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Valdoltra nekoč

> Zdravljenje kostno sklepne 

tuberkuloze

1909 sanatorij



Valdoltra nekoč



Valdoltra danes - 20-30% slovenske ortopedije

> 450 zaposlenih, 45 zdravnikov specialistov 

> 190 postelj, 6 operacijskih dvoran

> Več kot 5.200 posegov: 

> 2.000 umetnih sklepov,

> 1.500 artroskopij,

> 300 hrbtenic,

> 400 stopal 

> 230 revizij umetnih sklepov - 67% 

slovenskih revizij

> Visok delež najzahtevnejših (terciarnih) 

storitev



Valdoltra danes



Valdoltra danes

Rekonstrukcijska kirurgija kolena 

> 7. marec, 1989: prva artroskopija kolena

> 1994: prva rekonstrukcija sprednje križne vezi

> 1995: uporaba laserja v kolenski kirurgiji

> 2005: rekonstrukcija zadnje križne vezi

> 2006: rekonstrukcija MPFL (nestabilnost 

pogačice)

> 2009: trohleoplastika (nestabilnost pogačice)

Kirurgija ramena

> 1991: artroskopija ramena

> 1995: LACS – stabilizacija ramena

> 2001: artroskopska rekonstrukcija rotatorne

manšete

> 2004: odprta stabilizacija po Latarjetu

> 2005: artroskopska stabilizacija AC sklepa

> 2008: vstavitev balončka subakromialno



Artroza kolka



Artroza kolena



Artroza kolka in 

kolena – po 

vstavitvi 

endoproteze



Deformacije hrbtenice 

– skolioze (pred in po operaciji)



Artroskopije kolen in 

ram – pogled 



Po zgledu skandinavskih registrov je bil leta
2002 ustanovljen Register artroplastike
Ortopedske bolnišnice Valdoltra z namenom,
da bi pridobili objektivne rezultate zdravljenja
in omogočili spremljanje dolgoročnih
kliničnih rezultatov bolnikov z ortopedskimi
vsadki. Od leta 2002 do danes je v Registru
artroplastike preko 35 581 vnosov!

Zaradi naših izkušenj smo leta 2019 postali
upravljalec Registra endoprotetike
Republike Slovenije. Trenutno dobivamo
podatke iz vseh ustanov, ki vstavljajo
kolčne ali kolenske proteze. Pokritost je
trenutno več kot 98%.



7 nacionalnih raziskovalnhi projektov in 1 raziskovalni program

J3-1749 Mezenhimske matične celice-nosilci endogene regenerativnesposobnosti tkiv v boju proti staranju  
mišično skeletnega sistema

J7-2603 Učinkovitost bakteriofagov za zdravljenje ekstracelularnih in intracelularnih okužb sklepnih protez 
L3-2620 Razvoj bakteriofagne terapije za zdravljenje ortopedskih okužb, ki jih povzročajo bakterije odporne 

na antibiotike
J3-3067 Vloga topično aplicirane traneksaminske kisline v artroplastiki
J7-4639 Protibakterijske zlitine: razvoj z aditivno 3D tehnologijo, karakterizacija in klinična uporaba 
Z3-4506 Bakteriofagi za obvladovanje biofilmov in detekcijo bakterij v stanju VBNC pri okužbah 

invazivnih medicinskih pripomočkov 
J2- 4453 Umetnointeligenčna slikovna analitika za aplikacije v ortopediji
P3-0314 Sistemske avtoimune bolezni

Mednarodni raziskovalni projekti

IMBI IMUNO-CLUSTER



V sliki



1996 - 2006 ALPSKO SMUČANJE SLOVENIJA 2006 - 2011 CIMOS KOPER








