най-добрите
пластични хирурзи на носа – отстраняват не само естетичните, но и функционалните дефекти
на носа. Разбира се, идват и пациенти за изцяло естетични корекции. Аз лично ги
препоръчвам при наличие и на медицински индикации. Корекция на нос обикновено се
прави след 18-годишна възраст, при необходимост и след 15, като в тези случаи
естетическите корекции трябва да са минимални, за да не се наруши растежа.
Всички пластични операции, дори и тези с медицински индикации, се правят по желание на
пациента. Затова той трябва да е максимално добре запознат с всички възможни предимства,
недостатъци и евентуални последствия от една хирургична интервенция. Има и пациенти,
които не са подходящи за оперативно лечение. В някои случаи може да се стигне до
реоперация по медицински съображения или в случай че самият пациент желае
допълнителни корекции. Хубаво е също да се знае, че възможностите на пластичната
хирургия не са безгранични и например един „негърски” нос не може да стане „арийски”.
Именно затова пластичната операция трябва да бъде едно много добре обмислено решение.
Кабинетът на д-р Руев се намира на бул. Патриарх Евтимий Nr. 97, офис V-б, и работи всеки
делничен ден от 15 часа. Час можете да си запазите на телефони: 042/ 602 738 или 0888
817 397.
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