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Вcтуп 

 

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної 

(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (далі 

- УКПМД) переломів «кісточок гомілки» (далі – КГ) розроблений з 

урахуванням сучасних вимог доказової медицини з метою створення єдиної 

комплексної та ефективної системи надання медичної допомоги пацієнтам із 

цим ушкодженням. Заходи з профілактики, своєчасного виявлення даного 

захворювання та адекватного лікування дозволять суттєво поліпшити якість 

лікування, зменшити відсоток ускладнень та витрати на медичну допомогу. 

УКПМД є адаптованою для охорони здоров'я України системою 

лікування переломів, розробленою Асоціацією Остеосинтезу (далі - АО), яка 

містить базові принципи створені європейською групою ортопедів-

травматологів на основі принципів доказової медицини.  

УКПМД для переломів КГ розроблений робочою групою, до якої увійшли 

лікарі ортопеди-травматологи, які компетентні в цьому напрямку спеціальності. 

Відповідно до ліцензійних вимог та стандартів акредитації у закладах 

охорони здоров’я (ЗОЗ) має бути наявний локальний протокол медичної 

допомоги (ЛПМД), що визначає взаємодію структурних підрозділів ЗОЗ, 

медичного персоналу тощо (локальний рівень). 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В 

ПРОТОКОЛІ 

 

АО 

КГ 

МК 

ЛК 

ЗКВГК 

ДЗ 

ДМГС 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Асоціація Остеосинтезу 

кісточки гомілки 

медіальна кісточка 

латеральна кісточка 

задній край великогомілкової кістки 

дельтоподібна зв’язка 

дистальний міжгомілковий синдесмоз  

ЗОЗ - заклад охорони здоров’я 

ЛПМД - локальний протокол медичної допомоги 

МКХ-10 - Міжнародна статистична класифікація захворювань та 

пов’язаних порушень стану здоров’я (10-е видання) 

МОЗ України 

НПЗП 

- 

- 

Міністерство охорони здоров’я України 

Нестероідний протизапальний препарат 

УКПМД - уніфікований клінічний протокол медичної допомоги 
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І. Паспортна частина 

1.1. Діагноз: переломи кісточок гомілки 

1.2. Шифр згідно з МКХ-10: S82.5, S82.6 (перелом медіальної кісточки, 

перелом латеральної кісточки). 

1.3. Протокол призначений для: лікарів загальної практики – сімейних 

лікарів, лікарів-терапевтів дільничних, лікарів-хірургів, лікарів-анестезіологів, 

лікарів ортопедів-травматологів, лікарів, що провадять господарську діяльність 

з медичної практики як фізичні особи-підприємці, середнього медичного 

персоналу, інших медичних працівників, які беруть участь у наданні медичної 

допомоги пацієнтам з переломами кісточок гомілки, керівників закладів 

охорони здоров’я різних форм власності та підпорядкування.  

1.4. Мета протоколу: організація надання медичної допомоги пацієнтам з 

переломами кісточок гомілки, покращення якості життя пацієнтів під час 

лікування та після переломів кісточок гомілки. 

1.5. Дата складання протоколу: лютий 2018 року. 

1.6. Дата перегляду протоколу: лютий 2020 року. 

1.7. Список та контактна інформація осіб, які брали участь у розробці 

протоколу: 

Комаров Михайло 

Петрович 

заступник начальника Управління, начальник відділу 

спеціалізованої медичної допомоги  Управління надання 

медичної допомоги дорослим Медичного департаменту  

 МОЗ України, голова робочої групи; 

 

Гайко Георгій 

Васильович 

директор Державної Установи «Національний інститут 

травматології і ортопедії» академік, д.мед.н; 

 

Ліщишина Олена 

Михайлівна 

директор Департаменту стандартизації медичних послуг 

Державного підприємства «Державний експертний центр 

Міністерства охорони здоров’я України», ст.н.с., к.мед.н., 

заступник голови робочої групи з методологічного 

супроводу; 

 

Лябах Андрій 

Петрович 

завідувач відділу патології стопи та складного 

протезування ДУ «Інститут травматології та ортопедії 

НАМН України», голова Київського осередку ВГО 

«Українська асоціація ортопедів-травматологів України» 

д.мед.н., професор; 

 

Омельченко Тарас 

Миколайович 

доцент кафедри травматології та ортопедії Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця, к.мед.н., 

доцент. 

 

 

 
 

Комаров Михайло 

Петрович 

Гайко Георгій 

Васильович 

Ліщишина Олена 

Михайлівна 

Страфун Сергій 

Семенович 

Тимошенко Сергій 

Вікторович 

 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dep_medicalcareadults/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dep_medicalcareadults/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dep_medicalcare/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dep_medicalcareadults/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dep_medicalcareadults/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dep_medicalcare/
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Методичний супровід та інформаційне забезпечення 

 

Горох Євгеній 

Леонідович 

начальник Відділу якості медичної допомоги та 

інформаційних технологій Державного підприємства 

«Державний експертний центр Міністерства охорони 

здоров’я України», к.т.н.;  

 

Мельник Євгенія 

Олександрівна 

начальник Відділу доказової медицини Державного 

підприємства «Державний експертний центр Міністерства 

охорони здоров’я України»; 

 

Мігель Олександр 

Володимирович 

завідувач сектору економічної оцінки медичних технологій 

Державного підприємства «Державний експертний центр 

Міністерства охорони здоров’я України»; 

 

Шилкіна Олена 

Олександрівна 

начальник Відділу методичного забезпечення новітніх 

технологій у сфері охорони здоров’я Державного 

підприємства «Державний експертний центр Міністерства 

охорони здоров’я України». 

