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Ortopedska dejavnost
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SPOŠTOVANI,

brošuro smo pripravili z namenom, da vas seznanimo z delom 
naše specialistične ortopedske ambulante. Za pregled pri specialistu 

ortopedu se pacienti odločijo pri težavah z gibali, omejeni gibljivosti, 
nestabilnosti sklepov okončin in pri bolečinah v hrbtenici. 



3

KOMU JE NAMENJEN ORTOPEDSKI PREGLED?

S pregledom pri specialistu ortopedu ugotovimo vzroke za težave, ki izvirajo 
iz gibalnega sistema. 
 
Pregled priporočamo pacientom, ki imajo težave z večjimi sklepi 
(rama, komolec, kolk, koleno, gleženj, stopalo in hrbtenica). 

Težave najpogosteje nastanejo zaradi prirojenih ali degenerativnih bolezni, 
lahko pa so tudi posledica preobremenitev ali poškodb. 
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Zdravnik ortoped se z vami pogovori o izvoru in vrsti težav. Sledi osebni pregled, kjer ugota-
vljamo gibljivost posameznega sklepa, prisotnost deformacij in boleča mesta. Z vrsto usmer-
jenih ortopedskih preiskav nato natančno opredelimo vzrok težave. Sledi pregled radioloških 
izvidov (RTG, CT, MRI) ter pogovor o priporočenem načinu zdravljenja.

NAJPOGOSTEJŠE TEŽAVE GIBALNEGA SISTEMA

 kronično vnetje tetiv v področju rame, komolca, kolena in gležnja,
 obraba kolka, kolena, gležnja, malih sklepov rok in nog, kalcinacije v 

področju rame, kolka in pete,
 poškodbe ali nestabilnost kolenskega in ramenskega sklepa,
 težave s stopali: ukrivljen palec, krempljasti in kladivasti prsti, visoko obokano 

in plosko stopalo,
 razvojne težave pri otrocih: noge na X in na O, neenakosti osi in dolžin 

spodnjih okončin, bolečina v kolku in kolenu pri otroku, plosko stopalo, 
skolioze, deformacije stopala,

 bolečine v vratni in ledveni hrbtenici.

KAJ ZAJEMA ORTOPEDSKI PREGLED?
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Z ortopedskimi posegi, ki so na voljo v Diagnostičnem centru Bled, lahko preprečimo ali 
odložimo operativni poseg.

Velik del ortopedskih težav lahko zdravimo brez kirurškega posega s sodobnimi načini zdra-
vljenja, ki vključujejo zdravljenje s pripravki človeške plazme s koncentriranimi trombociti 
(ACP/PRP), z udarnimi globinskimi valovi (ESWT), z ultrazvočno vodeno punkcijo kalcinacije 
rame, dodatki za viskoznost in protibolečinskimi blokadami. Posamezne vrste zdravljenj so 
natančneje predstavljene v nadaljevanju.

1. Injekcije koncentrirane avtologne trombocitne plazme - ACP/PRP  
(Autologous Conditioned Plasma / Platelet Rich Plasma)

Terapija ACP/PRP je dokazano uspešna pri:
 težavah zaradi teniškega komolca (epikondilitis), vnetjih ramenskih tetiv, 
 insercijski tendinopatiji pogačične vezi (patelarni tendinitis, skakalno koleno),  
 zgodnji obliki obrabe sklepov,   
 vnetju (tendinoza) ahilove tetive.

Koncentrirana avtologna trombocitna plazma je novost pri zdravljenju vnetih tetiv in 
zgodnjih oblik okvare sklepov. Zdravljenje temelji na pripravku iz bolnikove lastne krvi. 
Sledi posebna obdelava odvzetega vzorca v sterilnih pogojih. Rastni faktorji in citokini, 
ki jih trombociti sproščajo, imajo pomembno vlogo pri zdravljenju in regeneraciji tkiv.  
Pripravek trombocitne plazme neposredno po odvzemu pod sterilnimi pogoji apliciramo 
v prizadeti predel. Tako lahko upočasnimo napredovanje obrabe in pospešimo obnovo 
poškodovane tetive. 

