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►závažný socioekonomický problém
►závažný terapeutický problém



Anatómia proximálneho femoru



Typy zlomenín
q intrakapsulárne

qsubkapitálne
qmediocervikálne

qextrakapsulárne
qbazicervikálne
qpertrochanterické
qintertrochanterické
qsubtrochanterické



Zlomeniny



Diagnostika

►pád na bok
►hematóm v obl. v.trochantera
►extrarotácia končatiny
►skrátenie končatiny
►bolesti v koxe
►semiflexia kolena, koxy
►nemožnosť chôdze
►RTG, CT



Dif dg bolesti v koxe

►zlomenina acetabula
►zlomenina os pubis
►luxácia koxy
►koxartróza
►kontúzia, distorzia koxy
►svalové zranenie (zadné stehno, abduktory, 

predné stehno)











Imobilizácia
►čím vyššia zlomenina, tým menšie bolesti
►znehybniť končatinu v extenzii alebo v 

úľavovej polohe (miminalizovať rotačné 
pohyby)

►vákuový matrac, trakčná dlaha, improvizácia

►pred operáciou
§ náplasťová extenzia
§ transkeletálna extenzia





Terapia

qaloplastika
qcervikokapitálna protéza
qtotálna endoprotéza

qaloplastika
qklinec
qDHS
qkanylované skrutky

q konzervatívna













Rizikové faktory

►vek
►polymorbidita
►znížená mobilita pred úrazom
►zlý mentálny status
►odloženie operácie



Zlomeniny PF
►najčastejšie ženy v 8.decéniu
►incidencia: muži 195, ženy 259/100tis. obyv.
►prognóza:

§ mortalita počas hospitalizácie – 6%
§ mortalita do 30 dní – 8%
§ mortalita do 1 roku – 30%
§ 20% má aspoň 1 závažnú pooperačnú 

komplikáciu
§ 30% sa vráti do funkčného života resp. do stavu 

pred úrazom



Štúdia PROXIMORT (ČR, 2011-2012)

► úmrtnosť počas hospitalizácie 6.5%,     
celková 35.8%

► rizikové faktory: ASA III,IV, >80r., CA

§ priemerné náklady na hospitalizáciu - 1200.-eur
§ náklady na liečbu do 1 roku - 20.000.-eur



Predoperačná príprava

►extenzia, dostatočná analgéza, hydratácia
►interné vyšetrenie 

§ preoptimalizácia nezlepšuje výsledky
►anest.vyšetrenie

NIE JE ČAS !!!!!
odklad operácie znižuje prežívanie pacienta



Predoperačná stratégia

►AKÚTNY ŽIVOTOHROZUJÚCI STAV

►zhodnotiť aktuálny zdravotný stav pacienta a 
jeho funkčné rezervy 
(nie pacienta kompletne interne vyšetriť!!!)

►zvážiť riziko a benefit operácie
►po nevyhnutnej príprave operovať 



►najčastejšie príčiny odkladu operácie
§ 1. antikoagulačná liečba                            

(Pradaxa, Eliquis, Xarelto, Lixiana, Warfarin)
§ 2. kardiologické vyšetrenie
§ 3. anémia, arytmie, dekomp.DM, pneumonia, 

kard.dekompenzácia
§ 4. technické príčiny

§ pred 20 rokmi - operácie len v pracovnej dobe
§ dnes – snaha OP do 6hod. /intrakaps.zlom./



Komplikácie pooperačné

►zhoršenie základných ochorení
►komplikácie z imobilizácie :

§ hypostatická pneumónia
§ TECH
§ dekubity /35%/

► migrácia OS, luxácia, refraktúry, reoperácie





► predlžuje sa vek, pribúda pacientov s obezitou, 
nedostatočný pohyb

► pribúdajú periprotetické zlomeniny
► atypické patologické zlomeniny v 

osteoporotickom teréne 
(bifosfonáty - Bonviva)

Perspektíva



Prevencia komplikácií

►včasná mobilizácia a rehabilitácia !!!

►dobré sociálne zázemie
►stabilizácia chronických 

ochorení, prevencia TECH
►prevencia sekundárnych pádov



Primárna prevencia

►pohyb!!!  fyzická práca!!!
►dobrá svalová kondícia + flexibilita kĺbov
►mentálna sviežosť



Ďakujem za pozornosť


