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INFORMACIJE ZA PACIENTE 

PERKUTANE OPERACIJE STOPALA 

 

KAJ JE METATARZALGIJA IN KAJ BUNIONETA? 

 

Pri nekaterih pacientih se pojavlja bolečina v sprednjem delu podplata pod glavicami stopalnic – to 
imenujemo metatarzalgija. Bolečina je prisotna predvsem med hojo in obremenitvijo, občasno 
lahko tudi v mirovanju in lahko spremlja valgusno deformacijo palca ali pa je prisotna brez 
deformacije palca. Metatarzalgijo lahko spremljajo moteči in boleči otiščanci na sprednjem delu 
podplata, lahko gre tudi za sočasne deformacije malih prstov (ukrivljeni prsti). Deformacija na 
drugem prstu je lahko videti kot v sklepu kladivasto čvrsto skrčen prst, ki ga pri nekaterih ni več 
mogoče izravnati. 

Z izrazom bunioneta opišemo nenormalen pomik mezinca proti ostalim prstom z zadebelitvijo ob 
osnovnem sklepu mezinca na zunanji strani stopala. 

 

KAJ JE PERKUTANA OPERACIJA STOPALA? 

 

Z izrazom perkutana operacija stopala opišemo kirurške posege na stopalu, ki jih izvedemo skozi 
izredno majhne kožne reze. To so minimalno invazivne metode operacije, pri kateri skozi 
milimetrske kožne reze pod nadzorom rentgenskega aparata s posebno minimalno invazivno žago 
(burrom) prežagamo stopalnice ali kosti malih prstov in tako korigiramo njihov položaj. 
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Prednosti perkutanih operacij pred klasičnimi t.i. odprtimi osteotomijami in fiksacijami z vijaki so 
minimalna krvavitev, minimalna poškodba mehkih tkiv, ohranitev sklepa, manjše bolečine, hitrejše 
obremenjevanje stopala in hitrejše okrevanje ter odsotnost težav z osteosintetskim materialom, ki 
pri perkutanih operacijah ni potreben. 

Pri perkutanih operacijah stopala uporabljamo posebej za te operacije namenjene inštrumente ter 
rentgenski aparat. 

 

 

 

JE OPERACIJA NUJNA? 

 

Operacija deformacij na stopalih ni nikoli nujna. 

Na začetku si lahko pomagamo s primerno širokimi, udobnimi čevlji iz naravnih materialov ali z 
obutvijo z zaobljenimi podplati. Lahko uporabljamo tudi ortopedske vložke, izdelane po meri.  Za 
lajšanje bolečin lahko uporabljamo protibolečinska mazila ali tablete. V primeru hujših deformacij se 
lahko predpiše tudi po meri izdelano ortopedsko obutev. 

Po poskusu neuspele konzervativne terapije vam priporočamo perkutano operacijo stopala. 

 

VRSTE PERKUTANIH OPERACIJ PRI NAS 

 

Perkutana osteotomija stopalnic. Je kirurški poseg, ki ga priporočamo pacientom z vztrajajočimi 
bolečinami v sprednjem delu podplata (t.i. metatarzalgija). Bolečine običajno spremljajo tudi 
trdovratni otiščanci pod glavicami druge, tretje in četrte stopalnice. Pri perkutani osteotomiji stopalnic 
skozi milimetrske kožne reze pod nadzorom rentgenskega aparata s posebno minimalno invazivno 
žago (burrom) prežagamo II., III. in IV. stopalnico in jih fiksiramo v novem položaju s pomočjo 
pravilnega povijanja, brez osteosintetskega materiala. Za začetek pacient hodi v začasnem 
pooperativnem čevlju približno teden dni, predvsem zaradi manjšega otekanja stopala, nato pa 
spodbujamo pravilno hojo peta – prsti, med katero se prežagane stopalnice same korigirajo v 
ustrezni položaj in tako zarastejo. Po približno 4 tednih na kontrolnem pregledu po oceni položaja 
stopalnic na rentgenski sliki odstranimo imobilizacijski povoj. 

