
Σελίδα 1

Πληροφοριακό σημείωμα για Ασθενείς 
που πρόκειται να υποβληθούν σε Ολική 
Αρθροπλαστική Ισχίου.

Συγγραφέας: Στυλιανός Α. Γεωργούλης

Σύντομη περιγραφή:

• Ελπίζω ότι αυτό το σημείωμα θα σας δώσει μια κατανόηση της χειρουργικής 
επέμβασης αντικατάστασης του ισχίου σας. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το μόνο 
ως οδηγό, και να έχετε κατά νου ότι τα άτομα διαφέρουν ως προς τις παραμέτρους 
της νόσου τους και την πρόοδό τους μετά το χειρουργείο.

• Μια ολική αρθροπλαστική ισχίου αντικαθιστά μία φθαρμένη άρθρωση του 
ισχίου, η οποία έχει συνήθως καταστραφεί από την οστεοαρθρίτιδα, ή κατά 
περίπτωση από κάποια άλλη αιτία. Η άρθρωση του ισχίου είναι μια  άρθρωση  που 
σχηματίζεται από μια ημισφαιρική υποδοχή – κοίλωμα στην πύελο (λεκάνη) που 
ονομάζεται κοτύλη και μια σφαίρα (κεφαλή) στο άνω τμήμα του μηριαίου οστού 
(το οστό στο τμήμα του ποδιού που καλούμε μπούτι ή μηρό). Με την πάροδο 
πολλών ετών, η ομαλή κάλυψη (χόνδρος) της άρθρωσης μπορεί να φθαρεί, 
εκθέτοντας το υποκείμενο οστό οπότε η άρθρωση  αναπτύσσει αρθρίτιδα 
(εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα). Η άρθρωση μπορεί στη συνέχεια να γίνει πολύ 
επώδυνη με εξαιρετικά περιορισμένη κίνηση. Η αρθρίτιδα είναι πιο συνήθης σε 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

• Εδώ, θα εξηγήσω μερικά από τα οφέλη, στόχους, αλλά και τους κινδύνους και τις 
εναλλακτικές λύσεις σε αυτή τη διαδικασία  (Επέμβαση / Αντιμετώπιση). Στόχος 
μου είναι να είστε ενημερωμένοι σχετικά με τις επιλογές σας πράγμα που θα σας 
βοηθήσει να συμμετάσχετε πλήρως στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

• Παρακαλώ ρωτήστε για κάτι που δεν κατανοείτε πλήρως ή επιθυμείτε να σας 
έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

• Αν θα θέλατε αυτές τις πληροφορίες σε άλλη γλώσσα ή θα θέλατε βοήθεια
με την συμπλήρωση του εντύπου συναίνεσης που θα σας δοθεί, παρακαλείστε να 
ζητήσετε από ένα μέλος του προσωπικού του Νοσοκομείου να σας βοηθήσει.
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Παρακαλείστε να φέρετε αυτό το έντυπο μαζί σας στο νοσοκομείο.

• Θα σας ζητηθεί να διαβάσετε αυτό το έντυπο προσεκτικά, και εσείς και ο 
γιατρός σας (ή άλλος κατάλληλος επαγγελματίας υγείας) θα υπογράψει για 
να τεκμηριώσει τη συγκατάθεσή σας.

• Θυμηθείτε, μπορείτε να αλλάξετε απόφαση σχετικά με την υποβολή 
σας στην περιγραφείσα επέμβαση ανά πάσα στιγμή.
_____________________________________________________________
Για χρήση από το προσωπικό:
Μήπως ο ασθενής έχει ειδικές απαιτήσεις; (Π.χ. διερμηνέα ή άλλη επικοινωνιακή 
μέθοδο.)……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
_____________________________________________________________

Ονομασία της επέμβασης: Ολική αρθροπλαστική (αντικατάσταση) ισχίου 

Αναμενόμενα οφέλη από την επέμβαση

• Ο στόχος της χειρουργικής επέμβασης είναι να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής 
σας, κυρίως με την ανακούφιση του πόνου σας. Αν το ισχίο σας είναι δύσκαμπτο, 
το εύρος της κίνησής του μπορεί επίσης να βελτιωθεί, αλλά αυτό δεν είναι πάντα 
εφικτό. Η χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης του ισχίου θεωρείται από 
μερικούς ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες χειρουργικές επαναστάσεις των 
τελευταίων δεκαετιών. Ωστόσο, η χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης ισχίου 
είναι μια μείζονα επέμβαση, και συνήθως συνιστάται να την επιλέξετε μόνο εάν ο 
πόνος σας είναι σοβαρός, η απόσταση βάδισης χωρίς πόνο είναι περιορισμένη και 
εφόσον απλά παυσίπονα δεν σας προσφέρουν ικανοποιητική ανακούφιση. Σε 
προχωρημένα στάδια της νόσου, ίσως είναι απαραίτητη η χρήση βακτηρίας 
(μπαστούνι) που σας βοηθάει στη βάδιση.

Τι είδη ολικής αρθροπλαστικής ισχίου υπάρχουν;

• Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προθέσεις αντικατάστασης του ισχίου σε χρήση, 
αλλά οι αρχές της επέμβασης είναι για όλες παρόμοιες. Η τεχνητή άρθρωση (ολική 
αρθροπλαστική) αποτελείται από δύο ξεχωριστά είδη προθέσεων: ένα κυπέλλιο για 
να αντικαταστήσει τη φθαρμένη κοτύλη (κοίλωμα στην πύελο) και ένας στυλεός 
για να αντικαταστήσει τη φθαρμένη κεφαλή (σφαίρα) του μηριαίου, που όπως 
είπαμε είναι το οστό του μηρού. Το κοτυλιαίο κυπέλλιο μπορεί να είναι κατασκευ-
ασμένο από υψηλής πυκνότητας πλαστικό και ο στυλεός είναι φτιαγμένος από 
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μέταλλο. Τα μεταλλικά στοιχεία είναι συνήθως κράματα τιτανίου, ενώ το 
εξαιρετικής αντοχής πλαστικό είναι πολυαιθυλένιο. Πολλές προθέσεις 
αρθροπλαστικής ισχίου  συγκρατούνται στη θέση τους με ειδικό ακρυλικό 
τσιμέντο.

• Υπάρχουν βέβαια και παραλλαγές από τα παραπάνω. Το σύνηθες πλέον είναι να  
χρησιμοποιούνται κοτυλιαία κυπέλλια από μέταλλο και τοποθετούνται χωρίς 
τσιμέντο. Αυτό το μεταλλικό κυπέλλιο κοτύλης έχει μία πορώδη επιφάνεια, για την 
ανάπτυξη οστού πάνω σ’ αυτήν, γεγονός που κρατά το κυπέλλιο στη θέση του. Το 
κυπέλλιο στη συνέχεια επενδύεται εσωτερικά με πολυαιθυλένιο. Ομοίως, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ένα μηριαίο πρόθεμα (στυλεός) το οποίο δεν απαιτεί τσιμέντο 
και στερεώνεται με αντίστοιχο τρόπο στο οστό.

