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Εισαγωγή: Η Πλαστική-Αισθητική χειρουργική ειδικότερα τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη και αυξανόμενη ζήτηση. Όμως όπως κάθε επεμβατική τεχνική εμφανίζει
σχετικό κίνδυνο εμφάνισης αναμενόμενων αλλά και απροσδόκητων μετεγχειρητικών κινδύνων.
Σκοπός: Η διερεύνηση των ηθικών ζητημάτων και θεμάτων που σχετίζονται με την πλαστική χειρουργική.
Μέθοδος Ανασκόπησης: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων "Medline" και μέσω μηχανής αναζήτησης "Google Scholar" με τις
λέξεις κλειδιά: plastic surgery, aesthetics, moral and ethics, για το χρονικό διάστημα 2010-2020. Κριτήρια αποκλεισμού άρθρων αποτέλεσαν η γλώσσα, εκτός της αγγλικής και
ελληνικής. Τελικά συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση 16 άρθρα.
Αποτελέσματα: Η πλαστική χειρουργική, όπως κάθε χειρουργική επέμβαση, εμπεριέχει απροσδόκητες και μη επιπλοκές για τις οποίες υποχρεούνται οι επαγγελματίες υγείας να
ενημερώσουν τον ασθενή, πριν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ο ασθενής θα πρέπει να ενημερώνεται για τα ευεργετήματα της όποιας επέμβασης, να εξηγείται η
πιθανότητα όποιας επιπλοκής, αλλά και να ενισχύεται η επιθυμία εφόσον αυτή είναι πραγματική και αναγκαία. Οι κανόνες ηθικής και ιατρικής δεοτολογίας θα πρέπει να
εφαρμόζονται σε κάθε στάδιο ενημέρωσης, προετοιμασίας η διενέργειας της πλαστικής επέμβασης
Συμπεράσματα: Η αισθητική χειρουργική δεν είναι υπηρεσία beauty shop. Είναι χειρουργική επέμβαση, με τους αναμενόμενους μετεγχειρητικούς κινδύνους. Κάθε ασθενής είναι
μια ιδιαίτερη οντότητα και πρέπει να υπάρχει και ανάλογα ιδιαίτερη αντιμετώπιση, η οποία δεν αντίκειται στην ηθική και τη δεοντολογία της ιατρικής/θεραπευτικής.
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