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ΟΔΗΓΙΕΣ  ΑΣΘΕΝΟΥΣ  ΜΕΤΑ  ΑΠΟ ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ  

 
Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

     Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ από την εγχείρηση. 

Αν τις ακολουθήσετε προσεκτικά θα βοηθήσετε στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού 

αποτελέσματος από την επέμβασή σας. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία μη διστάσετε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας για να συζητήσετε τις ερωτήσεις σας. Πάρτε αυτήν την λίστα στο 

νοσοκομείο μαζί σας και αρχίστε να διαβάζετε από την ημέρα της επέμβασης. 

 

Β.  ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

1. Τοποθέτηση άμεσα μετά το χειρουργείο πιεστικής επίδεσης, κατά προτίμηση ειδικού 

στηθόδεσμου αθλητικού τύπου τον οποίο η ασθενής συνεχίζει να φορά για μερικές 

εβδομάδες. 

2. Η ασθενής μετεγχειρητικά μπορεί να φέρει παροχετεύσεις και στους δύο μαστούς οι 

οποίες παραμένουν συνήθως για 2 εικοσιτετράωρα και αφαιρούνται όταν σταματήσει 

η έξοδος οροαιματηρού υγρού. 

3. Υπάρχει αίσθημα τάσης στους μαστούς ιδιαίτερα τα πρώτα 2 εικοσιτετράωρα το 

οποίο ελέγχεται με παυσίπονα από το στόμα, ενώ μπορεί να υπάρχουν διαταραχές 

στον τρόπο που αντιλαμβάνεται ότι ακουμπά το στήθος της με τη μορφή 

δυσαισθησίας ή υπερευαισθησίας. Αυτό παρέρχεται με την πάροδο του χρόνου και 

συνήθως εξαφανίζεται μετά 2-3 μήνες. 

4. Επίσης, υπάρχουν άμεσα μετά το χειρουργείο οίδημα(πρήξιμο), ερυθρότητα και 

εκχυμώσεις(μελανιές) τα οποία είναι αναμενόμενα μετεγχειρητικά σημεία και 

υποχωρούν συνήθως μετά από μερικές ημέρες. Ωστόσο, ειδικά το οίδημα χρειάζεται 

εβδομάδες για να υποχωρήσει πλήρως. 

5. Κατά τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες και μετά την έξοδο από την κλινική η 

ασθενής λαμβάνει αντιβιοτική αγωγή και παυσίπονα κατόπιν οδηγίας του 

χειρουργού.Επίσης λαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για τις μετεγχειρητικές επισκέψεις, 

την περιποίηση των τραυμάτων και την αποθεραπεία. 

6. Η ασθενής λαμβάνει πάντοτε από το χειρουργό της ένα απόκομμα με τον κωδικό των 

ενθεμάτων που χρησιμοποιήθηκαν, τον οποίο τηρεί στο ιατρικό της αρχείο. Αυτό το 

απόκομμα είναι η “ταυτότητα” των ενθεμάτων της. 

 



 

 

Εάν ανησυχείτε για κάτι, οτιδήποτε θεωρείτε σημαντικό,  επικοινωνήστε μαζί μας στο 

2107526900. 

 

Ελπίζοντας ότι λύσαμε ορισμένες απορίες σας, 

σας ευχόμαστε καλή ανάρρωση. 