• Σε γενικές γραμμές συνήθως μια μεταλλική σφαιρική κεφαλή θα αρθρωθεί σε μια 
επιφάνεια πολυαιθυλενίου εντός ενός μεταλλικού κυπελίου, για να σχηματίσει τη 
νέα άρθρωση του ισχίου. Μερικές φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια κεραμική 
κεφαλή  που αρθρώνεται με κοτύλη από  πολυαιθυλένιο (ή μεταλλικό κυπέλλιο με 
επένδυση πολυαιθυλενίου), ή κάποιες φορές με μεταλλικό κυπέλλιο με επένδυση 
κεραμικού. Όλες αυτές οι αποφάσεις βέβαια αφορούν την επιλογή του χειρουργού 
σας και θα πρέπει να τις συζητήσετε μαζί του εφόσον έχετε προτιμήσεις ή 
ενστάσεις.

Πριν από την επέμβαση

Η Προεγχειρητική Κλινική Αξιολόγηση

• Την προηγουμένη ή πολλές φορές αρκετές ημέρες πριν την επέμβαση θα υποβλη-
θείτε σε μια προεγχειρητική κλινική εκτίμηση στο νοσοκομείο. Αυτή η κλινική σας 
αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει ιατρούς πολλών ειδικοτήτων, ανάλογα με τα 
θέματα υγείας που πιθανόν υπάρχουν και χρειάζονται ρύθμιση πριν προχωρήσουμε 
στην επέμβαση της αρθροπλαστικής. Τότε θα σας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσετε 
οποιεσδήποτε απορίες σας με το συγκεκριμένο προσωπικό. Ανεξάρτητα με 
υπάρχοντα προβλήματα υγείας, θα συναντήσετε πάντοτε, καρδιολόγο, αναισθησι-
ολόγο και τον υπεύθυνο αιμοδοσίας για τη διευθέτηση θεμάτων μετάγγισης αίματος 
κατά την επέμβαση ή μετά από αυτήν. Διάφορες εξετάσεις αίματος, ή και ούρων, 
ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ η ηλεκτρική καταγραφή της καρδιάς σας), ίσως 
μία ή παραπάνω ακτινογραφίες σε διάφορες λήψεις του θώρακα, της Σπ. Στήλης και 
της άρθρωσης του ισχίου, κλπ θα πρέπει να ληφθούν.
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• Αν είστε καπνιστής, η μετεγχειρητική αποκατάσταση σας θα ενισχυθεί σημαντικά 
εάν σταματήσετε το κάπνισμα δύο εβδομάδες πριν από τη χειρουργική 
επέμβαση. Το κάπνισμα κάνει την αναισθησία δύσκολη και προδιαθέτει για 
λοιμώξεις του αναπνευστικού ή προβλήματα του κυκλοφορικού συστήματος μετά 
από κάποια χειρουργική επέμβαση.

Η είσοδος σας στο νοσοκομείο

• Θα πρέπει να εισαχθείτε στο νοσοκομείο μία ημέρα πριν από την επιχείρηση, ή 
έστω κάποιες ώρες πριν, καθώς θα πρέπει να ελεγχθείτε  από το νοσηλευτικό 
προσωπικό και τον αναισθησιολόγο. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε φέρει όλα
φάρμακα, καλλυντικά, είδη προσωπικής υγιεινής, τα ρούχα σας κλπ. Δεν θα είστε 
σε θέση να φάτε ή να πιείτε κάτι κατά τη διάρκεια έξι – οκτώ ωρών πριν από την 
επέμβαση.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει το οικείο περιβάλλον σας και όσους θέλουν να 
σας επισκεφθούν, για τις ώρες της επέμβασης και του επισκεπτηρίου.

• Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να συνεχίσετε όλα τα φάρμακα που λαμβάνατε μέχρι 
την εισαγωγή σας στο νοσοκομείο. Μερικοί ασθενείς που λαμβάνουν ασπιρίνη 
χαμηλής δόσης (Salospir), για στηθάγχη ή για να αποτραπεί ένα μικρό εγκεφαλικό 
επεισόδιο ή παροδικό ισχαιμικό,  θα πρέπει να διακόψουν τη λήψη της επτά περίπου 
ημέρες πριν την εισαγωγή τους, ενώ θα τη συνεχίσουν με οδηγία του χειρουργού 
τους μετά την επέμβαση. Αν λαμβάνετε κουμαρινικά αντιπηκτικά όπως η 
ασενοκουμαρόλη (Sintrom), ή αναστολείς της Βιτ. Κ όπως π,χ, Βαρφαρίνη 
(Panwarfin), ή αντιαιμοπεταλιακούς παράγοντες όπως π.χ. κλοπιδογρέλη (Plavix, 
Iscover) θα πρέπει να τα διακόψετε περίπου εννέα ημέρες πριν την εισαγωγή σας. Σε 
κάθε περίπτωση κατά το διάστημα της διακοπής λήψης των ανωτέρω σκευασμάτων 
ο χειρουργός σας θα σας συνταγογραφήσει ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους σε 
ενέσιμη μορφή για την κάλυψή σας κατά το διάστημα αυτό (Εξάλλου θα συνεχίσετε 
τη λήψη της και μετά την επέμβασή σας για κάποιο χρονικό διάστημα που θα 
καθορίσει ο χειρουργός σας).

• Μια άλλη εξαίρεση συνέχισης της τακτικής αγωγής σας, αποτελεί η λήψη μη 
στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ) όπως π.χ. Brufen ή Nurofen 
(ιβουπροφαίνη), Voltaren (δικλοφενάκη) και Naprosyn (ναπροξένη). Αυτά 
επηρεάζουν τους παράγοντες πήξης του αίματος. Θα πρέπει να σταματήσετε να 
παίρνετε αυτά τα φάρμακα για τουλάχιστον 10 ημέρες πριν χειρουργική επέμβαση 
και να χρησιμοποιείτε εναλλακτικά παυσίπονα.
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• Ορισμένοι ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν ένα φάρμακο που 
ονομάζεται μεθοτρεξάτη (methotrexate), η οποία θα πρέπει να σταματήσει μια 
εβδομάδα περίπου πριν από το χειρουργείο. Ορισμένα φάρμακα για το διαβήτη π.χ. 
μετφορμίνη (Glucophase) πρέπει να διακοπούν μια-δυο μέρες πριν από τη 
χειρουργική επέμβαση το πολύ.  Παρακαλούμε να επιδιώξετε περαιτέρω συμβουλές 
για αυτά τα φάρμακα από τον αντίστοιχο θεράποντα ιατρό σας (ρευματολόγο, 
ενδοκρινολόγο) προ της εισαγωγής.

Κατά την επέμβαση

• Ο αναισθησιολόγος θα συνταγογραφήσει φάρμακα για να σας βοηθήσουν να 
αισθανθείτε υπνηλία και χαλαροί πριν να πάτε στο χειρουργείο.

• Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και / ή περιοχική 
αναισθησία (μια ένεση στη μέση για να μουδιάσει τα πόδια σας και να βοηθήσει με 
την ανακούφιση του πόνου). Περισσότερες πληροφορίες για τα είδη αναισθησίας 
μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 13 του παρόντος εντύπου. Η ίδια η επέμβαση 
συνήθως διαρκεί 1½ - 2 ώρες, αλλά δεν θα επιστρέψετε πίσω στο θάλαμο για 
τουλάχιστον τρεις έως τέσσερεις ώρες γιατί θα περάσετε λίγο χρόνο στην αίθουσα 
ανάνηψης, η οποία βρίσκεται δίπλα στη χειρουργική αίθουσα.

Μετά την επέμβαση

• Μετά την επέμβασή σας, θα ξυπνήσετε στην αίθουσα χειρουργείου ή στο θάλαμο 
ανάνηψης. Μπορεί να έχετε  μια μάσκα οξυγόνου στο πρόσωπό σας για να σας 
βοηθάει να αναπνεύσετε καλύτερα, ενώ μπορεί επίσης να ξυπνήσετε αισθανόμενοι 
υπνηλία. Τόσο το ένα όσο και το άλλο είναι φυσιολογικά.

• Μπορεί να έχετε ένα τριγωνικό μαξιλάρι ανάμεσα στα πόδια σας.

• Πιθανότατα θα έχετε ένα μικρό, πλαστικό σωλήνα σε μία από τις φλέβες στο χέρι 
σας. Αυτό συνδέεται με έναν ορρό (δοχείο υγρού), το οποίο σας δίνει στάγδην υγρά 
και αντιβιοτικά. Φάρμακα για πρόσθετη ανακούφιση από τον πόνο ή μια μετάγγιση 
αίματος μπορεί επίσης να δοθεί μέσω αυτής της συσκευής στάγδην έγχυσης.

• Ενώ είστε στην αίθουσα ανάνηψης, μια νοσηλεύτρια θα ελέγχει το σφυγμό 
σας και την αρτηριακή σας πίεση τακτικά. Όταν είστε αρκετά καλά για να 
μετακινηθείτε, θα πρέπει να επιστρέψετε στο θάλαμό σας. Μερικές φορές, 
κάποιοι ασθενείς αισθάνονται ναυτία μετά από μια εγχείρηση και μπορεί να 
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φτάσουν να κάνουν εμετό. Εάν αισθάνεστε ναυτία, παρακαλείσθε να ενημερώσετε 
μια νοσηλεύτρια και θα σας δοθεί κάποιο φάρμακο για να προσπαθήσουμε να 
σταματήσει το αίσθημα της ναυτίας / εμετός.

• Μπορεί να έχετε ένα ή δύο σωληνάκια που εξέρχονται από το τραύμα σας. Αυτά  
συνδέονται με ένα δοχείο και για μερικές ώρες μετά την επέμβαση συλλέγεται το 
υγρό που εκρέει από την περιοχή της επέμβασης. Μερικοί ασθενείς έχουν επίσης 
ουροκαθετήρα (ένας σωλήνας μέσα στην κύστη), για κάποιο χρονικό διάστημα.

• Μπορεί να φοράτε «αντιθρομβωτικές κάλτσες», που μειώνουν τον κίνδυνο 
θρόμβωσης του αίματος στα πόδια, βελτιώνοντας την κυκλοφορία τους ή 
εναλλακτικά τα πόδια σας θα είναι δεμένα με επιδέσμους. Οι αντιθρομβωτικές 
κάλτσες θα πρέπει να φορεθούν για  τρεις έως τέσσερις εβδομάδες μετά την έξοδό 
σας απ’ το νοσοκομείο, στο σπίτι.

• Αρχικά, θα έχετε κάποιο πόνο, αλλά αυτό θα ελέγχεται από εμάς, είτε δίνοντας σας
παυσίπονα μέσω της στάγδην έγχυσης (ορρός) ή εφόσον είστε σε θέση να τρώτε και 
να πίνετε, με παυσίπονες ενέσεις ή δισκία.

Η πρόοδός σας μετά από τη χειρουργική επέμβαση

• Το σύνολο των ασθενών που υποβάλλεται σε μία επέμβαση ανακάμπτει με 
διαφορετικές ταχύτητες, ανάλογα με την ηλικία τους, τη γενική κατάσταση της 
υγείας τους και τη φύση της επέμβασης. Μόλις ξυπνήσετε μετά από τη χειρουργική 
επέμβαση και είστε σε θέση, θα πρέπει να αρχίσετε να κουνάτε τα δάχτυλα των 
ποδιών και τον άκρο πόδα σας, λυγίζοντας τα πέλματά σας πάνω - κάτω, δέκα φορές
κάθε μισή ώρα. Αυτό βοηθά την κυκλοφορία στην κνήμη σας (γάμπα). Μπορείτε να 
επιχειρήσετε να λυγίσετε το γόνατό σας απαλά. Θα σας επιτραπεί να καθίσετε σε 
περίπου 40 º στο κρεβάτι. Για τις πρώτες λίγες μέρες, θα πρέπει να κάνετε τακτικά 
βαθιές ασκήσεις αναπνοής, για να κρατήσετε τους πνεύμονές σας έκπτυξη, και να
αποτρέψετε έτσι μια λοίμωξη του αναπνευστικού.

• Το τραύμα καλύπτεται με ένα λευκό απορροφητικό ή διαφανές πλαστικό 
επίδεσμο. Μερικές φορές, υγρά συσσωρεύονται κάτω από αυτή την επίδεση, τα 
οποία όμως μπορούν εύκολα να αποστραγγίζονται. Χρησιμοποιούνται ράμματα 
κάτω από το δέρμα και δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν. Για τη σύγκλειση του 
τραύματος χρησιμοποιούνται ράμματα και μερικές φορές μεταλλικοί συνδετήρες, τα 
οποία αφαιρούνται αφού έχετε επιστρέψει στο σπίτι, περίπου 15 ημέρες
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• Την ημέρα μετά το χειρουργείο, οι σωλήνες αποστράγγισης (παροχετεύσεις) θα 
πρέπει να αφαιρεθούν, εάν έχουν χρησιμοποιηθεί. Ο φυσιοθεραπευτής θα σας 
επισκεφθεί για να σας βοηθήσει να καθίσετε, να ορθοστατήσετε και ενδεχομένως να 
περπατήσετε με το νέο ισχίο σας.
Τη δεύτερη ημέρα, ο φυσιοθεραπευτής θα σας πάρει για περίπατο με πατερίτσες ή 
περιπατητήρα ΄΄π΄΄.

• Θα είστε σύντομα σε θέση να σηκωθείτε από το κρεβάτι και να καθίσετε σε μια 
καρέκλα όπως και να χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα με ένα υπερυψωμένο κάθισμα 
(ανυψωτικό λεκάνης τουαλέτας). Σε αυτό το στάδιο, δεν θα πρέπει να καθίσετε για 
κανένα λόγο σε μια χαμηλή καρέκλα. Κι αυτό, επειδή το βαθύ κάθισμα θα επιτρέψει 
στο ισχίο σας  να λυγίσει σε τέτοιο βαθμό που θα μπορούσε να εξαρθρωθεί (να 
αποσυνδεθούν τα μέρη της άρθρωσης, κυπέλλιο και στυλεός). Όταν είστε στο
κρεβάτι του νοσοκομείου, θα πρέπει μερικές φορές να διατηρείτε ένα  μαξιλάρι 
ανάμεσα στα πόδια σας.

