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INFORMACIJE ZA PACIENTE 

 

PLOSKO STOPALO 
(PES PLANOVALGUS) 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAJ JE PLOSKO STOPALO? 

 
Plosko stopalo oz. pes planovalgus je bolezensko stanje, ki zajema širok spekter deformacij 
stopala. Skupna lastnost vseh je spuščen vzdolžni stopalni lok. Bolezensko stanje lahko v 
osnovi razdelimo na prirojeno ali pridobljeno. Pridobljeno stanje je mnogo bolj pogosto, 
prirojena pa se izrazijo že zgodaj v otroštvu. Najprej se spremembe dogajajo na mehkih 
tkivih – najbolj očitno je popuščanje posteriorne tibialne kite, ki je glavni stabilizator 
vzdolžnega stopalnega loka. Kasneje v procesu bolezni pa opažamo tudi spremembe na 
kosteh. Deformacija je v začetnih fazah fleksibilna, kar pomeni, da pacient z aktivacijo mišic 
lahko korigira oz. vzpostavi stopalni lok. V tej fazi je možnosti zdravljenja več. Ko pa 
deformacija preide do rigidnega stanja, kar pomeni, da vzdolžnega stopalnega loka pacient 
tudi aktivno ne more več vzpostaviti, je edina možnost zdravljenja t.i. trojna artrodeza. 
 
 

VZROKI ZA NASTANEK 

 
Vzroki za prirojeno plosko stopalo so številni (kalkaneo-navikularne koalicije, vertikalni 
talus, spremlja lahko različne sindrome…), skupno pa jim je, da se izrazijo zgodaj v otroštvu.  
 
Pri pridobljenem ploskem stopalu pa je osnovni razlog za nastanek popuščanje posteriorne 
tibialne kite, kar je lahko posledica poškodbe ali dolgotrajnih ponavljajočih se obremenitev. 
Natančni vzrok popuščanja kite pogosto ni znan. Kasneje v poteku bolezenskega stanja so 
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prizadete še vezi stopala in kapsule sklepov v zadnjem delu stopala, kar privede do 
plantarizacije (spuščanja) in abdukcije (odmika v stran) stopala – od tu ime planovalgus. Kot 
posledica vsega omenjenega se petnica pogosto postavi vstran. Med dejavnike tveganja za 
pridobljeno plosko stopalo spadajo ženski spol, debelost, povišan krvni tlak, sladkorna 
bolezen, vnetne sklepne bolezni in športi, kjer so sile na stopalo velike. 
 
 

KAKO POSTAVIMO DIAGNOZO? 

 
Diagnozo postavimo na 
osnovi kliničnega pregleda, 
kjer ugotovimo, ali je stanje 
fleksibilno ali rigidno. Hkrati je 
potrebna slikovna diagnostika 
stopala. Navadno zadostuje 
RTG slikanje, ki pa mora biti 
opravljeno v obremenjenem 
položaju (stoje). Občasno je 
predvsem pri otrocih potrebna 
še MR diagnostika zaradi 
izključitve drugih dejavnikov, ki prav tako povzročajo plosko stopalo (npr. kalkaneo-
navikularna koalicija).  
 
 

JE OPERACIJA NUJNA? 

 
Operacija skoraj nikoli ni nujna. Preden se odločimo za operativno zdravljenje, je potrebno 
izčrpati vse možnosti konzervativnega zdravljena. Prilagoditi je potrebno obutev, si priskrbeti 
po meri narejene vložke za stopalo in izvajati vaje za krepitev posteriorne tibialne kite. V 
kolikor se bolečina pojavlja pri določenih športnih aktivnostih, je potrebno razmisliti tudi o 
opustitvi tega športa.  
 

Če pa je bolečina kljub vsem ukrepom prehuda, ali pa se določenim aktivnostim ne bi želeli 
odpovedati, se odločimo za operativno zdravljenje. Problem ploskega stopala so včasih tudi 
dolgoročne posledice, saj je zaradi porušenega stopalnega loka posledično prizadeto celo 
telo – od kolena, kolka pa vse do vratne hrbtenice. Pri hudih deformacijah se zato za 
operacijo odločimo, kljub temu, da trenutno pacient težav nima, predvsem zaradi 
preprečevanje dolgoročnih posledic ploskega stopala. 
 
 

PRIPRAVA NA OPERACIJO 

 
Pred operacijo sanirajte vse morebitne kronične bolezni, ki jih imate.  
Najmanj dva tedna pred posegom morate biti popolnoma zdravi, brez prehladnih obolenj. 
V zadnjih tednih je pomembna natančna higiena gležnja in stopala. Če imate v bližini 
operativnega mesta kakršno koli vnetje, operacija namreč ni mogoča.  
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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. 
Do sprejema v bolnišnico si priskrbite par bergel in jih ob sprejemu prinesite s seboj. 
 

 

OPERACIJA in PO OPERACIJI 

 
Obstaja mnogo različnih operativnih tehnik. Katera je najprimernejša za vas, je odvisno od 
stopnje in vrste planovalgusne deformacije stopala, vaše starosti in pridruženih bolezni ter 
stopnje fizične aktivnosti.  
 