ORTOPEDSKA AMBULANTA DIAGNOSTIČNEGA  
CENTRA BLED
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Pri akutnih poškodbah je injiciranje enkratno. Pri vnetjih tetiv se običajno ponovi dvakrat z vsaj 
enotedenskim presledkom, pri obrabi sklepov pa so potrebna tri injiciranja v dvotedenskih 
presledkih. 

2. Zdravljenje z udarnimi globinskimi valovi (ESWT)

Z udarnimi valovi zdravimo bolečino zaradi degenerativnih sprememb in kalcinacij tetiv: 
 rama – kalcinacije v tetivah rotatorne manšete, 
 kalcinacije v Ahilovi tetivi, 
 peta (spina calcanei – trn v peti),  
 stopalo (plantarni fasciitis),
 komolec (medialni, lateralni epikondilitis),
 koleno (patelarni tendinitis),
 kolk (trohanterični tendinitis), 
 psevdoartroze (nezaceljenje zloma).

ESWT (Extracorporeal shock wave therapy) – zdravljenje z zvočnimi udarnimi valovi je sodo-
ben, neinvaziven pristop obravnave bolečine in funkcionalne prizadetosti pacientov z dege-
nerativnimi in kalcinirajočimi spremembami v tetivno-mišičnem sistemu.

Udarne valove s terapevtsko sondo usmerimo v predel telesa, kjer je prisotna bolečina. Iz-
boljšajo pretok krvi ter pospešijo metabolizem. Udarni valovi spodbujajo razrast matičnih 
celic, krepijo vezivno tkivo ter spodbujajo tvorbo rastnih faktorjev. Poleg tega terapija ESWT 
spodbuja antibakterijski in protivnetni odziv. 
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Za tak način zdravljenja niso potrebne nobene posebne priprave bolnika. Z enim ali dvema 
tretmajema v kar 60 do 80 odstotkih dosežemo izboljšanje gibljivosti in zmanjšanje bolečine.
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Kalcinacija pred zdravljenjem     Kalcinacija po prvem zdravljenju ESWT    Kalcinacija po drugem zdravljenju ESWT 

(Slike iz arhiva Diagnostičnega centra Bled)

Zakaj za ESWT izbrati Diagnostični center Bled?
Pri zdravljenju ESWT uporabljamo napravo najnovejše generacije (Dornier Compact 
Delta II UIMS). Ta zaradi večje moči in natančne lokalizacije kalcinacije omogoča, da je 
potrebnih manj terapij. Hkrati omogoča tudi rentgensko kontrolo zmanjšanja kalcinacije.
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3. Ultrazvočno vodena punkcija kalcinacije rame

Neoperativni poseg je namenjen odpravljanju kalcinacije in močne bolečine v tetivah ramen-
skega obroča. Bolečina otežuje premikanje roke v višini nad glavo ali za hrbet in začne izža-
revati iz rame proti komolcu. Izrazita je npr. pri dvigovanju roke nad glavo ali pri zapenjanju 
varnostnega pasu. Vnetje tetiv s kalcinacijo oz. kalcinirajoči tendinitis uspešno zdravimo z 
ultrazvočno vodeno punkcijo kalcinacije rame. Poseg priporočamo vsem, ki imajo bolečine 
na mestu kalcinacije, in sicer čim prej po začetku pojava bolečine

Poseg traja od 20 do 40 minut, odvisno od velikosti in trdote kalcinacije, ki mora biti večja 
od 8 mm. Pod kontrolo ultrazvočne slike se natančno punktira kalcinacijo in izpira ter odstrani 
večinski delež kristalov. Pacient občuti takojšnje bistveno izboljšanje gibljivosti rame in v nekaj 
dneh popolno prenehanje bolečine. Posega pri večini pacientov ni treba ponavljati.

