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AMPUTACIJA OKONČINE ALI NJENIH DELOV 
 

Spoštovani! 
Zdravljenje, ki vam ga predlagamo, zahteva vaše soglasje. 
Pred odločitvijo vas želimo s to pisno razlago in pogovorom z zdravnikom poučiti o načinu, pomenu, 
možnih neugodnih posledicah in nevarnostih predlagane operacije. 
 

 
OPIS BOLEZNI  
Pri amputaciji kirurg odstrani ud ali del uda (nad kolenom, pod kolenom, del stopala, prste).  Amputacija kritično 

ishemične okončine (ni prekrvitve uda) je potrebna, kadar se razvije 
gangrena, ki grozi z neobvladljivo okužbo, ali kadar ne moremo drugače 
obvladati ishemične bolečine. Pri zapori arterij celice vašega telesa 
nimajo stalne oskrbe s kisikom in hranilnimi snovmi, zato odmrejo in so 
dovzetnejše za okužbo, pojavijo pa se tudi hude bolečine. 
Za amputacijo se odločimo, kadar so vse ostale možnosti zdravljenja 
izčrpane. 
Amputaciji pri bolniku, ki je bil pred posegom sposoben hoje, 
praviloma sledi rehabilitacija s ciljem, da ga usposobimo za hojo s 
protezo. Rezultati rehabilitacije so boljši pri podkolenski kot 
nadkolenski amputaciji, ki je povezana z obsežnejšo prizadetostjo 
perifernih arterij. 
 
 
OPIS OPERACIJE 
Pri operaciji kirurg odstrani oboleli ud, prst oziroma več prstov, 
polovico stopala s prsti, nogo pod kolenom ali nad kolenom. Kirurg 
ostrani vse obolelo tkivo, s čimer zmanjša verjetnost vnetja po operaciji 
in zagotovi boljše celjenje. 
Operacija poteka bodisi v splošni anesteziji (med operacijo boste spali), 
v spinalnem bloku (dobite injekcijo v hrbet) ali lokalni anesteziji (v 
okolico vam injiciramo anestetik). 

 
Slika prikazuje možna mesta amputacije: 
 

1. nadkolenska amputacija 
2. amputacija skozi koleno (disartikulacija kolena – Gritti Stokesova) 
3. podkolenska amputacija 
4. amputacija skozi gleženj (disartikulacija gležnja – Symesova) 
5. transmetatarzalna (polovica stopala) amputacija 
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Amputacija prsta                                                                             Transmetatarzalna amputacija 
 

                                             
Nadkolenska amputacija                                                                     Rehabilitacija s protezo 

 
TVEGANJA IN MOŽNI ZAPLETI 
Kot pri vsaki, tudi pri tej operaciji obstaja verjetnost zapletov, kot so krvavitev, vnetje, srčni infarkt, možganska 

kap, pljučna embolija, poslabšanje delovanja ledvic, pljučnica ali celo smrt. Pri pacientih, ki imajo sladkorno 

bolezen, povišan pritisk, slabše delovanje ledvic, je tveganje za zaplete med operacijo in po njej večje.  

Zaradi slabe prekrvitve je lahko celjenje rane dolgotrajnejše, občasno je treba opraviti reamputacijo (odrezati 

višje).  

Lahko pride do vnetja rane in s tem slabšega celjenja. Pojavijo se lahko tudi hude bolečine (fantomske), ki jih  

obvladujemo z analgetiki. 
 

PO OPERACIJI 
Po operaciji boste ostali v bolnišnici približno 2 do 14 dni, odvisno od celjenja oz. vašega splošnega stanja. Če ste 

bili pred posegom sposobni hoditi, praviloma po amputaciji sledi rehabilitacija, z namenom, da boste ponovno 

sposobni hoditi s protezo. 

Že naslednji dan po operaciji pričnemo s posedanjem in postopoma tudi s hojo, če seveda vaše stanje to 

dopušča. 

V idealnih primerih krn zaceli v 2 do 4 tednih, takrat vas tudi napotimo k fiziatru, ki vodi vašo rehabilitacijo in 

poskrbi, da vam izdelajo protezo. Pri pacientih, ki že pred operacijo niso bili sposobni samostojno hoditi oz. so 

nepomični, rehabilitacija ni smiselna. 
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