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Predstavitev strokovne knjige: 
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bolnišnica  Iowi, USA in 

John M. Flyinn, MD profesor ortopedske kirurgije, Otroška bolnišnica Filadelfije, 
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Založba:Wolters Kluwer/ Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia, 2014 

 

61 soavtorjev, specialistov na področju otroške ortopedije. 

Ilustracije: Bernie Kida 

Knjiga je natisnjena v dveh delih in obsega skupno 1829 strani. 

 

Razdeljena je na 34 poglavij,: 

 

1. Embriologija in razvoj živčno-mišičnega sistema 

2. Genetika ortopedskih bolezni 

3. Slikovna diagnostika v pediatrični ortopediji 

4. Pediatrični ortopedski pregled 

5. Vrednotenje medicinske literature 

6. Metabolne in endokrine nepravilnosti 

7. Displazija skeleta 
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8. Ortopedsko pomembni sindromi 

9. Nepravilnosti kože in mehkih tkiv 

10. Bolezni hematopoetskega sistema 

11. Juvenilni idiopatski artritis 

12. Mišično-skeletne infekcije 

13. Kostni in mehko-tkivni tumorji 

14. Cerebralna paraliza 

15. Mielomeningokela 

16. Ostale motnje živčno-mišičnega sistema 

17. Idiopatska skolioza 

18. Prirojena skolioza 

19. Kifoza 

20. Spondiloliza in spondilolisteza 

21. Vratna hrbtenica 

22. Zgornji ud 

23. Razvojna displazija kolkov in izpah 

24. Legg-Calve-Perthesov sindrom 

25. Zdrs epifize glavice stegnenice 

26. Druga bolezenska stanja kolka 

27. Spodnji ud 

28. Razlika v dolžini udov 

29. Stopalo 

30. Otrok z motnjami v razvoju uda 

31. Športna medicina v rasnem obdobju 

32. Principi oskrbe zlomov in poškodb pri otroku 

33. Zlomi zgornjega uda pri otroku 

34. Zlomi v predelu torakolumbalne hrbtenice in spodnjega uda 

 

V uvodu glavna avtorja poudarjata, da je največji prispevek zadnje izdaje 

osrednjega učbenika pediatrične ortopedije vključevanje anatomskih risb in 

fotografij v sam tekst posameznih poglavij, kar pri prejšnjih izdajah ni bilo 

izvedeno in je bil atlas ločen v posebni knjigi. Poudarjata tudi pomen razvoja 

bazičnih znanosti - molekularne biologije, genetike in embriologije, kar omogoča 

bolje razumevanje etiologije posameznih bolezni, vendar puščata odprta še 

mnoga vprašanja, tako da je na področju etiološkega zdravljenja po njunem 

mnenju le malo napredka.  

 

Številne pa so spremembe in nove metode v standardnih postopkih na širokem 

področju, predvsem ekvinovarusnega stopala, displazije kolkov, deformacije 

udov, zdrsa glavice stegnenice, pediatrične športne medicine, deformacij 

hrbtenice, mišično-skeletne onkologije, infekcij ter razvojnih nepravilnosti zgornjih 

udov.  
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Tudi zdravljenje poškodb je postalo veliko bolj operativno, z boljšimi rezultati in 

hitrejšo mobilizacijo. Zelo jasno je začrtana usmeritev v subspecializacijo na 

področju otroške ortopedije. Zato sta avtorja vključila v delo veliko število sub-

specialistov, med njimi veliko novih avtoritet, ki so zbrali najnovejšo literaturo, jo 

sintetizirali in na ta način zagotovili najboljše indikacije za operacijo, opisali 

trenutno najboljše postopke do zadnje podrobnosti in ob enem opozorili bralca 

na nevarne pasti pri izvajanju specifičnega zdravljenja. 

 

Učbenik je bogato ilustriran tako z risbami in shemami kakor tudi z 

visokokvalitetnimi fotografijami ter primeri različnih slikovnih diagnostik. Kvaliteta 

posebej izstopa v poglavju kliničnega ortopedskega pregleda otroka, kjer so 

veščine pregleda zelo nazorno in slikovito prikazane na fotografijah.  

 

V današnji poplavi medicinske literature je zelo dragoceno peto poglavje, ki 

posreduje bralcu napotke kako ovrednotiti članke, razčleni področja obravnave 

posameznih tipov študij in s tem zdravniku terapevtu olajša že izbor člankov oz. 

literature glede na specifična vprašanja, ki se mu porajajo pri reševanju 

posameznega problema. 

 

V praktičnem delu učbenika so opisane najnovejše kirurške metode, ki 

uporabljajo zadnje tehnične novosti na področju operativnih tehnik, predvsem 

pri zdravljenju prirojenih anomalij in kostnih metabolnih bolezni, pri čemer imajo 

zelo pomembno vlogo tudi novi materiali. 

 

Pomembna novost je razširjeno poglavje o športni medicini v obdobju rasti. V 

zadnjih letih strmo narašča število športno aktivnih otrok in s tem tudi število 

poškodb pri športu. Poleg akutnih poškodb, ki so že dolgo časa predmet 

obravnave pri travmatologih, pa je izpostavljeno področje kroničnih poškodb oz. 

poškodb zaradi preobremenitve. Zato je posebej dragoceno poglavje o 

kroničnih poškodbah rasne plošče zaradi dolgotrajnih obremenitev, kar je bilo v 

preteklosti praviloma spregledano. 

 

Vsako poglavje zaključujejo  tudi po več sto specifičnih refenc. 

 

Pričujoča knjiga je uporaben pripomoček specialistu pediatrične ortopedije, saj 

vsebuje celotno področje stroke, natančno teoretično podlago, etiologijo, 

klinično sliko s preciznimi opisi konzervativnega zdravljenja kot tudi jasnimi, s 

fotografijami in skicami opremljenimi, navodili za kirurške posege. 

 

doc. dr. Janez Brecelj, specialist ortoped 