EKSTRAOSALNA TALOTARZALNA STABILIZACIJA (EOTTS) 
oz. SUBTALARNA ARTROEREZA 

Tovrstna operacija je najbolj primerna 
za otroke in pa za odrasle v zelo 
začetni fazi bolezni ploskega stopala. 
Med operacijo v sinus tarsi vstavimo 
stabilizator, ki prepreči talo-tarzalni 
zdrs in s tem vzdržuje stopalni lok pri 
obremenitvi (hoji). Operacija poteka v 
regionalni ali splošni anesteziji in traja 
20 minut. Kožni rez napravimo na 
zunanji strani zadnjega dela stopala, je 
navadno dolg okoli 1 cm, stabilizator pa 

vstavimo pod kontrolo RTG. Po operaciji lahko nogo takoj obremenite, brez posebne 
imobilizacije, zaradi varnosti boste na začetku hodili z berglami. V domačo oskrbo boste 
odpuščeni naslednji dan. Čas polnega okrevanja je 2 – 3 mesece, osnovnih vsakodnevnih 
aktivnosti pa ste zmožni takoj. Bolniški stalež običajno traja 2 – 3 mesece. 
 

OSTEOTOMIJE IN POSEGI NA MEHKIH TKIVIH 

Ortoped, ki vas bo operiral, se bo na podlagi kliničnega statusa vašega stopala in RTG 
diagnostike odločil za različne možne kombinacije posegov.  
Najpogosteje napravimo varizacijsko 
osteotomijo petnice in transpozicijo 
kite dolge upogibalke prstov (FDL 
transfer). Osteotomija je poseg, pri 
katerem kost prežagamo in jo s ploščo 
in/ali vijaki fiksiramo v korigiranem 
položaju. Položaj pred fiksacijo 
preverimo pod kontrolo RTG. 
Transpozicija oz. prenos kite je poseg, 
pri katerem kito pred narastiščem na 
kost prekinemo in jo premaknemo na 
novo izbrano mesto, kjer bo ojačala oz. nadomestila funkcijo poškodovane kite. Na mesto 
kito pričvrstimo s kostnimi šivi, posebnimi sidri ali vijakom. 
V kolikor je potrebna še dodatna korekcija sprednjega dela stopala, pa se lahko odločimo 
tudi za dodatne posege na kosteh in mehkih tkivih, kot so Evans osteotomija petnice, Cotton 
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osteotomija medialnega klina, rekonstrukcija spring ligamenta, sproščanje gastroknemiusa 
ipd. Operacija poteka v regionalni ali splošni anesteziji in traja od 60 do 150 minut. Po 
operaciji boste imeli nogo imobilizirano v mavčevi longeti, brez obremenjevanja noge 6 
tednov. Ob pomoči fizioterapevtke boste pričeli s hojo ob opori bergel. V domačo oskrbo 
boste odpuščeni z mavčevo longeto 1. ali 2. pooperativni dan. Skupni čas imobilizacije je 
običajno pet do šest tednov nehodilnega mavca, ki ga po kontrolnem pregledu in RTG 
slikanju v ortopedski ambulanti navadno odstranimo. Nato pričnete z obremenjevanjem 
noge do bolečine. Čas polnega okrevanja je okvirno 6 mesecev. Čas bolniškega staleža je 
približno 3 – 4 mesece, odvisno od poklica, ki ga opravljate. 
 

TROJNA ARTRODEZA 

Če pri vas ugotovimo napredovalo planovalgusno deformacijo stopala, ki je rigidno, ali pa je 
sočasno prisotna tudi že artroza (obraba) sklepov med kostmi na nartu, potem se odločimo 
za korekcijo deformacije s trojno artrodezo. Artrodeza je kirurški poseg, pri katerem zatrdimo 
(združimo) dve kosti, ki sicer tvorita sklep, tako da na tem mestu po končanem zdravljenju 
sklepa ni več. Da se kosti lahko zarasteta, ju čvrsto fiksiramo s ploščami, vijaki ali žicami. 
Položaj pred fiksacijo preverimo pod kontrolo RTG. Pri trojni artrodezi zatrdimo subtalarni, 
talo-navikularni in kalkaneo-kuboidni sklep. Operacija poteka v regionalni ali splošni 
anesteziji in traja od 100 do 150 minut. Po operaciji boste imeli nogo imobilizirano v mavčevi 
longeti, brez obremenjevanja noge 6 tednov. Ob pomoči fizioterapevtke boste pričeli s hojo 
ob opori bergel. V domačo oskrbo boste odpuščeni z mavčevo longeto 1. do 3. pooperativni 
dan. Skupni čas imobilizacije je 12 tednov in sicer navadno 5 do 6 tednov nehodilnega 
mavca, ki ga po kontrolnem pregledu in RTG slikanju v ortopedski ambulanti nadomestimo 
s hodilnim mavcem za naslednjih 6 tednov. Na ponovnem kontrolnem pregledu ga po RTG 
slikanju običajno odstranimo, nato pričnete z obremenjevanjem noge do bolečine. Čas 
polnega okrevanja je okvirno 6 – 8 mesecev. Čas bolniškega staleža je približno 4 – 6 
mesecev, odvisno od poklica, ki ga opravljate. 
 
 

MOŽNI ZAPLETI 

 
Vsak operativni poseg je povezan z določenim tveganjem. Da bi bilo to tveganje čim manjše, 
morate pred operacijo ortopeda in anesteziologa seznaniti z vsemi ostalimi zdravstvenimi 
težavami, ki jih morda še imate in bi lahko privedle do zapletov, po operaciji pa natančno 
upoštevati navodila zdravnika in drugega medicinskega osebja. 
 
Najpogostejši zapleti so: 

 okužba rane ali sklepa, 

 moteno celjenje kirurške rane, 

 prehodne ali trajne okvare žil in živcev, 

 podaljšano zaraščanje ali nezaraščanje kosti, 

 krvavitev iz rane ali v sklep, 

 globoka venska tromboza in pljučna trombembolija, 

 komplikacije povezane z anestezijo in drugimi boleznimi bolnika.  
 

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. 


