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Υδροκήλη 
Η επέµβαση που σας προτείνεται, στοχεύει 
στην αποµάκρυνση της συλλογής του υγρού 
που έχει αναπτυχθεί γύρω από τον όρχι σας 

Που χρησιµεύει η επέµβαση; 
Μια υδροκήλη είναι µια συσσώρευση υγρού 
σε µια «τσέπη» που περιβάλλει τον όρχι. 
Αυτή η υδροκήλη είναι υπεύθυνη για µια 
µεγαλύτερη ή µικρότερη αύξηση του όγκου 
του οσχέου που είναι ο σάκος στον οποίο 
βρίσκονται οι όρχεις. Είναι µια καλοήθης 
πάθηση που δεν κινδυνεύει να µολυνθεί ή να 
εξελιχθεί σε πιο σοβαρή. 

Ωστόσο, µπορεί να είναι υπεύθυνη για 
δυσφορία, πόνο ή να δηµιουργεί αισθητικό 
πρόβληµα. 

Η επέµβαση επαναφέρει το όσχεο  σε ένα 
κανονικό µέγεθος και εξαλείφει τα 
συµπτώµατα που προκαλούνται. 

Η µη θεραπεία της υδροκήλης  εκθέτει τον 
κίνδυνο αύξησης του µεγέθους του οσχέου µε 
εµφάνιση ή επιδείνωση κλινικών 
διαταραχών. 
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Υπάρχουν άλλες θεραπευτικές 
δυνατότητες; 
Δεν υπάρχει καµία ιατρική θεραπεία για την 
υδροκήλη. 

Η θεραπεία της υδροκήλης µε διάτρηση ή 
έγχυση σκληρυντικού µπορεί να προταθεί, 
αλλά ο κίνδυνος υποτροπής είναι σηµαντικός 
και η χειρουργική επέµβαση µετά γίνεται πιο 
δύσκολη, µε αύξηση του κινδύνου επιπλοκών. 

Προετοιµασία για την επέµβαση 
Η διαδικασία πραγµατοποιείται υπό γενική ή 
τοπική αναισθησία. 

Όπως συµβαίνει µε οποιαδήποτε χειρουργική 
επέµβαση, απαιτείται ένας προεγχειρητικός 
έλεγχος.  

Χειρουργική τεχνική 

Η επέµβαση πραγµατοποιείται µέσω µιας 
τοµής στο όσχεο. 

Συνίσταται κυρίως στην αφαίρεση του σάκου 
του υγρού ή στη συλλογή του. 

Μια παροχέτευση µπορεί να τεθεί προσωρινά. 

Τυπική νοσηλεία και µετεγχειρητική 
πορεία 
Η τυπική νοσηλεία για την αποκατάσταση της 
υδροκήλης απαιτεί 1 µε 2 ηµέρες νοσηλείας. 
Εάν έχει τοποθετηθεί παροχέτευση, αφαιρείται 
την πρώτη ηµέρα µετεγχειρητικά.  

�2

• Υδροκήλη είναι η συσσώρευση υγρού 
γύρω απο τον όρχι 

• Είναι μια καλοήθης πάθηση  

• κυριότερα συμπτώματα είναι η ενόχληση 
και το αισθημα βάρους 

• Η χειρουργική αποκατάσταση είναι η 
μοναδική αποδεκτή θεραπεία
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Ο πόνος στην τοµή είναι συνήθως ελάχιστος και προσωρινός. Τα λουτρά δεν συνιστώνται µέχρι 
να επιτευχθεί επούλωση. Μπορεί να συνταγογραφηθεί αντιβίωση για µερικές ηµέρες. Για µερικές 
εβδοµάδες, ο όρχις παραµένει οιδηµατώδης και ήπια ευαίσθητος στην ψηλάφηση. 

Η αναρρωτική σας άδεια και η διακοπή της εργασίας προσαρµόζονται στην εργασία που κάνετε. 

Κίνδυνοι και επιπλοκές 
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η χειρουργικής αποκατάσταση της υδροκήλης εξελίσεται 
χωρίς επιπλοκές. Ωστόσο, οποιαδήποτε χειρουργική επέµβαση συνεπάγεται έναν αριθµό 
κινδύνων και επιπλοκών που περιγράφονται παρακάτω: 

• Κάποιες επιπλοκές σχετίζονται µε τη γενική κατάσταση και την αναισθησία σας. θα σας 
εξηγηθούν κατά τη διάρκεια της προεγχειρητικής εκτίµησης µε τον αναισθησιολόγο ή τον 
χειρουργό. Αυτές είναι δυνατές σε οποιαδήποτε χειρουργική επέµβαση. 

• Οι επιπλοκές που σχετίζονται άµεσα µε τη χειρουργική επέµβαση είναι σπάνιες, αλλά είναι 
δυνατές: 

- Αιµάτωµα: Η αιµορραγία µετά από την επέµβαση µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία 
αιµάτωµατος στο όσχεο και που, ενδεχοµένως µπορεί να επεκταθεί στα εξωτερικά γεννητικά 
όργανα. µια επανεπέµβαση για την παροχέτευση του αιµατώµατος µπορεί να είναι απαραίτητη. 

- Καθυστερηµένη επούλωση: µπορεί να απαιτεί παρατεταµένη τοπική φροντίδα. 

- Λοίµωξη: ύπαρξη ροής µέσω της τοµής, γενικά σηµεία λοίµωξης όπως πυρετός, ή 

ως φλεγµονή οσχέου, µπορεί να οδηγήσει στην παράταση της αντιβιοτικής θεραπείας ή µπορεί 
και να απαιτηθεί παροχέτευση αποστήµατος. 

- Ατροφία των όρχεων: είναι εξαιρετικά σπάνια µετά από χειρουργική επέµβαση αποκατάστασης 
υδροκήλης. 
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