 

 

Адреса для листування: Департамент стандартизації медичних послуг 

Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України», м. 

Київ. Електронна адреса: medstandards@dec.gov.ua.  

Електронну версію документа можна завантажити на офіційному сайті 

МОЗ України: http://www.moz.gov.ua та в Реєстрі медико-технологічних 

документів: http://www.dec.gov.ua/mtd/reestr.html 

 

Рецензенти: 

 

Страфун Сергій 

Семенович  

 

 

 

 

Бур’янов 

Олександр 

Анатолійович 

заступник директора Інституту травматології та ортопедії 

НАМН України, д.м.н., професор, головний позаштатний 

спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Ортопедія і 

травматологія», президент ВГО «Українська асоціація 

ортопедів-травматологів України»; 

 

д.мед.н., професор, завідувач кафедри травматології та 

ортопедії Національного медичного університету імені 

О.О. Богомольця, віце-президент ВГО «Українська 

асоціація ортопедів-травматологів України» 

  

  

mailto:medstandards@dec.gov.ua
http://www.moz.gov.ua/
http://www.dec.gov.ua/mtd/reestr.html
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 1.8. Коротка епідеміологічна інформація 

 

За статистикою переломів кісток скелету, переломи кісточок гомілки 

посідають друге місце після переломів променевої кістки у „типовому місці”, 

складають 20-28% від загального числа всіх переломів кісток скелета, 35-60% 

внутрішньосуглобових переломів нижніх кінцівок та 38-80% від переломів 

кісток гомілки. Вони зустрічаються в основному у пацієнтів найбільш 

працездатного віку, що свідчить про високу соціальну значимість даної 

проблеми. 

 Питома вага незадовільних результатів лікування хворих з даними 

пошкодженнями, як і раніше, залишається високою і складає від 7,6 до 36,8% 

Серед незадовільних результатів лікування головним є ранній та швидкий 

розвиток післятравматичного ОА, що обумовлює первинну інвалідизацію 

хворих від 8,8% до 46%. 

 

ІІ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

Переломи кісточок гомілки включають переломи латеральної кісточки на 

різних рівнях, переломи медіальної кісточки та/або пошкодження 

дельтоподібної зв’язки, що в залежності від механізму травми, можуть в різних 

комбінаціях поєднуватися між собою та з переломами заднього краю 

великогомілкової кістки. Дані переломи складають до 80% пошкоджень 

гомілковоступневого суглоба. Найчастіше ізольовано ламається зовнішня 

кісточка малогомілкової кістки. Переломи обох кісточок гомілки зустрічаються 

в 20-25% випадків, а в 5-10% - поєднуються з переломом переднього або 

заднього краю дистального епіметафізу великогомілкової кістки. Превалює 

непрямий механізм травми – підвертання стопи. Механізм травми зумовлює 

відповідний тип пошкодження. Сьогодні загальноприйнятою в світі є 

класифікація переломів кісточок за АО, яка викладена в рубрикації № 44, та 

включає типи А,В,С з підтипами 1,2,3. Крім того, загальновизнаними є 
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епонімічні назви найбільш розповсюджених переломів – перелом Дюпюїтрена, 

Меззонева, Фолькмана, Потта, Десто, “трьохкісточковий перелом”.  

Перелом Дюпюітрена – перелом медіальної кісточки і малогомілкової 

кістки в нижній третині з пошкодженням дистального міжгомілкового 

синдесмозу. Досить часто супроводжується підвивихом стопи назовні. 

   

Перелом Дюпюітрена 

Перелом Мезоннева (близький до попереднього) – відмінність в 

локалізації перелому малогомілкової кістки – верхня або середня третина. 

  Перелом Мезоннева 

 

Перелом Фолькмана – переломом медіальної кісточки, малогомілкової 

кістки і зовнішньої частини метаепіфізу великогомілкової кістки. 
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  Перелом Фолькмана 

 Досить часто застосовується термін «трьохкісточковий» перелом 

гомілки, який не має анатомічного підґрунтя. В даному випадку за «третю» 

кісточку умовно приймається перелом переднього або заднього краю 

дистального епіметафізу великогомілкової кістки. Серед цих переломів 

розрізняють: перелом Потта – перелом обох кісточок та переднього або 

заднього краю дистального епіметафізу великогомілкової кістки; перелом 

Десто – перелом медіальної кісточки, нижньої третини малогомілкової кістки 

та переднього або заднього краю дистального епіметафізу великогомілкової 

кістки. 

