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Υπάρχουν διαφορζσ ανάμεςα ςε μια αρκροςκοπικι και ςτθν ανοικτι χειρουργικι του 

ϊμου; 

 Ενϊ το χειρουργείο αφορά τθν αποκατάςταςθ των ίδιων βλαβϊν θ αρκροςκοπικι 

αποκατάςταςθ ζχει ςθμαντικά πλεονεκτιματα για τον αςκενι. Γίνεται με 2-3 

μικρζσ τομζσ < 1 εκ αντί μίασ μεγαλφτερθσ,  ζχει μικρότερο μετεγχειρθτικό πόνο, 

ταχφτερθ εποφλωςθ των ιςτϊν, ελάχιςτθ παραμονι ςτθν κλινικι και τισ λιγότερεσ 

επιπλοκζσ. 

Υπάρχουν κάποιοι αςκενείσ που κα πρζπει να ξεκινιςουν νωρίτερα από το ςυνθκιςμζνο 

τθν κινθτοποίθςθ μετά τθν εγχείρθςθ; 

 Προκειμζνου να αποφευχκεί θ μετεγχειρθτικι δυςκαμψία επιδιϊκεται θ πρϊιμθ 

κινθτοποίθςθ του ϊμου γενικά, αλλά είναι πιο επιβεβλθμζνθ όταν ςυνυπάρχουν οι 

ακόλουκεσ ςυνκικεσ. 

o Αςβεςτοποιόσ τενοντίτιδα 

o Συμφυτικι κυλακίτιδα 

o Βλάβεσ του επιχειλίου χόνδρου 

o Οξεία τραυματικι ριξθ ενόσ μόνο τζνοντα 

Πϊσ πρζπει να διαχειρίηομαι το τραφμα μου; 

 Αλλάηουμε τθ γάηα κάκε δεφτερθ μζρα. 

 Κάνουμε ντουσ με αδιάβροχο κάλυμμα 

 Αποφεφγουμε τθν ζκκεςθ του τραφματοσ ςτο νερό τισ πρϊτεσ 7 θμζρεσ 

Πρζπει να φορζςω νάρκθκα; Εάν ναι, πόςο καιρό και πότε μπορϊ να το βγάλω κατά τθ 

διάρκεια τθσ θμζρασ; 

 κα φορζςετε τον νάρκθκασ ςασ για μερικζσ θμζρεσ - εβδομάδεσ, ανάλογα με τον 

τφπο του χειρουργείου, τθν ποιότθτα των ιςτϊν ςασ, τθν θλικία ςασ κλπ.. 

 Λεπτομερείσ οδθγίεσ κα ςασ δοκοφν μετά το χειρουργείο ςασ. 

 Σε γενικζσ γραμμζσ ιςχφουν όμωσ τα ακόλουκα για τθν άμεςθ μετεγχειρθτικι 

περίοδο 

 Ο νάρκθκασ ςασ φοριζται ςυνεχόμενα 

 Μπορεί να ζχετε ζνα μικρό μαξιλάρι ανάμεςα ςτο αγκϊνα  και το ςϊμα ςασ. Αυτό 

βοθκάει ςτθν φφεςθ του πόνου και τθσ μετεγχειρθτικισ φλεγμονισ. Επιπλζον 

προςτατεφει τθν αποκατάςταςθ και διευκολφνει τον φπνο ςασ. 

 Ενϊ φοράτε τον νάρκθκασ ςασ μπορείτε να κάνετε αςκιςεισ ςτον αγκϊνα ςασ 



 Αφαιρείτε τον νάρκθκα μόνο μετά από οδθγίεσ από τον χειρουργό ι τον 

Φ/Θεραπευτι ςασ. 

Ποιεσ είναι οι προφυλάξεισ μου ςχετικά με τισ κινιςεισ και τισ κζςεισ του χεριοφ μου  

μετά το χειρουργείο; Σε ποιεσ κζςεισ μπορϊ να το ξεκουραςτϊ; Ποιεσ κζςεισ πρζπει να 

αποφφγω; 

 αποφεφγονται οι ενεργείσ κινιςεισ ςτισ πρϊτεσ 6 εβδομάδεσ 

 Μθν ανυψϊνετε αντικείμενα 

 Αποφεφγετε τθν ζξω ςτροφι του ϊμου. Η παλάμθ του χεριοφ ςασ «κοιτάει» προσ 

τα μζςα ςτισ περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ ςασ. 

 Μθν βάηετε βάροσ ςτο χζρι τισ πρϊτεσ θμζρεσ -εβδομάδεσ 

 Δεν βάηετε το χζρι ςασ ςτθν πλάτθ 

 Μπορείτε να δοκιμάςετε να κοιμθκείτε ςε θμικακιςτικι κζςθ 30 μοιρϊν, αν αυτό 

ςασ είναι πιο βολικό. Πολλοί αςκενείσ βρίςκουν τθ κζςθ αυτι ανακουφιςτικι  

 Μθν χρθςιμοποιείτε το χζρι ςασ για να πιζηετε προσ τα επάνω ι προσ τα ζξω το 

κρεβάτι ι τθν καρζκλα τισ πρϊτεσ θμζρεσ -εβδομάδεσ μετά τθν εγχείρθςθ  

 Μπορείτε να χρθςιμοποιείτε  το χζρι και τον αγκϊνα για κακθμερινζσ 

δραςτθριότθτεσ, όπωσ το φαγθτό, το ξφριςμα, το ντφςιμο.  

 Όταν χρθςιμοποιείτε το πλθκτρολόγιο και το ποντίκι ςασ, μθν μετακινείτε το χζρι 

ςασ μακριά από το ςϊμα ςασ. 

Πότε πρζπει να ξεκινιςω Φ/κεραπεία; Πόςο ςυχνά πρζπει να πθγαίνω; 

 Θα ςασ δοκοφν οδθγίεσ μετά το χειρουργείο. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ 

ξεκινάει ςφντομα μόλισ βελτιωκεί ο άμεςοσ μετεγχειρθτικόσ πόνοσ, μζςα ςτισ 

πρϊτεσ θμζρεσ -εβδομάδεσ. 

Υπάρχουν φάρμακα που δεν πρζπει να λαμβάνω κατά τθ διάρκεια τθσ αποκατάςταςθσ; 

 Σε γενικζσ γραμμζσ αποφεφγονται το μθ ςτεροειδι αντιφλεγμονϊδθ ςκευάςματα 

Πότε μπορϊ να επιςτρζψω ςε ακλθτικζσ και ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ; 

 Η επιςτροφι ςτισ ακλθτικζσ και ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ εξαρτάται από 

πολλζσ παραμζτρουσ και κακορίηεται από τον τφπο του χειρουργείου, τθν ποιότθτα 

των ιςτϊν ςασ, τθν θλικία ςασ κλπ... 

 


