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INFORMACIJE ZA PACIENTE 

 

ARTROSKOPIJA GLEŽNJA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAJ JE ARTROSKOPIJA? 

 
Artroskopija je operativni poseg, pri katerem na gležnju napravimo dva (ali tri) pol 
centimetrske reze, tako da v zgornji skočni sklep (gleženj) uvedemo majhno kamero, ki je 
priključena na video monitor. Gleženj nato napolnimo s tekočino pod pritiskom. Nato z 
uporabo specialnih inštrumentov pregledamo sklep ter po potrebi popravimo ali odstranimo 
okvarjena tkiva. Ker je v gležnju zelo malo prostora, je potrebno za varno uvajanje 
inštrumentov in kamere sklep čimbolj odpreti, to lahko dosežemo s trakcijo spodnje okončine 
med operacijo. Tendinoskopija je operativni poseg, pri katerem skozi majhen kožni rez 
uvedemo kamero med mehkimi tkivi do kit in po potrebi popravimo ali odstranimo okvarjena 
tkiva. 
Ker napravimo v sklepno ovojnico ali ob kitah le nekaj malih rezov, je bolečina po operaciji 
bistveno manjša kot pri klasičnih odprtih operacijah, prav tako so redkejši zapleti in krajša 
hospitalizacija. Operacija pa je za kirurga tehnično bistveno bolj zahtevna. 
Operacija običajno traja 30 do 60 minut. 
 
Operacijo opravimo v splošni anesteziji ali v regionalni anesteziji (to je anestezija, ko z 
injekcijo v ledveni del hrbtenice omrtvimo spodnje ude), pri kateri ste budni, ne čutite pa 
bolečin od pasu navzdol. O vrsti anestezije, ki je za vas najbolj primerna, se boste pogovorili 
z zdravnikom anesteziologom. 
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KDAJ SE ODLOČIMO ZA ARTROSKOPIJO GLEŽNJA? 

 
1. prosta telesa v sklepu (če na osnovi klinične slike in slikovnih preiskav sumimo na 

prosta telesa v sklepu jih lahko artroskopsko odstranimo), 

2. okvare hrustanca na talusu (skočnici) ali tibiji (golenici) (do okvare hrustanca 
lahko pride ob poškodbi ali pa tudi brez poškodbe; med artroskopijo poškodovani 
hrustanec zagladimo, lahko napravimo nekaj drobnih luknjic v spodaj ležečo kost, da 
bi tako vzpodbudili nastanek vezivnega hrustanca; zavedati pa se morate, da se 
hialini hrustanec, ki je normalno v sklepu, po okvari nikoli ne obnovi), 

3. mehkotkivna utesnitev (anterolateralni impingment) (to je stanje, do katerega 
pride po poškodbah gležnja, običajno po zvinih; v sprednjem delu sklepa na zunanji 
strani se razraste bolezensko tkivo, ki povzroča bolečine, zatikanje sklepa, preskoke 
v sklepu, občutek nestabilnosti; med artroskopijo to odvečno tkivo odstranimo), 

4. kostna utesnitev – nogometaški gleženj (to stanje pogosto opažamo pri 
nogometaših, do tega pa lahko pride tudi pri drugih športih; zaradi ponavljajočih 
poškodb ali preobremenitev v sprednjem delu sklepa nastanejo kostni izrastki, ki jih 
med artroskopijo odstranimo), 

5. bolezni sinovialne sklepne ovojnice (z artroskopijo lahko odstranimo obolelo 
notranjo sinovialno sklepno ovojnico; če je razlog za to revmatska bolezen, običajno 
revmatoidni artritis, odstranimo skoraj vso ovojnico - kolikor je mogoče; če pa gre za 
redkejše bolezni sinovialne ovojnice, odstranimo le oboleli del; odvzamemo tudi 
košček obolelega tkiva za histološko preiskavo), 

6. zatrditev sklepa (če gre za hudo artrozo sklepa, je najprimernejša metoda 
zdravljenja zatrditev sklepa; to lahko naredimo artroskopsko, tako da v sklepu najprej 
dokončno odstranimo preostanek hrustanca, nato pa sklep zatrdimo z dvema 
vijakoma čez 2 dodatna centimetrska kožna reza), 

7. nepojasnjena bolečina v gležnju (če bolečine v gležnju nismo uspeli pojasniti z 
vsemi obstoječimi preiskavami in imate hujše težave, vam lahko predlagamo 
diagnostično artroskopijo, ki lahko pripomore k diagnozi in zdravljenju), 

8. zlomi v predelu gležnja (artroskopija gležnja je lahko zelo koristna za natančno 
naravnavo nekaterih zlomov golenice, ki segajo v zgornji skočni sklep). 

 

OKREVANJE PO ARTROSKOPSKI OPERACIJI 

 

Na splošno je okrevanje po artroskopskih operacijah hitro, bistveno hitrejše v primerjavi s 

klasičnimi odprtimi operacijami. Seveda pa je čas okrevanja okrevanja odvisen od vrste 

artroskopske operacije. 