• Μέχρι να είστε έτοιμοι για την επιστροφή σας στο σπίτι, θα πρέπει να ενθαρρύ-
νεστε να είστε όσο το δυνατόν περισσότερο ανεξάρτητοι/ες με τη βοήθεια των 
νοσηλευτών και φυσιοθεραπευτών. Παρακαλώ σκεφτείτε το περιβάλλον του σπιτιού 
σας, πριν φύγετε από το νοσοκομείο  και συζητήστε τυχόν προβλήματα στο πλάνο 
αποκατάστασής σας που πιθανόν σας απασχολούν με το φυσιοθεραπευτή σας ή το 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

• Όσον αφορά θέματα φροντίδας του τραύματός σας στο σπίτι (περιποίηση, 
αλλαγές, αφ. ραμμάτων κλπ.), μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο, θα πρέπει 
επίσης να συζητηθούν.

 • Κατά το χρόνο αυτό ο φυσιοθεραπευτής θα σας ρωτήσει σχετικά με την 
κατάσταση στο σπίτι (απομάκρυνση χαλιών, ύπαρξη βοηθού ή περιβάλλοντος, 
φυσιοθεραπευτική υποστήριξη κλπ.), θα προσαρμόσει τις πατερίτσες ή το ΄΄π΄΄ στα 
μέτρα σας  και θα σας συμβουλεύσει σχετικά με διάφορα βοηθήματα που θα 
χρειαστείτε μετά την επέμβαση (όπως το ανυψωτικό τουαλέτας, βοηθήματα στη 
μπανιέρα, μακρύ βοήθημα εφαρμογής παπουτσιών ΄΄κόκκαλο΄΄κλπ.). Θα 
διδαχτείτε επίσης πώς να χρησιμοποιείτε τις πατερίτσες ή τον περιπατητήρα.
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Πηγαίνοντας στο σπίτι



• Οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι τους περίπου πέντε 
έως επτά ημέρες μετά την επέμβαση, ενώ μερικοί επιστρέφουν στο σπίτι σε 
προγενέστερο στάδιο. Πριν από αυτό, κάποιες ρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν για το 
δανεισμό, μίσθωση ή την αγορά ορισμένων βοηθημάτων, όπως το ανυψωτικό 
κάθισμα τουαλέτας, μια καρέκλα ντους, περιπατητήρας, πατερίτσες, μπαστούνι και 
πιθανά βοηθήματα για να βάζετε τις αντιθρομβωτικές κάλτσες σας και τα  
παπούτσια σας. Αν έχετε σκαλιά στο σπίτι, ο φυσιοθεραπευτής θα σας διδάξει να 
ανεβαίνετε σ΄ αυτά, προτού φύγετε από το νοσοκομείο.

• Αν ζείτε μόνοι, θα σας είναι πολύ χρήσιμο εάν ένας φίλος ή συγγενής μπορεί να 
μείνει στο σπίτι μαζί σας για μια ή δύο εβδομάδες περίπου μετά από το εξιτήριο. 
Εάν το κρεβάτι σας είναι σε επάνω όροφο, ίσως θα θέλετε να εξετάσετε το 
ενδεχόμενο να κατεβάσετε το κρεβάτι στον κάτω όροφο για το πρώτο 
διάστημα. Εάν η πρόσβαση σε μια τουαλέτα είναι δύσκολη, ενδεχομένως κάποιο 
δοχείο ούρησης - αφόδευσης θα ήταν χρήσιμο. Θα πρέπει, επίσης, κάποιος να σας 
βοηθήσει με τις οικιακές εργασίες ενώ μπορεί να έχετε δυσκολία να πάτε στα 
καταστήματα, οπότε θα πρέπει κάποιος να κάνει τα ψώνια σας.

• Όταν είστε στο σπίτι, θα πρέπει να συνεχίσετε με το πρόγραμμα άσκησης, όπως 
συζητήθηκε με τον φυσιοθεραπευτή σας. Αρχικά, θα χρειαστεί να ξαπλώνετε στο 
κρεβάτι σας για μισή ώρα δύο φορές την ημέρα, διότι αυτό θα βοηθήσει να 
διατείνεται το ισχίο σας. Για τις πρώτες έξι εβδομάδες καλό είναι να κοιμάστε με 
ένα μαξιλάρι ανάμεσα στα πόδια και τελείως ύπτια. Για τις πρώτες οκτώ εβδομάδες 
προσπαθείτε πάντα να σηκώνεστε από το κρεβάτι από την ίδια πλευρά με το 
χειρουργημένο ισχίο σας.

• Όταν κάθεστε, μην αφήνετε το γόνατό σας να είναι υψηλότερα από το ύψος των 
γοφών σας. Αυτό κάνει το ισχίο σας να λυγίσει πολύ και μπορεί να το εξαρθρώσει 
 Ομοίως, όταν σηκώνεστε από μια καρέκλα, σπρώξτε με τα χέρια σας χωρίς να 
γείρετε υπερβολικά προς τα εμπρός.

• Είναι σκόπιμο να πάτε για τακτικές καθημερινές βόλτες. Καθώς περνούν οι μέρες, 
θα είστε σε θέση να περπατήσετε μεγαλύτερες αποστάσεις. Για τις πρώτες έξι 
εβδομάδες, είναι αναμενόμενο για υποστήριξη να απαιτούνται δύο και στη συνέχεια 
μία πατερίτσα για να περπατήσετε. Μερικοί άνθρωποι είναι σε θέση να 
περπατήσουν χωρίς τη στήριξη σε πατερίτσες σε πρώιμο στάδιο.
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• Θα πρέπει να σας ξαναδούμε στην κλινική σε περίπου έξι εβδομάδες μετά τη 
χειρουργική επέμβαση, όταν θα είστε σε θέση να συζητήσετε την πρόοδο της 
αποκατάστασής σας και την ύπαρξη τυχόν προβλημάτων.

• Μπορείτε να ξεκινήσετε την οδήγηση όταν έχετε επαρκή έλεγχο των ποδιών σας, 
το οποίο συνήθως συμβαίνει περίπου έξι έως οκτώ εβδομάδες μετά την επέμβαση.

Συνεχίζοντας την πρόοδο σας

• Ακόμα και μακροπρόθεσμα, πολλοί άνθρωποι βρίσκουν ένα μπαστούνι χρήσιμο 
μετά από μια επέμβαση αντικατάστασης του ισχίου (το οποίο θα πρέπει να κρατάτε 
στην αντίθετη πλευρά). Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε ένα μπαστούνι δεν είναι 
καθόλου ντροπή - πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι βοηθά στην ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης τους.

