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Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej
INFORMACJA
Początki nowoczesnej chirurgii plastycznej sięgają okresu pierwszej wojny światowej. Od tego
czasu nastąpił ogromny postęp techniki oraz zakresu jaki obejmuje. Współczesna chirurgia
plastyczna oferuje pomoc między innymi w:
Chirurgii rekonstrukcyjnej - ubytków, blizn, zniekształceń na skutek urazów,
wcześniejszych operacji, oparzeń w tym i po radioterapii, wypadków itp. w obrębie głowy i
twarzy, tułowia (w tym piersi, klatki piersiowej), powłok brzucha, pleców, kończyn górnych
i dolnych oraz krocza
Chirurgia wad wrodzonych - od nieznacznych deformacji fragmentów ciała, poprzez ich
częściowy niedorozwój, aż do całkowitego niewykształcenia tzw. agenezji. Najczęściej
spotyka się tu zaburzenia rozwoju ucha, nosa, warg, częściowo twarzy, niedorozwój w
zakresie klatki piersiowej, kończyn górnych i dolnych i innych
Chirurgia pourazowa - część chirurgii plastycznej pomagająca wpierw zaopatrzyć stany
ostre, a następnie zrekonstruować ubytki lub zniekształcenia powstające na skutek
wypadków czy urazów. W zakresie metod operacyjnych znajdziemy m.in: techniki
przeszczepów skóry i innych tkanek organizmu (tłuszczu, powięzi, chrząstek, czy kości),
transpozycji płatów (prostych i złożonych), stosowanie technik z wykorzystaniem
podciśnienia oraz ekspanderów tkankowych oraz w szczególnych przypadkach techniki
mikrochirurgiczne.
Chirurgia "jednego dnia" - szeroki wachlarz zabiegów, najczęściej dotyczących skóry i jej
przydatków, wykonywanych w znieczuleniu miejscowym z jednoczesnym pełnym
zaopatrzeniem rany, dzięki czemu pacjent jeszcze tego samego dnia może wrócić do domu.
Chirurgia onkologiczna - wsparcie ze strony chirurgii plastycznej szerokiego problemu
onkologii. Chirurgia plastyczna wspomaga walkę z nowotworami skóry i przydatków
oferując oprócz diagnostyki i operacji również rekonstrukcję pierwotną lub odroczoną, tak,
by móc minimalizować szkody wyrządzone przez chorobę.
Chirurgia ręki - w zależności od stopnia referencji ośrodka - pomoc może być udzielona
zarówno w chorobach o relatywnie niewielkim zakresie (tj. zespół uciskowy kanału
nadgarstka, choroba Dupuytrena, ganglion i inne) poprzez zaopatrywanie wad wrodzonych
ręki (tj. niedorozwojów kończyny, dodatkowych palców lub deformacji) aż do rekonstrukcji
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pourazowych (od odtworzenia uszkodzonych nerwów i naczyń, po replantacje palców, czy
całej kończyny)
Chirurgia twarzy - obszar szczególnego zainteresowania chirurgii plastycznej, między
innymi ze względu na uwagę jaką przykłada się do końcowego efektu leczenia. Niezwykle
istotne jest tu też postępowanie pooperacyjne. Oferuje tu szeroką gamę zabiegów
pierwotnych jak i wtórnych, estetycznych jak i rekonstrukcyjnych.
Chirurgia piersi - w chirurgii plastycznej ma miejsce szczególne ze względu na szeroki
zakres operacji, które są tu dostępne. Począwszy od powiększania piersi, możliwości ich
redukcji i symetryzacji, dalej poprzez ich rekonstrukcję przy wadach wrodzonych, urazach,
czy na skutek postępowania onkologicznego, aż do różnego typu chirurgii piersi u
mężczyzn.
Chirurgia estetyczna - jeden z najbardziej znanych działów chirurgii plastycznej oferujący
ogromny zakres operacji mających na celu poprawę wyglądu. Możliwości korekty obejmują
w zasadzie całe ciało zarówno w pojęciu ogólnym jaki i bardzo szczegółowym
Leczenie oparzeń - leczenie skutków zarówno świeżych urazów jak i powikłań związanych z
samym mechanizmem traumy. W późniejszym okresie może to być m.in. korekta blizn,
przykurczów, czy zwyrodnień. Wykonuje się to dzięki zastosowaniu różnorodnych technik
tj. techniki płatowe, przeszczepy skóry czy ekspandery tkankowe.

Serdecznie zapraszamy Państwa na konsultacje z zakresu
chirurgii plastycznej w każdy

wtorek od 9:00 do 13:00
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
tel. 91 810 58 91
adres e-mail: plastyka@109szpital.pl
IV piętro
Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej
109. Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ
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