    

Перелом Потта 
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Перелом Десто 

 

Для вибору тактики лікування застосовують кілька класифікацій – дві, 

найбільш актуальні – АО/ASIF в основу якої покладена класифікація Danis-

Weber, а також класифікація Lauge-Hansen, наведені в додатку В. 

Діагноз перелому кісточок гомілки виставляться ортопедом-

травматологом на основі клінічного огляду та рентгенологічного обстеження 

гомілковостопного суглоба в прямій, боковій та обов’язково в проекції на 

синдесмоз (так звана проекція «гніздо»), яка виконується у фронтальній 

площині з 30 градусів внутрішньої ротації гомілки від прямої проекції. За 

потреби, рентгенологічне обстеження може бути розширене за рахунок 

комп’ютерної томографії. 

 

ІІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА  
 

3.1. Первинна медична допомога 

 

Положення протоколу Обґрунтування Необхідні дії лікаря 

1.Профілактика 

Головну роль в 

запобіганні перелому КГ 

відіграють профілактика 

травматизму, як комплекс 

гігієничих заходів; 

виявлення, лікування та 

профілактика остеопорозу  

Доведено, що 

кліматичні, сезонні, 

соціальні та 

комунальні фактори 

впливають на частоту 

перелом КГ. 

 

- Обов’язкові: 

- 1. Звернення, бюлетені та 

інформаційні листи до 

громадян та комунальних 

служб. 

-  
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Положення протоколу Обґрунтування Необхідні дії лікаря 

 

- 2. Діагностика 

- Діагностика ґрунтується 

на виявленні факту 

травми, клінічних ознаках 

перелому (біль, набряк, 

деформація, вкорочення, 

крепітація кісткових 

уламків, порушення 

функції). При  виявленні  

лікарем загальної 

практики ознак перелому 

хворий скеровується до 

відповідного ЗОЗ для 

підтвердження діагнозу і 

надання спеціалізованої 

допомоги. 

Пізня діагностика і 

неспеціалізоване 

лікування може 

призвести до 

неправильного 

зрощення 

(незрощення) 

перелому і відповідних 

порушень функції 

кінцівки. Пізнє 

звертання з 

переломами КГ по 

спеціалізовану 

допомогу може 

утруднити проведення 

лікувальних заходів і 

знизити їх якість. 

- Обов’язкові: 

1. Збір скарг та анамнезу 

захворювання. 

2. Фізикальне обстеження 

(п. 4.5). 

 

- 3. Лікування 

- Здійснюється знеболення 

аналгетичними 

препаратами, проводиться 

транспортна 

іммобілізація. Відкриті 

пошкодження 

закриваються 

асептичними пов’язками. 

- Основне лікування 

переломів КГ 

здійснюється на етапі 

вторинної медичної 

допомоги, у ЗОЗ що 

надають спеціалізовану 

медичну допомогу.  

-  

- Знеболення і 

транспортна 

іммобілізація  є 

основою профілактики 

значного набряково-

больового синдрому та 

травматизації м’яких 

тканин в зоні 

гомілковостопного 

суглоба, що може 

ускладнити подальше 

лікування, спричинити 

або посилити зміщення 

кісткових уламків  і 

сприяти розвитку 

подальших ускладнень 

- Призначити аналгетичні 

препарати, здійснити 

транспортну 

іммобілізацію з фіксацією 

гомілковостопного 

суглоба та стопи шиною 

Крамера або «гонітною» 

задньою гіпсовою 

лонгетою, скерувати 

пацієнта у найближчий 

травматологічний пункт 

або інший устаткований 

для вторинної мед. 

допомоги ЗОЗ.  

 

 

 

3.2. ВТОРИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА 

- Положення протоколу Обґрунтування Необхідні дії лікаря  

- 1. Діагностика 

Діагностичні заходи Перелом КГ в переважній Обов’язкові: 
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- Положення протоколу Обґрунтування Необхідні дії лікаря  

спрямовуються на 

виявлення факту 

перелому КГ, 

визначення механізму 

травми, окреслення 

особливостей перелому 

(приналежність до 

класифікації) а саме: 

уточнення локалізації, 

наявності та кількості 

уламків, ступеню та 

напрямку їх зміщення, 

супутніх ушкоджень та 

уражень. 
 

більшості не викликає 

складностей в 

діагностиці. 

Рентгенографія в прямій, 

боковій та 30° 

внутрішньої ротації 

проекціях в переважній 

більшості є достатньою 

для класифікування та 

визначення тактики 

лікування перелому.  

Недостатня діагностика 

може бути пов’язана з 

наявністю пошкоджених 

та інтерпонованих 

капсули або зв'язок, 

«прихованих» або дрібних 

кісткових, хрящових або 

кістково-хрящових 

фрагментів, що 

розташовані між 

уламками або в зоні 

ДМГС або 

внутрішньосуглобово.  

При виявленні складного 

багато уламкового та 

нестабільного перелому 

відповідного 

класифікаційного типу 

(див. додатки А та Б) 

рекомендовано виконання 

КТ, при цьому  хворий 

може бути скерований в 

ЗОЗ для третинної 

медичної допомоги. 

