
ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΟΦΤΪΚΗ ΔΙΚΟΚΗΛΗ 

 

1. Σι είναι θ οςφυϊκι διςκοκιλθ; 

 

Η οςφυϊκι διςκοκιλθ ςυμβαίνει όταν το περίβλθμα του μεςοςπονδφλιου δίςκου (ο 

δίςκοσ αποτελεί, υπό φυςιολογικζσ ςυνκικεσ, το “μαξιλαράκι” μεταξφ των 

ςπονδφλων που απορροφά τουσ κραδαςμοφσ) ριγνυται και προκαλείται προβολι ι 

ζξοδοσ τμιματοσ του εςωτερικοφ πυρινα. 

 
 

2. Σι είδουσ ςυμπτϊματα προκαλεί θ οςφυϊκι διςκοκιλθ; 

 

Όταν θ οςφυϊκι διςκοκιλθ πιζηει τθν εξερχόμενθ νωτιαία νευρικι ρίηα προκαλεί 

πόνο ςτο αντίςτοιχο πόδι (ιςχιαλγία), αιμωδίεσ ι νευρολογικι αδυναμία. 

 

 
                                                                                   

 

3. ε τι οφείλεται θ οςφυϊκι διςκοκιλθ; 

 

Πρόκειται για ςταδιακι εκφυλιςτικι πάκθςθ, λόγω τθσ γιρανςθσ των ιςτϊν, κατά 

τθν οποία ο δίςκοσ αφυδατϊνεται και ςτο περίβλθμά του  ςυμβαίνουν ριξεισ. Οι 

ριξεισ του περιβλιματοσ αυξάνουν ςε μζγεκοσ με τθν πάροδο του χρόνου ι 



ςπανιότερα “ανοίγουν” απότομα μετά από τραφμα, άρςθ βάρουσ ι ςτροφικι 

κίνθςθ με αποτζλεςμα τθν ζξοδο του πυρινα και τθν δθμιουργία διςκοκιλθσ. 

 

4. ε ποιά θλικία ςυναντάται ςυχνότερα θ οςφυϊκι διςκοκιλθ; 

 

Η πάκθςθ ςυναντάται ςυνθκζςτερα ςε άτομα θλικίασ 30-50 ετϊν. 

 

5. Πωσ γίνεται θ διάγνωςθ; 

 

Αρχικά θ διάγνωςθ τθσ υπαραχνοειδοφσ αιμορραγίασ πραγματοποιείται με τθν 

κλινικι εξζταςθ και εν ςυνεχεία επιβεβαιϊνεται με τθν Μαγνθτικι Τομογραφία  

 

 
 

6. Ποιά  είναι θ κεραπεία τθσ οςφυϊκισ διςκοκιλθσ; 

 

Η κεραπεία διακρίνεται αρχικά ςε συντηρητική αντιμετϊπιςθ: 

 Ανάπαυςθ ςτο κρεβάτι για 3 θμζρεσ 

 Μθν ςθκϊνετε βάρθ, αποφφγετε τθν κακιςτικι κζςθ, το ςκφψιμο, τισ 

ςτροφικζσ κινιςεισ 

 Βάδιςθ με ακλθτικά παποφτςια-κολφμβθςθ (κυρίωσ φπτιο) ςε ηεςτό νερό 

 Διατάςεισ του ςϊματοσ ςε μονόγυηο (κρεμόμαςτε από τα χζρια χωρίσ 

ζλξεισ) 

 Αντιφλεγμονϊδθ-μυοχαλαρωτικά φάρμακα για 10-15 θμζρεσ (μετά 

φαγθτοφ με γαςτροπροςτατευτικά φάρμακα) εφόςον δεν υπάρχει 

αντζνδειξθ. Η επιςκλθρίδια ζγχυςθ ζχει ζνδειξθ ςε ςυγκεκριμζνεσ 

περιπτϊςεισ. 

