Endoprotezoplastyka.
Wszczepienie implantu stawu biodrowego.
Endoprotezoplastyka (alloplastyka) stawu
biodrowego to zabieg operacyjny, który
polega na zastosowaniu sztucznego stawu (endoprotezy) w miejscu zmienionym
chorobowo. Pomaga on odtworzyć naturalne funkcje stawu, odzyskać swobodę ruchów, pozbyć się bólu i wrócić do
normalnego funkcjonowania już w okresie kilku miesięcy.

Kiedy stosuje się endoprotezę
stawu biodrowego?

GŁÓWNE PRZECIWWSKAZANIA DO WYKONANIA
ENDOPROTEZOPLASTYKI:
• zakażenia skóry lub stawu, owrzodzenia
• stawy neurogenne (inaczej stawy Charcota)
• osteoporoza
• nadwaga
• żylaki
• zbyt młody wiek
• współistniejące ciężkie schorzenia ogólne

Najważniejszym wskazaniem do zabiegu endoproPrzebieg operacji
tezoplastyki stawu biodrowego są zaawansowane
Zabieg wszczepienia sztucznego stawu biodrowezmiany zwyrodnieniowe o różnym podłożu, dysfunkgo przebiega w znieczuleniu zewnątrzoponowym,
cje stawów utrudniające funkcjonowanie czy poruniekiedy w ogólnym. Przygotowanie do zabiegu
szanie się oraz większe ograniczenia zakresu ruchopolega przede wszystkim na wykonaniu odpomości i przykurcze. Choroba zwyrodnieniowa stawu
wiednich badań, które wykluczą bądź rozpoznają
biodrowego (koksartroza) jest jedną z najczęstszych
wszystkie możliwe choroby (począwszy od zmian
chorób dotykających ludzi głównie w średskórnych, po stany zapalne) i uprzednim
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biodrowej „miejsca” dla sztuczumożliwia wykonywanie podnych elementów stawu. Kolejnym
stawowych czynności, tj. chodzeetapem jest wszczepienie sztucznej panie czy podnoszenie ciężkich przedmionewki do kości biodrowej oraz wprowadzenie
tów. Prawidłowo przeprowadzona operacja
trzpienia do kości udowej w wydrążony w niej kadaje pełną możliwość powrotu do sprawności panał, a także umieszczenie na nim metalowej częcjenta, ustąpienie bólu i przywrócenie zakresu ruchości endoprotezy. Pacjent w pierwszych chwilach
mości. Wiele również zależy od wieku pacjenta, jego
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operacja przyniosła oczekiwane rezultaty, należy
Właściwie wykonana operacja sprawia, że pacjent
wykonać ćwiczenia wzmacniające mięśnie końpo zabiegu wszczepienia endoprotezy stawu biodroczyn dolnych. W kolejnych dniach należy wykowego może wrócić także do aktywności sportowej.
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...więcej o zdrowiu

„Właśnie takich lekarzy nam
potrzeba! Pan doktor charakteryzuje się bardzo dużą wiedzą. O co go nie zapytałam to
bardzo skrupulatnie mi wyjaśniał, a przy tym był bardzo
miły i grzeczny Leczenie stawu
biodrowego również przynosi
efekty”. Marlena Wojtak

nywać ćwiczenia bierne i czynne zoperowanego stawu. Natomiast, jeśli chodzi o pionizację czy
chodzenie, następuje zwykle w drugim dniu po
operacji w zależności od ogólnego stanu zdrowia
pacjenta. Pobyt w szpitalu trwa zwykle ok. 4 dni
i również jest uzależniony od stanu pacjenta.

Aby pacjent został wypisany
ze szpitala, powinien samodzielnie
wykonywać kilka
podstawowych czynności:
•
•
•
•
•
•

wchodzić i schodzić z łóżka
korzystać z toalety
spożywać posiłki
chodzić przy pomocy balkonika, kul ortopedycznych lub laski
wykonywać zalecone ćwiczenia rehabilitacyjne
zachowywać wszelkie środki ostrożności

Jak długo trwa
rekonwalescencja?

Rekonwalescencja pooperacyjna w głównej mierze zależy od stopnia zaawansowania choroby
i kondycji zdrowotnej pacjenta. Jeżeli pacjent
jest aktywny, jest w młodym bądź średnim wieku,
a inne stawy są sprawne, wówczas wydolność
chorego poprawia się praktycznie z dnia na dzień,
a po około 6 tygodniach może wrócić do normalnego funkcjonowania. Przeciętny sześćdziesięciolatek potrzebuje około 8 - 10 tygodni procesu
usprawniania – twierdzi dr hab. n. med. Jan Blacha.
Ważnym etapem w okresie pooperacyjnym, który umożliwia choremu powrót do sprawności
i uzyskania prawidłowego zakresu ruchomości
w sztucznym stawie, jest rehabilitacja. W okresie
pooperacyjnym należy również zwrócić szczególną uwagę na unikanie przeciążeń operowanej
kończyny i stosować się do zaleceń lekarza.
Autor: JK

■■■■■■■■

9