 

 
 

1. Збір скарг та анамнезу 

захворювання.  

2. 2. Фізикальне 

обстеження (п. 4.5). 

3. Рентгенологічне 

обстеження (п. 4.5). 

4. Диференційна 

діагностика (пункт 4.4) 

- 3. Лікування 

При переломах КГ без 

зміщення 

застосовується 

консервативне 

Переломи кісточок в 

переважній більшості є 

внутрішньосуглобовими 

нестабільними 

- Обов’язкові: 

1. Ознайомити пацієнта з 

сутністю перелому, 

можливими наслідками 
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- Положення протоколу Обґрунтування Необхідні дії лікаря  

лікування у гіпсовій 

повязці «чобіток». 

Однак, основним 

методом лікування 

переломів КГ є 

хірургічний, суть якого 

полягає у відкритій 

репозиції та 

стабільному метало- 

остеосинтезі зламаних 

кісток, а також 

відновленні капсульно-

зв’язкового апарата при 

його пошкодженнях.  

Первинна імобілізація 

на період обстеження 

та передопераційної 

підготовки 

здійснюється в 

амбулаторних умовах, 

найчастіше в 

травмпункті, 

ортопедом-

травматологом за 

допомогою задньої 

гіпсової або 

пластикової «гонітної» 

лонгети. При відкритих 

переломах (первинно- 

чи вторинно-відкритих) 

виконується туалет ран, 

протиправцева 

імунізація, усунення 

вивиху, асептична 

пов’язка, первинна 

фіксація за допомогою 

задньої гіпсової 

лонгети або «чобітка», 

спрямування на 

хірургічне лікування.    

 

 
 

переломами, з складним 

та багатокомпонентним 

механізмом 

пошкодження. Внаслідок 

цього, при таких 

переломах, майже завжди 

виникає зміщення 

уламків, що не може бути 

адекватно усунене 

шляхом закритої 

репозиції. При цьому 

марні спроби виконати 

закриту репозицію 

уламків, найчастіше 

призводять лише до 

додаткового 

пошкодження м’яких 

тканин навколо суглоба, а 

також до пошкодження 

суглобового хряща 

таранної, малогомілкової 

та великогомілкової 

кісток, що ускладнює 

подальше хірургічне 

лікування та погіршує 

прогноз.   
 

консервативних та 

хірургічних заходів, 

особливостями місцевої 

анестезії. Зібрати 

алергологічний анамнез.  

2. При консервативному 

лікуванні переломів КГ 

без зміщення, через 5-7 

діб необхідно виконати 

рентгенологічний 

контроль через гіпс, з 

метою своєчасного 

виявлення вторинного 

зміщення уламків та 

скерування пацієнта для 

хірургічного лікування.  

3. При наявності вивиха 

– усунути вивих стопи, 

виконати туалет ран або 

саден на шкірі (при їх 

наявності), накласти 

асептичну повязку та 

зафіксувати 

гомілковостопний 

суглоб за допомогою 

задньої гіпсової лонгети 

або «чобітка». При 

наявності уражень 

шкірних покривів 

провести протиправцеву 

імунізацію. 

3. Підтвердити якість 

усунення вивиха стопи 

рентгенологічно. 

4. Проводити контроль 

за станом м’яких тканих 

гомілки та стопи, 

судинно-неврологічним 

станом стопи після 

накладання фіксуючої 

гіпсової пов’язки.  

5. Скерувати пацієнта 

для третинної медичної 
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- Положення протоколу Обґрунтування Необхідні дії лікаря  

допомоги у відповідний 

ЗОЗ (вирішення питання 

про хірургічне 

лікування). 

 

Допустимі:  

1. При нестабільних 

переломах, які не 

вдається стабілізувати за 

допомогою гіпсової 

повязки, допускається 

провізорна 

трансартикулярна 

фіксація стопи у 

фізіологчному 

положенні 2-3 шпицями. 

Це попереджує 

травмування м’яких 

тканин кістковими 

уламками, та створю 

більш сприятливі умови 

для подальшого 

хірургічного лікування.  

4. Реабілітація 

Реабілітація пацієнтів 

при консервативному 

лікуванні переломів без 

зміщення та фіксації 

гомілковостопного 

суглоба гіпсовою 

пов’язкою 

здійснюється 

амбулаторно. 

Призначаються 

знеболюючі (НПВС), 

протинабрякові 

препарати, вітаміни та 

препарати кальцію з 

віт. Д3 на термін їх 

клінічної необхідності. 

Проводиться контроль 

та корекція фіксації. 

Призначається ЛФК за 

Реабілітація пацієнтів при 

консервативному 

лікуванні або після  

хірургічного лікування є 

необхідною складовою 

відновлення функції 

кінцівки.  
 

- Обов’язкові: 

- 1. Надання пацієнтам 

необхідної 

інформаційної 

консультативної  

допомоги для 

поступового  

самостійного 

відновлення рухів 

пальців, суглобів стопи 

та гомілково-стопного 

суглоба. 

