
 
 
 
 
 
Datum: 05. 05. 2014 
 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
Vodja oddelka I 
Vanja Kobentar, univ. dipl. prav. 
Miklošičeva 24 
1507 Ljubljana 
 
 
ZADEVA: RENE MUHAMED TALIĆ, roj. 28. 07. 2012 – zdravljenje v tujini  
                št. 1803-472/2014-LJ/2 
 
 
Spoštovani! 
 
ZZZS v dopisu z dne 28. 04. 2014 prosi za podajo strokovnega mnenja konzilij zdravnikov 
Ortopedske klinike glede zdravljenja Talić Rene Muhameda v ZDA.  
Talić Rene Muhamed je bil obravnavan v ambulanti Ortopedske klinike UKC Ljubljana zaradi 
prirojene odsotnosti desne mečnice in skrajšave desne golenice. Po naši doktrini rešujemo 
tovrstno dismelijo po splošno sprejetih principih zdravljenja, ki so osnovane na znanstveno 
potrjenih metodah in zajeti v najnovejših učbenikih otroške ortopedske kirurgije.  
Metodo zdravljenja nepravilnosti lokomotornega sistema z zunanjim obročastim fiksaterjem 
po Ilizarovu je že dogo v veljavi in jo tudi mi uporabljamo. Dr. Paley, ZDA, je metodo razširil na 
paleto težkih prirojenih anomalij, kot je to npr. odsotnost mečnice, vendar njegova metoda pri 
konkretnem tipu ni doktrinarno sprejeta. Postopki so namreč dolgotrajni, potrebne so številne 
operacije in aplikacije zunanjega fiksaterja, trajajo do konca rasti, rezultati pa nezanesljivi. Zato 
metoda dr. Paleya v Evropi ni bila uvedena, niti preizkušena in ne ovrednotena in jo v naši 
državi ne izvajamo. Še vedno velja doktrinarno stališče, da se v primerih popolne odsotnosti 
mečnice, kar se označuje kot tip II., izvaja amputacija stopala v gležnju po Syme-u in sicer že do 
1. leta starosti in nato izdela primerne proteze oz. ortoze, kar omogoča otroku hitro postavitev 
na noge in praktično normalo lokomocijo.  
 
 

 Konzilij zdravnikov:  
     

doc. dr. Janez Brecelj, dr. med. 
mag. Karin Schara, dr. med. 

     prof. dr. Vane Antolič, dr. med., višji svetnik 
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Spoštovani! 
 
Odgovarjamo na dodatno vprašanje in sicer: 

- Ali so v Republiki Sloveniji izčrpane možnosti zdravljenja: 
 
V R Sloveniji niso izčrpane možnosti zdravljenja. 
 
Lep pozdrav, 
 
 
    Za konzilij Ortopedske klinike: 
     
    doc. dr. Janez Brecelj, dr. med. 
    mag. Karin Schara, dr. med. 
    prof. dr. Vane Antolič, dr. med., višji svetnik 
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