
Wymiana stawu biodrowego i proces rehabilitacji 

To jedna z najczęstszych operacji, która dotyka osoby w różnych grupach wiekowych. 
Tak jest, wbrew powszechnie przyjętemu przekonaniu, problemy ze stawami 
biodrowymi mogą dotyczyć już nawet osób przed 30 rokiem życia. Nie jest więc tak, 
że to problem „zarezerwowany” wyłącznie dla osób w podeszłym wieku. Niezależnie 
od wieku, w którym przydarzy się nam ta przykra dolegliwość, ratunkiem jest tak 
zwany „staw przyszłości”, a więc endoproteza. 

Endoprotezoplastyka to proces, który polega na wymianie stawu biodrowego na nowy.
Jednocześnie, może to by proces całościowy lub częściowy. Są dwa wskazania dla 
wykonania takiego zabiegu. W pierwszym przypadku, mamy do czynienia z chorobą 
zwyrodnieniową stawu biodrowego. W drugim, konieczność wymiany stawu 
biodrowego może wynikać z powikłań po złamaniu kości udowej. To jedno z 
najtrudniej zrastających się złamań, jeśli chodzi o kości kończyny dolnej. 

Z endoprotezą jest trochę tak jak z wymianą części w samochodzie. Staw biodrowy, w
toku normalnej eksploatacji, podobnie jak ma to miejsce z częściami 
samochodowymi, może ulegać pewnego rodzaju zużyciu. W związku z tym, trzeba go 
zastąpić. A że nie produkują jeszcze „części zamiennych” dla ludzi, trzeba posiłkować 
się właśnie nowoczesnymi osiągnięciami w obszarze nauk medycznych. Gdyby się 
jednak chwilę zastanowić, nosi to pewne znamiona wstawiania „części zamiennych”. 

Aby umieścić endoprotezę w ciele, trzeba najpierw poprzecinać tkanki. Następnie, 
trzeba bardzo dokładnie zająć się fragmentami kości, znajdującymi się w okolicy 
stawu w wyniku złamania i przemieszczeń. Kości trzeba poddać usunięciu lub 
oczyszczeniu. W następnym kroku, należy dokona mocowania implantów w obszarze 
kości udowej i miedniczej. Później trzeba te elementy wycentrować, co ma na celu 
uzyskanie prawidłowego ustawienia nowych elementów. Następnie zadaniem chirurga 
jest pozamykanie wszystkich otwartych tkanek. 

Rekonwalescencja to proces długotrwały i uciążliwy dla osób po operacji. Najpierw, 
przez kilka tygodni należy maksymalnie oszczędzać operowane biodro. Poruszanie się 
w pierwszych dniach po operacji jest ograniczone praktycznie do zera. Dopiero po 
upływie około tygodnia można myśleć o pokonywaniu konkretnych dystansów z 
pomocą specjalnego balkonika lub kul. Tu kwestia jest bardzo indywidualna i zależy 
od tego, w jakim stanie był staw przed operacją. Dodatkowo, bardzo duże znaczenie 
ma też wiek, poziom  tolerancji na wysiłek u pacjentów. Nie bez znaczenia jest 
również dieta, która po takim zabiegu powinna być bogata w składniki wspomagające 
regenerację.

Wymiana stawu biodrowego to zabieg, który można wykonać w ramach NFZ, jednak 
tu należy liczyć się z bardzo długim czasem oczekiwania. Taki zabieg w prywatnych 
klinikach, w zależności od metody może wynosić nawet do 10-12 tysięcy złotych.
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