- 2. Проведення 

регулярних занять з 

лікувальної фізкультури 

з періодичними 

контрольними оглядами. 

частота яких 

встановлюється лікарем 
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- Положення протоколу Обґрунтування Необхідні дії лікаря  

періодами: 

1 період – ізометричне 

напруження м’язів в 

гпсовій повязці; 

2 період – 

механотерапія, пасивна 

розробка рухів без 

опори на кінцівку після 

припинення 

іммобілізації; 

3 період – активні рухи 

в суглобі з дозованим 

навантаженням, що 

поступово 

збільшується.  

ортопедом-

травматологом. 

3. Контроль за 

цілісністю гіпсової 

пов’язки з 

рентгенологічним 

контролем перелому на 

5-7 добу, для виявлення 

можливих повторних 

зміщень перелому 

4. Після  4-6 тижнів 

іммобілізації фіксаційна 

пов’язка знімається та 

виконується 

рентгенологічний 

контроль зрощення, по 

результатам якого 

визначається наступний 

допустимий режим 

навантаження та період 

ЛФК. 

Бажані: 

4. Направлення на 

консультацію до 

невропатолога або 

реабілітолога при 

ускладненнях та 

сповільненій реабілітації  

 

5. Диспансерне спостереження 

Диспансерне 

спостереження 

планується для 

кожного окремого 

пацієнта індивідуально, 

відповідно до 

загального його стану 

та стану пошкодженої 

кінцівки.  

У частини пацієнтів 

попри кваліфіковане 

лікування розвиваються 

ускладнення: неправильні 

зрощення, нейропатії та 

нейродистрофічний 

синдром, 

післяіммобілізаційні 

контрактури тощо. 

Своєчасне виявлення та 

лікування цих ускладнень 

зменшить їх наслідки. 

Обов’язкові: 

1. Пацієнтам 

проводяться періодичні 

контрольні огляди 

частота яких 

встановлюється лікарем 

ортопедом-

травматологом. 

2. У разі виникнення 

ускладнень пацієнт 

скеровується на 

консультацію до 

відповідного спеціаліста. 
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- Положення протоколу Обґрунтування Необхідні дії лікаря  

Бажані:  

1. Обстежити хворого на 

остеопороз, надати 

відповідні рекомендації. 

2. Надавати рекомендації 

щодо змін способу 

життя, режиму 

харчування та фізичних 

навантажень. 

 

 

3.3. ТРЕТИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА 

 

Положення протоколу Обґрунтування - Необхідні дії лікаря 

- 1. Первинна профілактика 

- Необхідно якомога 

якісніше проводити 

первинну та вторинну 

меддопомогу на всіх її 

етапах,  проте в 

більшості випадків 

високоспеціалізованого 

хірургічного лікування 

при переломах КГ не 

уникнути. 

Своєчасна та повна 

діагностика переломів 

КГ, адекватне надання 

інформації пацієнту, 

щодо сутності та 

механогензу 

пошкодження, 

можливостей 

консервативного і 

хірургічного лікування, 

а також подальшого 

прогнозу дозволяє 

обрати правильну 

тактику лікування як 

лікарем так і пацієнтом. 

При переломах без 

зміщення, правильна 

іммобілізація та 

лікувальний режим 

дозволяють уникнути 

ускладнень, вторинного 

зміщення та 

забезпечують добрий 

функціональний 

результат. При 

переломах з зміщенням 

необхідно забезпечити 

адекватну первинну 

- Обов’язкові: 

- 1. Надання інформації 

пацієнту, щодо сутності 

та механогензу 

пошкодження, 

можливостей 

консервативного і 

хірургічного лікування, а 

також подальшого 

прогнозу. 

- 2. Рентгеноконтроль на 

5-7 добу для контролю 

вторинних зміщень у 

пацієнтів при 

консервативному 

лікуванні у гіпсовій 

пов’язці. Контроль за 

цілісністю  та станом 

гіпсової пов’язки. 

Контроль за 

дотриманням 

лікувального режиму. 

- 3. При переломах з 

зміщенням забезпечити 

адекватну первинну 

фіксацію та положення 

кінцівки. 

4. При відкритих 
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Положення протоколу Обґрунтування - Необхідні дії лікаря 

фіксацію та положення 

кінцівки для 

попередження 

компресійно-ішемічних 

ускладнень з боку 

м’яких тканин внаслідок 

набряку, гематоми та 

тиску кісткових уламків 

на тканини зсередини. 

При первинно або 

вторинно відкритих 

переломах необхідно 

вчасно виконати туалет 

ран, забезпечити 

асептичні умови 

ведення ран, провести 

протиправцеву 

імунізацію та 

забезпечити адекватну 

первинну стабілізацію 

перелому.  
 

переломах вчасно 

виконати туалет ран, 

забезпечити асептичні 

умови ведення ран, 

провести протиправцеву 

імунізацію, забезпечити 

адекватну первинну 

стабілізацію перелому.  

-  

 

- 2. Діагностика 

Заходи діагностики 

концентруються на 

особливостях 

необхідних при 

хірургічних втручаннь,  

рентген обстеження 

повинно включати 

стандартні проекції 

(пряма та бокова), а 

також додаткові 

проекції (30° 

внутрішньої ротації, 

Бродена). 

