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Wstęp

H 
emofilia to genetyczna skaza krwotoczna wywołana niskim poziomem  

lub brakiem aktywności czynnika krzepnięcia, czyli białka krwi, które bierze 
udział w powstrzymywaniu  krwawień. 

U osób chorych na hemofilię proces krzepnięcia trwa dłużej niż u zdrowych 
osób i występują u nich często krwawienia do stawów, mięśni i narządów 
wewnętrznych. Jednym z najpoważniejszych powikłań hemofilii są 
uszkodzenia stawów (zmiany stawowe), spowodowane przedłużającym się 
krwawieniem do jamy stawu. Na ogół pojawiają się one w wyniku wielu 
wylewów do tego samego stawu przez pewien okres. Im są częstsze 
i poważniejsze, tym większe uszkodzenie stawu.

W Polsce przez wiele lat ilość stosowanego czynnika 
krzepnięcia była zbyt mała, by skutecznie hamować 
pojawiające się krwawienia. Była ona znacznie poniżej 
minimum niezbędnego do ratowania życia zalecanego przez 
WFH (agendę WHO ds. Skaz Krwotocznych).

Niedostateczne i niewłaściwe leczenie spowodowało 
u większości chorych na ciężką postać hemofilii 

trwałe i nieodwracalne uszkodzenia stawów. 
Miało to ogromny wpływ na życie chorych, 
którzy nie mogli w pełni uczestniczyć w życiu 

społecznym i zawodowym. Trudno im było 
skończyć szkołę, studia, zdobyć zawód. 
Często przechodzili na renty inwalidzkie.  
Do dzisiaj korzystają ze wsparcia socjalnego.

Po latach skutki nieodpowiedniego leczenia 
obciążają życie chorych. Wielu z nich wymaga 
wykonania zabiegów ortopedycznych, 
przywracających sprawność fizyczną 
oraz możliwość uczestniczenia w życiu 
społecznym. Przewlekłe zmiany stawowe 

powodują ból i ograniczają zakres ruchomości. Gdy ból jest silny i zakłóca 
codzienne funkcjonowanie, często jedyną możliwością poprawy stanu 
zdrowia jest zabieg ortopedyczny. 
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Zabiegi ortopedyczne u chorych na hemofilię powinny odbywać się 
w specjalistycznych ośrodkach do tego przygotowanych. Przy wszelkich 
zabiegach chirurgicznych wykonywanych u pacjentów z hemofilią konieczne 
jest podawanie czynnika krzepnięcia dla zapewnienia prawidłowego procesu 
krzepnięcia.

U wielu pacjentów można spodziewać się po zabiegu ortopedycznym 
poprawy stanu zdrowia, np. zmniejszenia bólu, i ogólnie znacznej poprawy 
jakości życia. Trzeba jednak pamiętać, że po tego typu zabiegach zawsze 
mogą pojawiać się powikłania: dlatego każda decyzja o przeprowadzeniu 
zabiegu powinna być podjęta indywidualnie, wspólnie z lekarzem 
hematologiem oraz chirurgiem ortopedą. Poradnik: „Operacje ortopedyczne 
u chorych na hemofilię. Szanse, wybory, decycje” ma na celu wyjaśnienie 
chorym na hemofilię i ich rodzinom, w jaki sposób przeprowadza się zabiegi 
ortopedyczne i na czym one polegają. 

Warto dodać, że dzięki leczeniu profilaktycznemu i znacznej poprawie 
leczenia, obecnie dzieci chore na hemofilię nie będą już miały tak 
poważnych zmian w stawach, jak dorośli. Mogą dorastać nieobciążone 
ryzykiem niepełnosprawności i kalectwa. Mogą prowadzić normalne życie, 
podobnie jak ich zdrowi rówieśnicy.

Operacje ortopedyczne u chorych na hemofilię w Polsce wykonują:

Klinika ortopedii i Traumatologii centralnego Szpitala 
Klinicznego MSw 
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa 
Zapisy i konsultacje: 
instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. indiry gandhi 14, 
02-776 Warszawa, tel. (22) 34 96 158

Krakowskie centrum rehabilitacji 
Poradnia urazowo-ortopedyczna  
aleja Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, 
rejestracja poradni tel. (12) 42 87 302, (12) 42 87 378
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