 Φυςιοκεραπεία 

Εάν υπάρχει νευρολογικι αδυναμία του κάτω άκρου τότε ζχει ζνδειξθ θ 

νευροχειρουργική μικροδισκεκτομή.  

Εάν δεν υπάρχει νευρολογικι αδυναμία και εφόςον θ ςυντθρθτικι αγωγι αποτφχει 

μετά από 6-8 εβδομάδεσ, ενϊ παραμζνει πόνοσ ο οποίοσ περιορίηει τισ κακθμερινζσ 

δραςτθριότθτεσ, τότε ζχει ζνδειξθ θ νευροχειρουργική μικροδισκεκτομή. 

 



7. Πωσ γίνεται θ νευροχειρουργικι μικροδιςκεκτομι; 

 

Διανοίγεται μικρι επιμικθσ τομι ςτο δζρμα τθσ ράχθσ και εν ςυνεχεία 

πραγματοποιείται αφαίρεςθ του πάςχοντοσ δίςκου και αποςυμπίεςθ του νωτιαίου 

νεφρου. 

  
 

8. Ποιζσ είναι οι πικανζσ επιπλοκζσ τθσ μικροδιςκεκτομισ; 

 

Σε γενικζσ γραμμζσ πρόκειται για αςφαλι επζμβαςθ. Σε πολφ μικρό ποςοςτό 

μπορεί να ςυμβοφν επιπλοκζσ όπωσ λοίμωξθ, τραυματιςμόσ νεφρου, παραμονι ι 

υποτροπι οςφυοϊςχιαλγίασ, επιςκλθρίδιο αιμάτωμα, φλεβοκρόμβωςθ ι εξαιρετικά 

ςπάνια τραυματιςμόσ τθσ αορτισ. 

 

9. Πότε ζχει ζνδειξθ ςυμπλθρωματικι ςπονδυλοδεςία; 

 

H ςτακεροποίθςθ των ςπονδφλων με βίδεσ και ράβδουσ (ςπονδυλοδεςία), είναι 

απαραίτθτθ όταν υπάρχει αςτάκεια ι δυναμικι ολίςκθςθ των παρακείμενων 

ςπονδφλων. 

 

  
 

 

10. Ποιόσ είναι ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ νοςθλείασ μετά από μικροδιςκεκτομι; 

 

Συνικωσ 24  ϊρεσ μετά τθν επζμβαςθ  ο αςκενισ λαμβάνει εξιτιριο 

 

 



ΟΔΗΓΙΕ-ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΦΤΪΚΗ ΜΙΚΡΟΔΙΚΕΚΣΟΜΗ 

Πότε πρζπει να επικοινωνιςω με τον κεράποντα ιατρό;  ςε περίπτωςθ εκροισ υγροφ 

από το τραφμα, ερυκροφ τραφματοσ, πυρετοφ πάνω από 37.5ο C, μυικισ αδυναμίασ των 

κάτω άκρων, ι ζντονου άλγουσ τθσ  οςφφοσ ι των κάτω άκρων. Θα πρζπει να γνωρίηετε 

ότι μικροφ βακμοφ πόνοσ ςτθν οςφφ ι ςτα κάτω άκρα είναι φυςιολογικόσ μετά από τθν 

χειρουργικι επζμβαςθ και κα πρζπει φυςιολογικά να υποχωριςει ςε μερικζσ θμζρεσ.  

Πϊσ μπορϊ να φροντίηω τθν χειρουργικι τομι; αποςτείρωςθ τθσ τομισ με 

ανtιςθπτικό (π.χ. Betadine) και αλλαγι τθσ αυτοκόλλθτθσ γάηασ κάκε 2θ θμζρα 

Πωσ μπορϊ να ελζγχω πικανό πόνο ςτθν τομι; επιτρζπεται να χρθςιμοποιιςω ιπια 

αναλγθτικά όπωσ παρακεταμόλθ (π.χ. tb Depon 500 S: 2 επί πόνου, κάκε 6 ϊρεσ) ι 

Lonarid N S:1 επί πόνου, ζωσ 2 τθν θμζρα 

Πότε μπορϊ να πλυκϊ (ντουσ); 4 θμζρεσ μετά τθν επζμβαςθ. Παρατεταμζνθ παραμονι 

ςτο νερό (π.χ. κολφμπι ςτθ κάλαςςα) επιτρζπεται μετά τθν 3 εβδομάδα. 