Рентгентгенологічне 

обстеження може бути 

розширене за рахунок 

комп’ютерної 

томографії. 

За потреби при 

лікуванні ускладнених 

В процесі перед-

операційної підготовки 

та панування 

остеосинтезу необхідно 

визначитись з набором 

необхідних 

металофіксаторів та 

хірургічних доступів, 

необхідності ревізії 

медіальних або 

латеральних відділів 

гомілковостопного 

суглоба, кісткової 

пластики, відновленя 

дельтоподібної зв’язки 

за допомогою анкерної 

фіксації або через 

кісткового прошивання, 

остеохондропластики за 

наявності відповідних 

- Обов’язкові: 

1. Збір скарг та анамнезу 

пошкодження.  

2. Загальноклінічне 

медичне обстеження 

хворого для виявлення 

коморбідних станів, що 

можуть мати значення в 

процесі знеболення, 

хірургічного та 

медикаментозного 

лікуваня. Визначення 

пульсу, артеріального 

тиску та температури 

тіла.   

3. Огляд та делікатна 

пальпація травмованої 

кінцівки для виявлення   

деформацій і супутніх 

уражень та ушкоджень. 
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Положення протоколу Обґрунтування - Необхідні дії лікаря 

переломів діагностика  

може бути розширена 

за рахунок  інших 

необхідних 

інструментальних 

обстежень (УЗ 

обстеження судин 

нижніх кінцівок, МРТ) 

дефектів, тощо. 4.Стандартний 

ортопедичний огляд 

хворого для виявлення 

супутніх ушкоджень. 

Лабораторна 

діагностика: 

загальний аналіз крові з 

формулою,  

загальний аналіз сечі, 

електрокардіографія, 

біохімічне обстеження 

крові (глюкоза, білірубін, 

креатинін, трансамінази), 

коагулограма, група 

крові та резус фактор. 

Спеціальні обстеження: 

Рентгенографія 

гомілковостопного 

суглоба в прямій та 

боковій проекції, 

додатковій проекції з 30° 

внутрішньої ротації. 

При складному багато 

уламковому переломі – 

комп’ютерна томографія  

суглоба. 

- 3. Лікування 

Хірургічне лікування - 

відкрита репозиція  та 

стабільно-

функціональний 

металостеосинтез 

пластиною та гвинтами 

або іншими метало- 

фіксаторами (шпиці, 

металевий дріт, гвинти, 

апарат зовнішньої 

фіксації) в залежності 

від класифікаційного 

типу перелому (див. 

додаток) 

 
  

При нестабільних, 

внутрішньосуглобових 

переломах необхідний 

диференційований 

хірургічний підхід, що 

враховує множину 

важливих факторів, 

таких як вибір 

знеболення, доступу 

(доступів), метало 

фіксатора та їх 

комбінацій, 

необхідність ревізії 

окремих відділів 

суглоба та анатомічних 

структур, додаткових 

- Обов’язкові: 

1. Ознайомити пацієнта з 

ходом знеболення та 

хірургічного втручання, 

основними моментами 

відновного лікування, 

очікуваними 

результатами, та 

термінами відновлення 

функції кінцівки, 

можливими ризиками та 

ускладненнями, 

отримати  інформовану 

добровільну згоду 

пацієнта на проведення 

діагностики, лікування, 
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Положення протоколу Обґрунтування - Необхідні дії лікаря 

хірургічних 

маніпуляцій. Вибір часу 

для оперативного 

втручання ґрунтується 

на інтенсивності 

набряку, стану м’яких 

тканин,  наявності 

уражень шкіри 

(особливо в зоні 

хірургічного доступа, 

що планується). Як 

правило операція 

доцільна в першу добу 

після травми або через 

5-7 діб.  

операції та знеболення 

(форма № 003-6/о). 

Отримати інформовану 

добровільну згоду 

пацієнта на обробку 

персональних даних 

(Вкладний листок до 

облікової форми № 

003/о). 

2. Загальне або 

реґіонарне знеболення.  

3. Хірургічне втручання 

у відповідності від 

класифікаційного типу 

перелому (дивись 

додаток) 

Залежно від  

особливостей 

застосовують операції 3-

х типів: 

а)  Відкрита репозиція 

МОС пластиною та 

гвинтами 

б) Відкрита  репозиція 

МОС шпицями або 

гвинтами 

в)  Комбінації методів 

4. Точне відновлення 

анатомії малогомілкової 

кістки (що є ключем до 

гомілковостопного 

суглоба) дозволяє 

адекватно відновити 

конгруентність суглоба 

без застосування 

позиційних гвинів, що 

блокують дистальний 

синдесмоз. 

5. Питання про 

застосування позиційних 

гвинтів для фіксації 

дистального синдесмоза 

вирішується 



19 

 

Положення протоколу Обґрунтування - Необхідні дії лікаря 

інтраопераційно, після 

відновлення анатомії 

зламаних кісток та 

металоостеосинтезу, на 

підставі виявлення 

нестабільності при 

проведенні так званого 

«hook»-теста.     