Po operaciji boste gleženj hladili z ledom, počivali boste z dvignjeno nogo, izvajali boste vaje 

za krepitev mišic. Ob odpustu iz bolnišnice boste dobili natančna navodila. 

 

Za lajšanje bolečin, ki običajno niso zelo hude, boste uporabljali protibolečinska zdravila. 

Takoj po operaciji lahko hodite, pri hoji boste uporabljali bergle. Bergle boste uporabljali 1 

do 2 tedna, lahko tudi manj, v primeru zahtevnejše artroskopske operacije pa tudi več.  

Če je v gležnju prisotna že artroza - obraba ali poškodba hrustanca, je čas okrevanja 

podaljšan. 
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Prav tako je okrevanje daljše, če bomo pri vas opravili zahtevnejšo artroskopsko operacijo 

(zatrditev sklepa, odstranitev vse sklepne ovojnice, zlomi, težje okvare hrustanca). 

Iz bolnišnice odpustimo večino pacientov naslednji dan po operaciji. 

 

Ko se bodo rane zacelile, boste 12. pooperativni dan pri svojem osebnem zdravniku 

odstranili šive, zatem pa lahko pričnete z fizioterapijo, ki jo boste opravljali v eni izmed 

bližnjih ustanov po posebnem programu. 

Kakšna so lahko vaša pričakovanja po operaciji, vam bo razložil ortoped, ki vas bo operiral. 
 

MOŽNI ZAPLETI 

 
Zapleti po artroskopiji gležnja so zeli redki in večinoma blagi. Možni so naslednji zapleti: 
 

 okužba rane (redek in blag zaplet, ki ne pušča trajnih posledic, če pa ni pravočasno 
in pravilno zdravljena, pa lahko vodi v okužbo sklepa), 

 okužba sklepa (zelo hud zaplet, je pa izredno redek), 

 sinovialna fistula (redek zaplet, ko po artroskopiji opažamo trdovratno iztekanje 
sklepne tekočine navzven preko kože; če je pravilno zdravljena, nima posledic, v 
nasprotnem primeru pa lahko vodi v okužbo sklepa), 

 trdovratno otekanje gležnja (redek in blag zaplet, ko po operaciji gleženj pretirano 
oteka, se pa s pravilnim zdravljenjem to otekanje postopno umiri), 

 zlom inštrumenta v gležnju (do zloma inštrumenta v gležnju pride zelo redko, se pa 
zlomljeni del običajno brez vsakih posledic takoj artroskopsko odstrani, res le 
izjemoma je potrebno zlomljen del odstraniti z odprto operacijo), 

 okvara kožnega živca (možna je okvara kožnega živca, kar ima za posledico 
oslabljen občutek za dotik na hrbtišču stopala; najbolj pogost zaplet - 3%, je sicer 
moteč, ni pa hud), 

 okvara večjih kit, živcev in krvnih žil (zelo hudi zapleti, ki so tudi zelo redki), 

 trombembolični zapleti - nastanek strdkov v krvnih žilah (zaradi minimalno 
invazivne operacije in hitre mobilizacije je možnost za to zelo majhna), 

 refleksna simpatična distrofija (zelo redek zaplet oziroma bolezen, ki pa nima 
direktne povezave s samo artroskopijo, saj lahko nastane tudi po poškodbi ali 
imobilizaciji kateregakoli sklepa z mavcem). 

 

PRIPRAVA NA OPERACIJO 

 
Pred operacijo sanirajte vse morebitne kronične bolezni, ki jih imate. Vsaj dva tedna pred 
posegom morate biti popolnoma zdravi, brez prehladnih obolenj.  
Teden dni pred operacijo morate pri osebnem zdravniku opraviti vse potrebne 
predoperativne preiskave; katere so potrebne, je odvisno od vaše starosti in morebitnih 
pridruženih bolezni.  
 
Če redno jemljete zdravila proti strjevanju krvi, jih morate po posvetu z  osebnim 
zdravnikom pred operacijo dovolj zgodaj opustiti. 
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Do sprejema v bolnišnico si priskrbite par bergel in jih ob sprejemu prinesite s seboj. 
 
Za sprejem v bolnišnico boste prišli en dan pred predvideno operacijo ali na dan posega 
zjutraj tešči. V vabilu na operativni poseg, ki ga boste prejeli po pošti, boste imeli naročeno 
uro sprejema. Ob sprejemu na ortopedski oddelek morate imeti veljavno napotnico za 
sprejem in kartico zdravstvenega zavarovanja, naročene izvide ter vse izvide ter slikovno 
dokumentacijo v zvezi z vašo boleznijo ali poškodbo. 
 
Ob sprejemu prinesite seboj osebne stvari, pribor za osebno higieno, vsa zdravila, ki jih 
redno jemljete, lahko prinesete svoje copate. 
 
 
 

Navodila smo pripravili, da bi vam posredovali čim več koristnih informacij in vam 
čim bolj pojasnili predlagani način zdravljenja. Za dodatna pojasnila in svetovanje 

smo vam na voljo v ortopedski ambulanti. 
 

Želimo vam čim bolj uspešno zdravljenje in okrevanje po operaciji. 

 
 