• Το πιο δύσκολο μέρος της αποθεραπείας σας είναι οι πρώτες λίγες ημέρες μετά τη 
χειρουργική επέμβαση. Θα βρείτε πιθανά ότι είναι δύσκολο και για τις πρώτες λίγες 
ημέρες, όταν επιστρέφετε το σπίτι. Η πιο γρήγορη βελτίωση αναμένεται στις πρώτες 
έξι εβδομάδες, αλλά θα συνεχίσετε να βελτιώνεστε, με το να αισθάνεστε το ισχίο 
σας πιο άνετα, το εύρος της κίνησης σας να βελτιώνεται όπως και η σιγουριά σας να 
βαδίζετε στο νέο σας ισχίο, για αρκετούς μήνες. Πολλοί ασθενείς αναφέρουν 
σταδιακή βελτίωση για δώδεκα μήνες ή περισσότερο μετά την επέμβαση.

• Ακόμη και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος το ισχίο 
σας να εξαρθρωθεί. Να θυμάστε πάντα να κάθεστε σε μια καρέκλα με το ισχίο σας 
ψηλότερα από τα γόνατά σας. Προσπαθήστε να κάθεστε με τα πόδια σας ελαφρώς 
σε απόσταση. Μην σταυρώνετε τα πόδια σας. Να είστε προσεκτικοί κατά την είσοδό 
σας σ΄ ένα λουτρό και να χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση ένα ντους, ειδικά για τους 
πρώτους μήνες μετά την επέμβαση.

Σοβαροί ή συχνοί κίνδυνοι σε μια αρθροπλαστική ισχίου

• Η αντικατάσταση ισχίου είναι συνήθως μια πολύ επιτυχημένη επιχείρηση. Πάνω 
από το 95% των ασθενών μας έρχονται στο νοσοκομείο, κάνουν την επέμβαση, 
επιστρέφουν στο σπίτι και δεν έχουν περαιτέρω προβλήματα.
Η απόφαση να υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση όμως θα πρέπει να 
λαμβάνεται με σοβαρότητα, διότι υπάρχουν πάντα κάποιοι κίνδυνοι, οι πιο κοινοί 
από τους οποίους είναι:

Σελίδα 10

• Η λοίμωξη: Υπάρχει κίνδυνος λοίμωξης ύστερα από κάθε επέμβαση. Η λοίμωξη 
είναι μια σπάνια επιπλοκή αλλά δεν μπορεί να εξαλειφθεί ως πιθανότητα, παρά τις 



πολύ προσεκτικές χειρουργικές τεχνικές και τη χρήση προληπτικών αντιβιοτικών. 
Ορισμένες λοιμώξεις μπορεί να είναι σοβαρές και δυστυχώς σε μερικές περιπτώσεις, 
τα προθέματα της τεχνητής άρθρωσης θα πρέπει να αφαιρεθούν.

• Η θρόμβωση: Το αίμα μπορεί να σχηματίσει θρόμβους (πήξει) στα πόδια μετά 
από κάθε χειρουργική επέμβαση, ιδίως μετά  από επεμβάσεις που δεν επιτρέπουν 
μεγάλη κινητοποίηση. Θα σας δοθούν ιδιαίτερες κάλτσες (αντιθρομβωτικές 
κάλτσες) για να φορέσετε μετά το χειρουργείο για να βοηθήσουν στην 
καταπολέμηση του γεγονότος αυτού. Επίσης για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το 
χειρουργείο θα ακολουθείτε αντιθρομβωτική αγωγή σε μορφή ενέσεων ή χαπιών για 
προφύλαξη. Περιστασιακά, ένας θρόμβος αίματος μπορεί να αποκολληθεί από τα 
αγγεία του ποδιού και να ενσφηνωθεί στους πνεύμονες (πνευμονική εμβολή), 
προκαλώντας σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα ή ακόμη και θάνατο.

• Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος και του αναπνευστικού 
συστήματος: Αυτές αποτελούν κοινούς κινδύνους για όλες τις χειρουργικές 
επεμβάσεις. Μπορείτε να δοκιμάσετε και να αποτρέψετε μια λοίμωξη του 
αναπνευστικού με ασκήσεις αναπνοής.

• Η εξάρθρωση: Υπάρχει κίνδυνος ισχίο σας να εξαρθρωθεί μετά τη χειρουργική 
επέμβαση (2 έως 3% των περιπτώσεων). Αυτό είναι πιο συνηθισμένο στα πρώτα 
στάδια μετά από χειρουργική επέμβαση και μπορεί να προκληθεί είτε σταυρώνοντας 
τα πόδια σας, είτε στρίβοντας άσχημα στο πόδι σας, ή όταν κάθεστε σε μια χαμηλή 
καρέκλα. Συνήθως μια σύντομη αναισθησία απαιτείται για να τοποθετηθεί το ισχίο 
σας πίσω στη σωστή θέση. Σε σπάνιες περιπτώσεις, το ισχίο θα πρέπει να 
χειρουργηθεί ξανά (χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης) για την αντιμετώπιση 
αυτού του προβλήματος.

• Τα διεγχειρητικά συμβάντα: Κατά τη διάρκεια της επέμβασης και κατά την 
προετοιμασία του μηρού ή και της κοτύλης να υποδεχθούν τις προθέσεις είναι 
δυνατό να προκληθεί κάποιο κάταγμα (σπάσιμο) στα οστά, ωστόσο μια τέτοια 
πιθανότητα είναι εξαιρετικά μικρή. Επίσης κατά την τοποθέτηση του τσιμέντου 
είναι πιθανό να εμφανιστεί μια σοβαρή αναπνευστική δυσλειτουργία γνωστή ως 
νόσος του τσιμέντου. Σε κάθε περίπτωση είναι συμβάντα που αντιμετωπίζονται επί 
τόπου από τον χειρουργό σας και τον αναισθησιολόγο σας αντίστοιχα.
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• Η ανισοσκελία: Προσπαθούμε και έχουμε ως στόχο τα πόδια σας να έχουν ίσο 
μήκος μετά από τη χειρουργική επέμβαση, αλλά κάποιες ανατομικές παραλλαγές 
είναι συνήθεις και μερικές φορές το χειρουργηθέν πόδι έχει επιμηκυνθεί. Αυτό είναι 
συνήθως ανεπαίσθητο, αλλά μερικές φορές, χρειάζεται τακούνι ή σόλα με ανύψωση 



ώστε να εξισορροπηθεί η ανισοσκελία. Πολλοί ασθενείς είχαν άνισο μήκος ποδιών 
για αρκετά χρόνια, στα οποία έχουν συνηθίσει.

• Η νευρική βλάβη: Τα μεγάλα νεύρα γύρω από το ισχίο σας μπορεί περιστασιακά 
να τεντωθούν (εξελκυσμός) και βλαβούν κατά τη διάρκεια της επέμβασης, γεγονός 
που  μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία και απώλεια της αίσθησης στο μηρό, στον 
άκρο πόδα ή σε όλο το πόδι σας.