Perkutana korekcija bunionete. Na podoben način skozi milimetrski kožni rez pod nadzorom 
rentgenskega aparata prežagamo V. stopalnico in z ustreznim povijanjem korigiramo bunioneto. Pri 
korekciji bunionete ima pacient pooperativni čevelj običajno nameščen 6 tednov, prav tako tudi 
imobilizacijski povoj. Oboje odstranimo na kontrolnem pregledu po oceni položaja V. stopalnice na 
rentgenski sliki. 
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Perkutana korekcija malih prstov stopal. Skozi enako majhne kožne reze pod nadzorom 
rentgenskega aparata napravimo tudi korekcijo deformiranih malih prstov stopal – kladivasto 
spremenjenih, prekrižanih, navzgor upognjenih, predolgih idr. Male prste po osteotomijah prav tako 
zadržimo v ustreznem položaju s pravilno imobilizacijo. Pri korekciji malih prstov stopal ima pacient 
pooperativni čevelj običajno nameščen 1 teden, imobilizacijski povoj pa 4 tedne. Na kontrolnem 
pregledu po pregledu rentgenske slike in oceni položaja prstov odstranimo imobilizacijo, ki se je do 
takrat ne odstranjuje. 

 

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 skrb za čistočo gležnja in stopala. Če imate v bližini operativnega mesta 
kakršno koli vnetje, operacija namreč ni mogoča.  

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 

 

Operacija poteka v regionalni ali splošni anesteziji in traja 15 do 30 minut. 

Kirurški poseg pričnemo z natančno pripravo operativnega polja z razkuževanjem in pokrivanjem s 
sterilnimi kompresami. Nato pod kontrolo rentgenskega aparata napravimo majhne kožne reze, 
skozi katere s posebno žago napravimo osteotomije stopalnic oz. kosti malih prstov. Rane izperemo 
in zašijemo z resorbilnim šivom. Nato namestimo poseben imobilizacijski povoj ter vas naučimo hoje 
v začasnem pooperativnem čevlju. 

 

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. 

Perkutane operacije stopala so minimalno invazivni kirurški posegi, zato so relativno varni. Če do 
zapletov pride, so ponavadi blagi in izzvenijo sami od sebe. 

Zapleti so lahko naslednji: 

 okužba rane ali sklepa,  

 krvavitev iz rane,  

 moteno celjenje kirurške rane (bolj pogosto pri kadilcih),  

 dolgotrajno otekanje stopala,  

 prehodne ali trajne okvare žil in živcev,  
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 podaljšano zaraščanje ali nezaraščanje kosti,  

 kronični regionalni bolečinski sindrom,  

 globoka venska tromboza in pljučna trombembolija,  

 alergična reakcija ter ostali zapleti povezani z lokalno anestezijo in osnovnimi boleznimi 

pacienta. 

 

PO OPERACIJI 

 

Na dan posega boste počivali v postelji, vznožje bo dvignjeno, operirano stopalo bomo hladili z 
ledom. Za lajšanje bolečin boste dobivali zdravila proti bolečinam. Namestili vam bomo poseben 
pooperativni čevelj, fizioterapevtka pa vas bo naučila pravilne hoje. Če se boste dobro počutili, boste 
že ta dan odpuščeni v domačo oskrbo, sicer pa naslednjega. 

Doma boste počivali z dvignjeno nogo, jemali protibolečinska zdravila in hladili operirano stopalo. V 
prvih dneh po operaciji boste hodili nekoliko manj in nogo obremenjevali le do bolečine, v naslednjih 
dneh in tednih pa postopno čedalje več. Teden dni po posegu se z namenom kratke ocene stanja 
in ev. odstranitve pooperativnega čevlja zglasite pri nas. Praviloma boste pooperativni čevelj 
praviloma uporabljali manj kot 2 tedna in nato po navodilu operaterja tudi pričeli z obremenjevanjem 
sprednjega dela stopala. Pri perkutani korekciji bunionete boste pooperativni čevelj nosili dlje.  

Na kontrolni pregled pri ortopedu boste naročeni 4 – 6 tednov po posegu. Takrat bomo predvidoma 
odstranili imobilizacijski povoj. Zatem boste postopno prešli na hojo v normalni obutvi. Po dveh 
mesecih lahko večina operiranih normalno hodi v normalni konfekcijski obutvi, po treh mesecih pa 
je običajno možno tudi visoko stopanje na prste in manjše športne aktivnosti.  

Bolniški stalež običajno traja 2 do 4 mesece in je seveda odvisen tudi od tega, kakšno delo 
opravljate. 

 

 

Upamo, da smo vam s tem prispevkom olajšali razumevanje planiranega posega. 

Želimo vam čim uspešnejše zdravljenje. 


