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MOŽNI ZAPLETI 

Noben zdravnik ne more vnaprej zagotoviti uspeha in popolne varnosti 
operacije. 

Splošne nevarnosti operacij, kot so okužbe, tromboze (tvorba krvnih 
strdkov) ali dodatne poškodbe, so zaradi napredka v medicini postale 
redke in tudi zdravljenje zapletov je bistveno uspešnejše.  

Odstranitev polipov na danki z instrumentom, vstavljenim skozi 
zadnjično odprtino, praviloma poteka brez zapletov, izjemoma pride do 
poškodbe stene črevesa ali do močnejše krvavitve, kar lahko zahteva 
operacijo. 

Pri operaciji črevesa lahko zaradi slabega tesnjenja šivov pride do 
vnetja trebušne mrene, abscesa ali krvavitve. Posegi na danki lahko 
vplivajo na potenco. Včasih pride do motenj v delovanju mišic zapiralk 
mehurja ali črevesa. 

MOŽNOSTI ZA USPEŠNOST ZDRAVLJENJA 

Skoraj vedno so izgledi za ozdravitev dobri ali zelo dobri. To velja tudi v 
primeru zločestega polipa v začetni fazi. 
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Spoštovani! 

Zdravljenje, ki vam ga predlagamo, zahteva vaše soglasje. 

Pred odločitvijo vas želimo s to pisno razlago in pogovorom z 
zdravnikom poučiti o bolezni ter o načinu, pomenu, možnih neugodnih 
posledicah in nevarnostih predlagane operacije. 

 

BOLEZEN IN MOŽNOSTI ZDRAVLJENJA 

Pri polipih gre za izbokline sluznice na enem ali več mestih. So polipi, ki 
ne povzročajo težav, drugi povzročajo krvavitev, zelo veliki lahko celo 
zaprejo črevo, nekateri pa se nagibajo k zločesti rasti (rak debelega 
črevesa). Posebno velika je nevarnost pri podedovanih, tako 
imenovanih družinskih polipih. Zdravljenje z dieto ali zdravili ni možno. 
Z operacijo se boste izognili težavam, ki bi sčasoma nastale, in 
nevarnosti nastanka raka debelega črevesa. 

 

IZVEDBA OPERACIJE 

Poseg je odvisen od lege, velikosti in števila polipov, lahko pa se med 
operacijo izkaže, da ga je nujno razširiti. Polipi v danki so lahko 
dostopni in jih večinoma odstranimo z instrumentom, ki ga uvedemo 
skozi zadnjično odprtino.  

 

 

 

Polipe, za katere domnevamo, da bi lahko bili zločesti, je treba 
odstraniti v celoti, z varnostnim robom v zdravo tkivo. Zato je praviloma 
treba črevo odpreti, odstraniti oboleli del in sešiti oba konca črevesa. 

Pri družinski polipozi, pri kateri je vsa sluznica debelega črevesa 
posejana s polipi, je velika nevarnost razvoja raka na debelem črevesu. 
Včasih je treba odstraniti celotno debelo črevo, danko in zadnjično 
odprtino, tanko črevo pa izpeljemo v umetni izhod (stoma) v trebušni 
steni. V nekaterih primerih lahko ohranimo mišico zapiralko ali celo 
danko in tanko črevo izpeljemo v izhod na normalnem mestu. 
Posamezne polipe, ki še ostanejo, moramo kasneje odstranjevati 
endoskopsko. 

Sodobni pripomočki omogočajo ljudem s stomo življenje brez posebnih 
težav, ne da bi okolica karkoli opazila. 