• Το εγκεφαλικό επεισόδιο και οι μείζονες επιπλοκές στο θώρακα, όπως μια 
μικρή καρδιακή προσβολή: Αυτά αποτελούν πολύ σπάνιες, αλλά πολύ σοβαρές 
επιπλοκές που μπορούν να συμβούν μετά από οποιαδήποτε σοβαρή χειρουργική 
επέμβαση.

• Το οίδημα: Είναι συχνό φαινόμενο το πόδι και ο αστράγαλός σας να είναι λίγο 
πρησμένα για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την χειρουργική επέμβαση. Αυτό 
βελτιώνεται σταδιακά σε μια περίοδο εβδομάδων ή μηνών. Αν έχετε ανησυχία για 
αυτό μετά την έξοδο σας από το νοσοκομείο, θα πρέπει να δείτε πάλι τον γιατρό σας 
ή κάποιον ειδικό.

• Άλλα ιατρικά προβλήματα. Μια μεγάλη χειρουργική επέμβαση μπορεί μερικές 
φορές να ακολουθηθεί από άλλα απρόσμενα ιατρικά προβλήματα, όπως καρδιακή 
προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο ή άλλα μείζονος και ελάσσονος σημασίας ιατρικά 
προβλήματα, κακή λειτουργία των νεφρών, προσωρινή δυσλειτουργία του εντέρου, 
δυσκοιλιότητα, κακή λειτουργία της κύστης, κλπ.

• Η χαλάρωση, φθορά και μακροπρόθεσμη αποτυχία των υλικών μιας 
αρθροπλαστικής: Όλες οι αντικαταστάσεις ισχίου υπόκεινται σε φθορά σε βάθος 
χρόνου. Η αποτυχία του νέου ισχίου συνήθως προκαλείται από χαλάρωση των 
εξαρτημάτων μιας αρθροπλαστικής που εξαιρετικά σπάνια μπορεί και να 
σπάσουν. Η χαλάρωση είναι ένα προοδευτικά εξελισσόμενο πρόβλημα, και 
συμβαίνει με την πάροδο πολλών ετών μετά την τοποθέτηση της αρθροπλαστικής. 
Ως ένας πρόχειρος οδηγός, το 10% των αρθροπλαστικών ισχίου αποτυγχάνουν μέσα 
σε 10 χρόνια από τη χειρουργική επέμβαση, αλλά περίπου το 80% και 70% αυτών 
εξακολουθούν να λειτουργούν καλά μετά από 15 χρόνια. και 20 χρόνια αντίστοιχα.
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• Η αναισθησία, τόσο η γενική όσο και η περιοχική, για κάθε επέμβαση ενέχει 
εγγενείς κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι μικροί, αλλά μπορεί να γίνουν 
σημαντικοί και θα πρέπει να συζητηθούν με τον αναισθησιολόγο σας όταν τον/την 
συναντήσετε πριν την επέμβαση.



Άλλα σημεία που πρέπει να θυμάστε

1. Κάθισμα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, να αποφεύγετε να κάθεστε σε χαμηλές 
καρέκλες. Όταν σηκώνεστε από μια καρέκλα, να κρατάτε το χειρουργημένο πόδι 
σας μπροστά σας, και να  βάζετε το βάρος στο μη χειρουργημένο πόδι. Θα πρέπει να 
καθίσετε στην άκρη της καρέκλας πριν επιχειρήσετε να σταθείτε και να σπρώξετε με 
τα χέρια σας. Το κάθισμα  γίνετε με την αντίστροφη διαδικασία της έγερσης, 
χαμηλώνοντας και τοποθετώντας απαλά το σώμα σας στο μπροστινό μέρος της 
καρέκλας σας, βάζοντας το βάρος σας στο μη χειρουργημένο πόδι. Θυμηθείτε να 
μην σταυρώνετε τα πόδια σας όταν κάθεστε.

2. Ύπνος. Θα πρέπει να κοιμάστε ύπτια (ανάσκελα) για τις πρώτες έξι εβδομάδες 
μετά τη χειρουργική επέμβαση, κρατώντας ένα μαξιλάρι ανάμεσα στα πόδια σας το 
βράδυ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αργότερα, (μετά το 4μηνο) είναι 
συνήθως καλύτερο να κοιμάστε στο χειρουργημένο πόδι σας.

3. Έγερση από το κρεβάτι. Θα πρέπει να σηκώνεστε από το κρεβάτι από την ίδια 
πλευρά με το χειρουργημένο πόδι σας αν είναι δυνατόν. Παρομοίως, το να 
σηκωθείτε από το κρεβάτι είναι το ίδιο με το να σηκωθείτε όρθιος/α  μετά το 
κάθισμα σε μια καρέκλα. Εάν το κρεβάτι σας είναι πολύ χαμηλό, ίσως χρειαστεί να 
προμηθευτείτε υψηλότερο κρεβάτι η να χρησιμοποιήσετε δύο στρώματα.

4. Οδήγηση. Είναι πιο εύκολο να οδηγήσετε ένα αυτοκίνητο με μεγάλο άνοιγμα 
πόρτας και να τραβήξετε το κάθισμα όσο το δυνατόν πιο πίσω. Τα πολύ χαμηλά 
αυτοκίνητα δεν ενδείκνυνται για οδήγηση τουλάχιστον στην πρώτη μετεγχειρητική 
περίοδο. Απαλά χαμηλώστε τον εαυτό σας μέσα στο αυτοκίνητο, βάζοντας το βάρος 
σας στο μη χειρουργημένο πόδι σας, διατηρώντας το χειρουργημένο πόδι σας ευθεία 
μπροστά σας. Μπορείτε να αρχίσετε πάλι να οδηγείτε, συνήθως έξι έως οκτώ 
εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση. Θα πρέπει να είστε σε θέση να 
πραγματοποιείτε μια στάση έκτακτης ανάγκης. 

5. Η σεξουαλική επαφή. Μπορείτε να απολαύσετε φυσιολογική σεξουαλική 
δραστηριότητα σύντομα μετά την επέμβαση. Να θυμάστε ότι δεν πρέπει να λυγίσει 
το ισχίο σας περισσότερο από την ορθή γωνία ή 90 º, αλλά είναι συνήθως ασφαλές 
να αφήσετε τα γόνατά σας να εκπτύσσονται. Αρχικά είναι καλύτερο για σας να είστε 
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ξαπλωμένοι στην πλάτη σας, αλλά όσο περνάει ο καιρός, θα είστε σε θέση να γίνετε 
πιο τολμηροί.

6. Ανυψωτικό κάθισμα τουαλέτας. Θα πρέπει να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε 
αυτό το βοήθημα για τρεις μήνες μετά την επέμβαση.



7. Κάλτσες και  παπούτσια. Εάν έχετε δυσκολία βάζοντας τα παπούτσια και τις 
κάλτσες, χρησιμοποιήστε ένα κόκαλο με μακρά λαβή, ή μια ειδική συσκευή, η οποία 
είναι διαθέσιμη σε καταστήματα ορθοπαιδικών.