6. Одночасно 

призначається 

антибіотикопрофілактика 

антибіотиком широкого 

спектру дії 

парентерально  у 

відповідній 

профілактичній дозі 

впродовж 2-5 діб. 

 

 

Бажані: 

7.  При значних дефектах 

кісткової тканини 

застосовувати кістковий 

трансплантат 

4. Реабілітація 

Рання післяопераційна 

реабілітація 

проводиться з першої 

доби після оперативного 

втручання 

 

Поєднання стабільної 

фіксації із ранньою 

реабілітацією рухів у 

суглобах кінцівки є 

основним завданням 

хірургічного лікування 
 

Обов’язкові: 

Початок активної 

мобілізації 

гомілковостопного 

суглоба з 3-5ї доби після 

оперативного лікування.  

Бажані: 

Мобілізація 

гомілковостопного  

суглоба з 3-5-ї доби після 

операції за умови 

стабільного остеосинтезу 

кісточок гомілки 

5. Диспансерне спостереження 

Диспансерне 

спостереження 

планується для кожного 

окремого пацієнта 

Метою моніторингу 

соматичного стану 

пацієнта та стану 

прооперованих анатомо-

Обов’язкові: 

1. Пацієнтам проводяться 

періодичні контрольні 

огляди, частота яких 



20 

 

Положення протоколу Обґрунтування - Необхідні дії лікаря 

індивідуально, 

відповідно до 

загального його стану та 

стану прооперованої 

кінцівки.  

фізіологічних ділянок 

тіла є раннє виявлення 

ускладнень 

(нейродистрофічний 

синдром. нейропатії), 

своєчасне їх лікування. 

встановлюється лікарем 

який спостерігає 

хворого. 

2. У разі виникнення 

ускладнень, пацієнт 

скеровується на 

консультацію до 

відповідного спеціаліста.  

3. Надавати рекомендації 

щодо способу життя, 

режиму харчування та 

режиму навантажень. 
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ІV. ОПИС ЕТАПІВ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

 

4.1. Фактори, що сприяють переломам кісточок гомілки (ПКГ): 

 

 

Головну роль в запобіганні ПКГ відіграють профілактика травматизму, як 

комплекс гігієнічних заходів; 

 

- Профілактика травматизму (покладається на головного санітарного лікаря 

області\міста\района) 

- Профілактика,  діагностика та лікування остеопорозу\остеопенії  (сімейний 

лікар або ортопед-травматолог який лікує хворого, що знаходиться у 

відповідній групі ризику) 

 

 

4.2. Профілактика переломів КГ.  
 

Зміст та мета просвітницької роботи: попередження про уникнення виходу 

з дому в ожеледицю, рекомендації ходіння по освітленим та чищеним 

доріжкам, для людей похилого віку – користуватись сторонньою допомогою, 

тростиною, не слизьким взуттям. Облаштувати сходи перилами, а туалет та 

ванну – зручними ручками. Дома слідкувати, щоб підлога не була захаращена, 

бути уважним після вологого прибирання, своєчасно витирати рідини що 

вилились, не ходити по темній квартирі, користуватись окулярами та лінзами, 

пролікувати катаракту. Рекомендувати бути уважним при прийомі 

психотропних препаратів, що порушують рівновагу. Для всіх вікових категорій 

підкреслюють важливість підтримання фізичної активності, зарядки та 

виробничої гімнастики. Для молоді активно пропагується не приймати участь в 

активних видах спорту у стані алкогольного сп’яніння та використовувати 

відповідний захисний інвентар.  
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Алгоритм схема діагностики та лікування, що об’єднує різні етапи 

медичної допомоги пацієнтам при переломі кісточок гомілки  

 

 
 

 

4.3.   Первинна медична допомога при підозрі на перелом кісточок 

гомілки. 

 

1.  Збір скарг та анамнезу захворювання (факт травми зі злів хворого або 

супроводжуючих, скарги на біль та деформацію в зоні гомілковостопного 

суглоба, крепітацію кісткових уламків, порушення функції, набряк) 

2.  Клінічне обстеження: 

- оглядом кінцівки та пальпацією оцінюють основні ознаки перелому 

(біль, набряк, деформація, вкорочення, крепітація кісткових уламків, 

порушення функції) 

- оцінюють загальний стан пацієнта для виявлення ознак супутніх 

ушкоджень та станів, що можуть змінити тактику лікування.  

3. Лікування: після первинного огляду травмованого медичним 

працівником первинної ланки медичної допомоги та підозрі на перелом 
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кісточок гомілки, при вираженому  больовому синдромі здійснюється 

знеболення анальгетиками, нестероідними протизапальними препаратами, 

проводиться транспортна іммобілізація, відкриті пошкодження закриваються 

асептичними пов’язками. Пацієнт скеровується у ЗОЗ, що має можливості 

вторинного етапу медичної допомоги (найчастіше у травмпункт). 

