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Τι είναι η μαστοειδής απόφυση;                                                                                                                    
Είναι το κόκκαλο που βρίσκετε πίσω από το αυτί  το οποίο περιέχει  αέρα.

Τι είναι το μέσο αυτί;                                                                                                                                      
Πρόκειται για ένα χώρο πίσω από το τύμπανο γεμάτο αέρα. Το μεσαίο αυτί και η μαστοειδής 
απόφυση  επικοινωνούν.

Γιατί είναι απαραίτητη η εγχείρηση αυτή;
Μπορεί να υπάρχει φλεγμονή στο μεσαίο αυτί  η οποία να επεκτείνετε στη  μαστοειδή 
απόφυση. Συχνά υπάρχει μετανάστευση  δέρματος από τον έξω ακουστικό πόρο προς 
το μέσο αυτί και κατ’επέκταση στη μαστοειδή απόφυση (χολοστεάτωμα).

Σε τι θα με βοηθήσει η εγχείρηση αυτή;
Μια μόλυνση στο μεσαίο αυτί και την μαστοειδή  μπορεί να αποβεί επικίνδυνο. 
Μπορεί να προκαλέσει μόλυνση  στην μήνιγγα (μηνιγγίτιδα) η ακόμα και μέσα στον 
εγκέφαλο. 

Τι είναι η μαστοειδεκτομή και πώς γίνεται;
Με ειδικά εργαλεία και μηχανήματα αφαιρούμε το κόκαλο της μαστοειδούς απόφυσης 
που φλεγμάνει ούτως ώστε να υπάρχει καλός αερισμός στην περιοχή. Εάν υπάρχει 
τρύπα στο τύμπανο θα την διορθώσουμε. 

Πώς θα φαίνετε το αυτί μου μετά; Θα έχω κάποια ουλή; 
Το αυτί θα φαίνεται φυσιολογικό. Οι ουλές επουλώνονται γρήγορα και είναι δύσκολο να 
τις δει κανείς.

Θα είμαι κοιμισμένος κατά την διάρκεια της εγχείρησης;
Ναι. Αυτό ονομάζεται γενική αναισθησία.

Τι μπορεί να πάει στραβά;
Σοβαρές επιπλοκές είναι σπάνιες. Μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσουμε  κάποιο η κάποια 
από τα κοκκαλάκια που βρίσκονται  στο  μεσαίο αυτί. Αυτό μπορεί να κάνει χειρότερη την 
ακοή σας. Βέβαια Θα προσπαθήσουμε να τα αντικαταστήσουμε αν μπορούμε. Το 
προσωπικό νεύρο διασχίζει το μέσο αυτί και την μαστοειδή. Μπορεί να τραυματιστεί και 
να  προκαλέσει  αδυναμία στο πρόσωπο. Η αδυναμία μπορεί να είναι μόνιμη η παροδική. 
Μπορεί επίσης να προκληθεί ζημιά σε ένα νεύρο που βρίσκετε στο μεσαίο αυτί και να 
δημιουργηθεί πρόβλημα με την γεύση .

Πόσες ημέρες θα παραμείνω στην κλινική και πόσο καιρο πρέπει να μείνω εκτός εργασίας
Θα μείνετε στο νοσοκομείο μια μέρα . Θα χρειαστείτε  δύο εβδομάδες άδεια από 
την εργασία σας.

Θα έχω κάποιο επίδεσμο η γάζα στο αυτί μου;

Μπορεί να έχετε έναν επίδεσμο για μια μέρα. Θα έχετε γάζα μέσα στο αυτί για μερικές 
εβδομάδες. Τα ράμματα συνήθως φεύγουν μόνα τους σε μερικές  ημέρες. Το αυτί σας 
θα είναι μπουκωμένο για λίγες ημέρες και  Ίσως να έχετε ζάλη για 2-3 ημέρες.

Τι πρέπει να κάνω δεν μετά την επέμβαση;
Απαγορεύετε να πάει νερό στο αυτί σας. Αποφύγετε την έντονη γυμναστική όπως 
την άρση βαρέων αντικειμένων για δύο εβδομάδες. Μην φυσήξετε τη μύτη σας γιατί 
μπορεί να καταστραφεί το μόσχευμα.

Τι φάρμακα θα χρειαστώ  μετά την επέμβαση;
Θα χρειαστείτε παυσίπονα και αντιβιοτικά.

Πότε θα πρέπει να εξετάσουμε το αυτί μου πάλι; Πόσο συχνά; Για πόσο χρονικό 
διάστημα;

Συνήθως μία  εβδομάδα μετά την επέμβαση. Θα το εξετάζουμε στο ιατρείο κάθε εβδομάδα. 

Μαστοειδής Απόφυση    