8. Αθλητισμός και Χόμπι. Εκτός αν έχετε ιδιαίτερα προβλήματα, μπορείτε να 
ξεκινήσετε εκ νέου τα χόμπι σας όπως π.χ. την κηπουρική, απαλό χορό, και το 
κολύμπι περίπου τρεις μήνες μετά την επέμβαση. Αθλήματα επαφής πρέπει να 
αποφεύγονται, όπως και η έντονη άσκηση. Είναι καλύτερο να αποφευχθεί το 
κολύμπι σε στυλ πρόσθιο, λόγω των κινήσεων του ισχίου που εμπλέκονται.

Χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ευτυχώς λίγες αρθροπλαστικές ισχίου εμφανίζουν πολύ 
νωρίς κάποια προβλήματα. Οι περισσότερες φθείρονται σε μεταγενέστερο χρόνο, 
και απαιτούν μια εκ νέου αντικατάσταση. Αυτή η περαιτέρω χειρουργική επέμβαση 
περιγράφεται ως "χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης της αρθροπλαστικής του 
ισχίου". Η επέμβαση αναθεώρησης είναι πολύπλοκη και η φύση της χειρουργικής 
επέμβασης που απαιτείται είναι διαφορετική σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, οι γενικές 
αρχές της χειρουργικής επέμβασης είναι ακριβώς οι ίδιες, αν και η διάρκεια της 
χειρουργικής επέμβασης και της μετεγχειρητικής αποκατάστασης είναι πιο 
παρατεταμένη. Το γενικό πλάνο μετεγχειρητικής κινητοποίησης, φροντίδας και οι 
προφυλάξεις είναι συχνά ταυτόσημες. Μερικές φορές είναι απαραίτητο για την 
προστασία της άρθρωσης η αποφυγή φόρτισης του ποδιού για τις πρώτες λίγες 
εβδομάδες και η διατήρηση των βοηθημάτων βάδισης για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. Δυστυχώς, ως διαδικασία αναθεώρησης είναι μια πιο σοβαρή επέμβαση 
και η πιθανότητα επιπλοκών είναι επίσης μεγαλύτερη.

Η Αναισθησία σας

Η χειρουργική επέμβαση σας θα εκτελεστεί υπό περιοχική ή / και γενική 
αναισθησία. Ο αναισθησιολόγος σας θα το συζητήσει μαζί σας πριν από την 
επέμβαση.
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Γενική Αναισθησία

Κατά τη διάρκεια της γενικής αναισθησίας τίθεστε σε κατάσταση ασυνειδητότητας 
και δεν θα καταλαβαίνετε οτιδήποτε κατά τη διάρκεια της εγχείρησης σας.

Πριν από την επέμβασή σας



Πριν από την επέμβασή σας ο αναισθησιολόγος σας ή ο βοηθός του θα σας 
επισκεφθεί στο θάλαμο, αν και περιστασιακά αυτό θα συμβεί σε μία προ της 
εισαγωγής σας κλινική εκτίμηση. Ο αναισθησιολόγος που σας φροντίζει την ημέρα 
της επέμβασής σας είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για τις τελικές αποφάσεις 
σχετικά με την αναισθησία σας. Αυτός /αυτή θα πρέπει να ενημερωθούν για τη 
γενική κατάσταση της υγείας σας, κάθε φάρμακο που παίρνετε και τα τυχόν 
προηγούμενα προβλήματα υγείας που είχατε. Ο αναισθησιολόγος σας θα ήθελε να 
γνωρίζει αν είστε ή όχι καπνιστής, αν είχατε κάποιες μη φυσιολογικές αντιδράσεις 
σε κάποιο από τα φάρμακα ή αν έχετε οποιεσδήποτε αλλεργίες.  Επίσης, θα ήθελε 
να ξέρει για τα δόντια σας, εάν φοράτε οδοντοστοιχίες και τι είδους. Ο 
αναισθησιολόγος σας θα πρέπει να γνωρίζει όλα αυτά τα πράγματα, έτσι ώστε 
αυτός/αυτή να μπορεί να αξιολογήσει πώς θα σας φροντίσει σε αυτή την κρίσιμη 
περίοδο. Ο αναισθησιολόγος σας μπορεί να εξετάσει την καρδιά και τους πνεύμονές 
σας και μπορεί να επίσης  να συστήσει φάρμακα που θα σας δοθούν λίγο πριν από 
την επέμβαση, την λεγόμενη προνάρκωση.

Προνάρκωση είναι το όνομα που δίνεται σε φάρμακο (φάρμακα) που σας έχουν 
δοθεί μερικές ώρες πριν την επέμβασή σας. Αυτά τα φάρμακα μπορεί να 
χορηγηθούν ως ενέσεις, δισκία, ή υγρά (σε παιδιά). Θα σας χαλαρώσουν και θα σας 
φέρουν υπνηλία. Η χρήση προνάρκωσης δεν είναι πάντα δεδομένη. Μην ανησυχείτε 
αν δεν έχετε λάβει προνάρκωση, καθώς ο αναισθησιολόγος σας πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη πολλούς παράγοντες υπόψη στη λήψη αυτής της απόφασης και θα λάβει 
υπόψη του τις απόψεις σας για το θέμα, αν είναι δυνατόν. Μην ανησυχείτε για την 
αναισθησία σας. Όταν ο αναισθησιολόγος σας επισκέπτεται πριν την επέμβασή σας, 
αυτή είναι η στιγμή για να συζητήσετε μαζί του όλες τις ερωτήσεις που μπορεί να 
έχετε, ώστε να μπορείτε να ξεχάστε τους φόβους και τις ανησυχίες σας. 

Πριν από την επέμβασή σας συνήθως θα αλλάξετε σε ένα χειρουργικό ένδυμα και 
κάλυμμα κεφαλής και θα οδηγηθείτε με φορείο στον όροφο των χειρουργείων και 
συγκεκριμένα στο  δωμάτιο αναισθησίας / ανάνηψης. Αυτό είναι ένας προθάλαμος 
έξω από τη χειρουργική αίθουσα. Ο αναισθησιολόγος και  ο/η βοηθός του/της και οι 
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νοσηλεύτριες του αναισθησιολογικού τμήματος είναι πιθανό να είναι παρόντες. Μια 
ενδοφλέβια γραμμή για στάγδην έγχυση (ορρός) μπορεί να τοποθετηθούν σε αυτή 
τη χρονική στιγμή. Μπορεί ακόμη να συνδεθούν πάνω σας συσκευές καταγραφής - 
παρακολούθησης, όπως μια περιχειρίδα μέτρησης της αρτηριακής πίεσης, καλώδια 
ΗΚΓ ή ένα παλμικό οξύμετρο. Ένα παλμικό οξύμετρο είναι συνήθως ένα μικρό 
κόκκινο φως σε μια μικρή συσκευή, η οποία είναι κολλημένη στο δάχτυλό 



σας. Δείχνει πόσο οξυγόνο έχετε στο αίμα σας και είναι μία από τις πιο ζωτικής 
σημασίας συσκευές που ένας αναισθησιολόγος χρησιμοποιεί κατά την επέμβαση για 
να βεβαιωθεί ότι θα παραμείνετε στο καλύτερο δυνατό επίπεδο υγείας. Μπορεί να 
σας δοθεί  οξυγόνο για να αναπνεύσετε, σε μάσκα ή ρινική κάνουλα.