Πότε πρζπει να αφαιρζςω τα ράμματα; 15 θμζρεσ μετά τθν επζμβαςθ 

Μθν καπνίηετε: To κάπνιςμα κακυςτερεί τθν εποφλωςθ του τραφματοσ και αυξάνει τισ 

πικανότθτεσ επιπλοκϊν (π.χ. λοίμωξθ) 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

1θ- 3θ εβδομάδα: Χρθςιμοποιείτε ηϊνθ ςτιριξθσ (εφόςον το ςυςτιςει ο κεράπων 

ιατρόσ) ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ ιδιαίτερα τθν ςτιγμι κατά τθν οποία 

ςθκϊνεςτε ι ξαπλϊνετε ςτο κρεβάτι, αλλά όχι όταν αναπαφεςτε ςτο κρεβάτι. Μετά τθν 

πρϊτθ εβδομάδα χρθςιμοποιείτε τθ ηϊνθ ςτιριξθσ μόνο τθν ςτιγμι κατά τθν οποία 

ςθκϊνεςτε ι ξαπλϊνετε ςτο κρεβάτι. Mθν λυγίηετε ι ςτρίβετε τθν μζςθ ςασ. 

Επιτρζπεται να βαδίηετε ελεφκερα και ςυνιςτϊνται ςφντομοι περίπατοι με ανατομικά 

ακλθτικά υποδιματα. Επιτρζπεται να ανεβαίνετε ςκάλεσ. Το κάκιςμα επιτρζπεται αλλά 

αποφφγετε το παρατεταμζνο κάκιςμα. Δεν επιτρζπεται να οδθγείτε αλλά επιτρζπεται 

να επιβαίνετε ωσ ςυνεπιβάτθσ. Δεν επιτρζπεται να κάνετε οικιακζσ ι κθπουρικζσ 

εργαςίεσ. Μθν ςθκϊνετε πάνω από 2 κιλά. 

4θ εβδομάδα: Χρθςιμοποιείτε τθ ηϊνθ ςτιριξθσ (εφόςον το ςυςτιςει ο κεράπων 

ιατρόσ) μόνο τθν ςτιγμι κατά τθν οποία ςθκϊνεςτε ι ξαπλϊνετε ςτο κρεβάτι, αλλά όχι 

όταν αναπαφεςτε ςτο κρεβάτι. Μετά το τζλοσ τθσ 3θσ εβδομάδασ ςυςτινεται 

κολφμβθςθ και ζναρξθ φυςικοκεραπείασ. Μετά το τζλοσ τθσ 4θσ εβδομάδασ μθν 

χρθςιμοποιείτε πλζον τθ ηϊνθ. Eπιτρζπεται να οδθγείτε αρχικά κοντά ςτο ςπίτι και 

αποφφγετε τθν ζντονθ κυκλοφορία. Σταδιακά μπορείτε  να αυξιςετε το χρόνο 

οδιγθςθσ. Επιτρζπεται να επιςτρζψετε ςτθν εργαςία ςασ εάν αυτό δεν απαιτεί να 

λυγίηετε ι ςτρίβετε τθν μζςθ ςασ. Μθν ςθκϊνετε πάνω από 4 κιλά. Περιορίςτε το βάροσ 

του ςϊματόσ ςασ ςτα φυςιολογικά επίπεδα. 

Επιςτρζψετε ςταδιακά ςτισ κακθμερινζσ φυςιολογικζσ δραςτθριότθτζσ ςασ. 

ταματιςτε οποιαδιποτε δραςτθριότθτα ςασ προκαλεί πόνο 