4. Intraartikularna aplikacija preparatov hialuronske kisline 

Za aplikacijo hialuronske kisline v sklep se odločimo pri boleči gibljivosti zaradi obrabe sklepa. 
Gre za eno najbolj razširjenih oblik sodobnega zdravljenja sklepne obrabe. 

Hialuronska kislina je zelo viskozna bistra tekočina, ki izboljša gladkost in mehanične lastnosti 
obrabljenega hrustanca, in tako upočasni napredovanje obrabe. 
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Hialuronsko kislino pod nadzorom ultrazvoka apliciramo v velike sklepe – koleno, kolk ali gle-
ženj. Običajno je za doseganje optimalnega učinka aplikacijo hialuronske kisline treba po-
noviti 3- do 5-krat v enotedenskem razmaku. Na voljo imamo tudi preparate, ki jih v prizadet 
sklep apliciramo enkratno. S tem postopkom pričakujemo vsaj polletno zmanjšanje bolečine 
in izboljšanje gibljivosti. 

5. Punkcija sklepa in aplikacija protibolečinske blokade

Diagnostično punkcijo sklepa izvajamo, če je v sklepu prisoten izliv. Izliv v sklepu lahko na-
stane zaradi degenerativnih sprememb, zaradi poškodb ali po gnojnem vnetju sklepa. Izliv je 
prisoten tudi pri s kristali povzročenimi artritisi (urični, pirofostatni) ali v sklopu revmatske bole-
zni. Ortoped po pregledu oceni, za kakšno vrsto izliva gre, in predlaga nadaljnje preiskave 
in načine zdravljenja.

Običajna ortopedska blokada s kombinacijo lokalnega anestetika in kortikosteroida bolniku 
nudi prehodno pomoč. Navadno se zanjo odločimo v primeru napredovale obrabe sklepa, 
kadar pa gre za blažjo stopnjo, raje svetujemo zdravljenje z ACP/PRP ali aplikacijo hialuron-
ske kisline.

Terapevtska blokada se aplicira pri vnetjih tetivnih narastišč, vendar zaradi večje varnosti v 
zadnjem času bolnikom raje priporočamo terapijo ACP/PRP, ki ima manj stranskih učinkov, 
njen učinek pa je trajnejši.
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PREVENTIVNI ORTOPEDSKI PREGLEDI

Imate bolečine v vratu, križu, rami, kolenu ali kolku?
 
Trpite zaradi akutne ali kronične bolečine in želite individualno, hitro in učinkovito obravnavo 
svojih težav na enem mestu in s sodobnimi pristopi? V ortopedski ambulanti Diagnostičnega 
centra Bled bolečino obravnavamo celovito. 

Usmerjeni preventivni ortopedski pregled vključuje:
 specialistični pregled pri ortopedu,
 RTG slikanje bolečih mest,
 izdelavo zaključnega mnenja in priporočil za nadaljnje zdravljenje in rehabilitacijo. 
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DIAGNOSTIČNI CENTER BLED d.o.o.
Pod skalo 4, 4260 Bled
T: 04 579 80 00, F: 04 579 83 00
info@dc-bled.si

www.dc-bled.si

Brošura je na voljo v vseh družbah skupine Diagnostični center Bled. Celotna ali delna 
reprodukcija brez soglasja podjetja Diagnostični center Bled d.o.o. ni dovoljena. Brošuro 
je uredil asist. dr.  Lovro Suhodolčan, dr. med., spec. ortopedske kirurgije, besedilo 
pa pregledal in odobril strokovni direktor Diagnostičnega centra Bled prim. Milan 
Stefanovič, dr. med., Oblikovanje IDEARNA d.o.o. Verzija 2.0, z dne 13. 10. 2016.