Κατά τη επέμβασή σας

Ενώ είστε αναίσθητος και δεν το γνωρίζετε ο αναισθησιολόγος σας παραμένει μαζί 
σας ανά πάσα στιγμή. Αυτός / αυτή παρακολουθεί την κατάστασή σας και να 
διαχειρίζεται το σωστό ποσό των αναισθητικών φαρμάκων για να διατηρήστε στο 
σωστό επίπεδο απώλειας των αισθήσεων κατά τη διάρκεια της χειρουργικής 
επέμβασης. Ο αναισθησιολόγος σας έχει συνεχώς επίγνωση της κατάστασής σας και 
είναι κατάλληλα καταρτισμένος για να αποκρίνεται σε πιθανά προβλήματα. Ο 
αναισθησιολόγος σας παρακολουθεί παραμέτρους όπως τον καρδιακό ρυθμό, την 
αρτηριακή πίεση, τις σφύξεις, τη θερμοκρασία του σώματος και την αναπνοή. Αυτός 
/ αυτή θα πρέπει επίσης να παρακολουθεί συνεχώς την ανάγκη σας για υγρά ή 
μετάγγιση αίματος. Αν έχετε οποιαδήποτε άλλα ιατρικά προβλήματα, ο 
αναισθησιολόγος σας θα τα γνωρίζει από τη προεγχειρητική αξιολόγησή σας και θα 
είναι σε θέση να τα αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

Μετά την επέμβασή σας 

Μετά την επέμβασή σας ο αναισθησιολόγος σας εξακολουθεί να παρακολουθεί 
προσεκτικά την κατάσταση σας. Εσείς μάλλον θα πρέπει να έχετε μεταφερθεί στο 
θάλαμο ανάνηψης, όπου ειδικά εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, σύμφωνα με 
το κατεύθυνση των αναισθησιολόγων, θα σας φροντίσει. Ο αναισθησιολόγος σας 
και οι νοσηλεύτριες ανάνηψης θα διασφαλίσουν ότι όλα τα αποτελέσματα της 
αναισθησίας θα αναστραφούν και ότι θα παρακολουθείστε στενά έως την επιστροφή 
σας σε πλήρη συνειδητότητα. Μπορεί να σας δοθεί ξανά οξυγόνο για να 
αναπνεύσετε στην αίθουσα ανάνηψης, και καθώς θα επανέρχεστε σε πλήρη 
συνειδητότητα μπορεί να διαπιστώσετε ότι έχουν τοποθετηθεί περισσότερες 
ενδοφλέβιες γραμμές, ενώ ήσασταν χωρίς τις αισθήσεις σας στο χειρουργείο καθώς 
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μέσω αυτών θα πρέπει να αντικαθίστανται τα υγρά που μπορεί να απαιτούνται. Εκεί 
θα σας δοθεί φαρμακευτική αγωγή για κάθε πόνο που μπορεί να αισθάνεστε, ενώ 
μπορεί να έχουν τοποθετηθεί συσκευές Συστημάτων Ελεγχόμενης Αναισθησίας 
(PCA) για να συνεχίσουν τον έλεγχο του πόνου στο θάλαμο. Είναι πιθανό να 
αισθανθείτε υπνηλία και ζάλη σε αυτό τη χρονική στιγμή. Ορισμένοι ασθενείς 
αισθάνονται ναυτία, ενώ άλλοι μπορεί έχουν έναν πονόλαιμο που σχετίζεται με την 
εισαγωγή του σωλήνα αναπνοής (διασωλήνωση) κατά τη διάρκεια της χειρουργικής 
επέμβασης. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, είναι σημαντικό να χαλαρώσετε 



όσο μπορείτε, να αναπνέετε βαθιά, δεν θα πρέπει να φοβάστε να βήξετε, και μη 
διστάσετε να ζητήσετε από το νοσηλευτικό προσωπικό κάποια ανακούφιση από τον 
πόνο, ή να ρωτήσετε για οποιοδήποτε απορία έχετε. Είναι πιθανό να έχετε θολές 
αναμνήσεις από αυτή την περίοδο, ενώ κάποιοι ασθενείς βιώνουν έντονα 
όνειρα. Μόλις είστε πλήρως ξύπνιοι, θα πρέπει να επιστρέψετε στο θάλαμο, όπου 
και θα συνέλθετε πλήρως. Μην περιμένετε να αισθάνεστε απολύτως φυσιολογικά 
αμέσως!

Περιοχική Αναισθησία

Για την περιοχική αναισθησία ένα τοπικό αναισθητικό φάρμακο ενίεται γύρω από 
μια δέσμη νεύρων, ώστε ότι ένα μέρος του σώματος, όπως ένα χέρι ή ένα πόδι, 
γίνεται αναίσθητο. Επιπλέον, οι μύες του σκέλους έχουν παραλύσει, ενώ το 
φάρμακο ενεργεί έτσι ώστε το άκρο γίνεται εντελώς μουδιασμένο και χωρίς 
αισθητικότητα. Προφανώς θα εξακολουθείτε να είστε ξύπνιος και να κατανοείτε ότι 
η επέμβαση λαμβάνει χώρα, αλλά συχνά ο/η αναισθησιολόγος σας θα σας 
χορηγήσει ένα ηρεμιστικό φάρμακο, ώστε να μπορείτε να αποκοιμηθείτε κατά τη 
διάρκεια της επέμβασης. Ακόμη και αν αυτό δεν συμβαίνει, δεν θα είστε σε θέση να 
δείτε την επέμβαση, επειδή ένα οθόνιο θα τοποθετηθεί μπροστά σας. Παραδείγματα 
περιοχικής αναισθησίας είναι η χρήση επισκληρίδιου αναισθησίας για την 
ανακούφιση από τον πόνο κατά τη διάρκεια τοκετού, η ραχιαία αναισθησία για μια 
εγχείρηση στην ουροδόχο κύστη, το ισχίο ή το γόνατο, και ένα μασχαλιαίο block για
χειρουργική επέμβαση στο χέρι. Μερικές φορές, οι περιοχικές και η γενική 
αναισθησία συνδυάζονται, ιδιαίτερα για μείζονα χειρουργική επέμβαση, για να 
παρέχουν ανακούφιση από τον πόνο και μετά την επέμβαση. Ακριβώς όπως και στη 
Γενική Αναισθησία, ο αναισθησιολόγος σας παραμένει μαζί σας καθ 'όλη τη 
διάρκεια της επέμβασης υπό περιοχική αναισθησία, σας παρακολουθεί και έχει τον 
έλεγχο της κατάστασης αναισθησίας σας, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ομοίως, μετά 
το τέλος της επέμβασης θα μεταφερθείτε στην αίθουσα ανάνηψης, μέχρι να είστε 
σταθεροί και ασφαλείς για να επιστρέψετε πίσω στο θάλαμό σας.