 

 

ВТОРИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА 

 

При переломах кісточок гомілки вторинна медична допомога покладена 

на  травматологічний пункт, служба якого регламентована наказом положення 

про цілодобовий травматологічний пункт наказом  №41 від 30.03.94. При 

відсутності травматологічного пункту вторинна медична допомога при 

переломах кісточок гомілки можлива у приймальних відділеннях районних 

лікарень, устаткованих схожими силами та засобами медичної допомоги. 

 

4.4. Диференційна діагностика  

 

Диференційний діагноз проводять між переломом кісточок гомілки, 

переломами «pilon», а також пошкодженням капсульно-зв’язкового апарата  

гомілковостопного суглоба, переломами таранної, п’яткової кістки, переломами 

та/або переломовивихами в суглобі Лісфранка.  

 

4.5. Алгоритм діагностики та лікування переломів кісточок гомілки. 

 

Діагноз перелому КГ – не складний,  хоча і має певні, відомі, особливості, 

і встановлюється на основі огляду, виявлення основних ознак перелому, та 

рентгенологічного обстеження. Класичні клінічні ознаки перелому (біль, 

набряк, деформація, вкорочення, крепітація кісткових уламків, порушення 

функції) можуть бути відсутні або невиражені, поте рентгенологічне 

обстеження уточнює діагноз. 

Рентгенологічне дослідження – виконується рентгенографія 

гомілковостопного суглоба в прямій, боковій проекції, а також в проекції з 30° 
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внутрішньої ротації гомілки. Рентгенографія виявляє типові рентгенологічні 

ознаки перелому, а також визначає низку важливих для лікування особливостей 

(уточнює локалізацію, кількість та напрямок зміщення уламків, зв'язок із 

суглобовими поверхнями, супутні ураження). 

4.6. Лікування. На етапі вторинної медичної допомоги (у ЗОЗ що 

надають спеціалізовану медичну допомогу) лікування переломів кісточок 

гомілки здійснюється в тому разі, коли зміщення уламків не виникає. За 

середньостатистичними даними переломи кісточок гомілки без зміщення 

виникають лише у 10-15 % випадків.  

Здебільшого переломи кісточок гомілки супроводжуються зміщенням 

уламків, є нестабільними та внутрішньосуглобовими, що обумовлено 

особливостями механогенезу травми. В таких випадках пацієнт після 

встановлення діагнозу та первинної стабілізації перелому скеровується на 

третинний рівень, для надання високоспеціалізованої медичної допомоги 

шляхом хірургічного лікування. 

В разі ПКГ без зміщення лікар травматолог проводить збір скарг та 

анамнезу захворювання, заповнює відповідну медичну документацію.  

Огляд гомілковостопного суглоба та стопи спрямований на виявлення: 

ознак відкритого перелому, судинних та неврологічних зрушень (зміна кольору, 

зниження температури, пульсації, набряку, зон порушення чутливості інших 

характерних симптомів), і стандартне ортопедичне обстеження хворого з метою 

виявлення супутніх ушкоджень та уражень. Після чого призначають 

рентгенологічне обстеження гомілковостопного суглоба у прямій, боковій та 

30° внутрішньої ротації гомілки проекціях, результати якого оцінює ортопед – 

травматолог. 

При  встановленні діагнозу перелому КГ, ортопед-травматолог планує 

рішення відносно подальшого лікування спираючись, в тому числі, на  

класифікаційну систему АО,  яка заснована на стандартній градації переломів 

за принципом: локалізація, уламковість та наявність внутрішньосуглобових 
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компонентів перелому і передбачає для переломів кісточок гомілки 9 різних їх 

варіантів.  

В додатках Б,С наведені основні типи та градації цієї класифікації у 

відповідності до методів консервативного та хірургічного лікування, які 

розроблені згідно рекомендацій АО, із урахуванням принципів доказової 

медицини, та узгоджені і прийняті до використання на 16 з’їзді травматологів 

ортопедів України (2013 р).  

В разі, коли має місце перелом кісточок гомілки без зміщення уламків і 

приймається рішення про консервативне лікування в гіпсовій пов’язці, порядок 

дій має бути наступним. 

У випадку перелому кісточок гомілки із зміщенням уламків, пацієнту 

виконується первинна фіксація задньою гіпсовою лонгетою або гіпсовою 

пов’язкою «чобіток». Перед накладанням імобілізуючої пов’язки, при наявності 

уражень шкіри виконується туалет ран, асептична перев’язка та протиправцева 

імунізація. Пацієнт скеровується у відповідний ЗОЗ для надання третинної 

(високоспеціолізованої) медичної допомоги – хірургічного лікування. 

 

4.6.1. Алгоритм лікування ПКГ без зміщення при консервативному 

лікуванні в гіпсовій пов’язці. 

1. Ознайомити пацієнта з переліком можливих консервативних та 

хірургічних заходів, особливостями механогенезу травми, планом лікування та 

реабілітації, режимом навантаження та травмовану кінцівку, необхідністю 

контрольних оглядів та рентгенологічного контролю на етапах лікування, 

особливостями догляду за кінцівкою та за станом гіпсової пов’язки. Зібрати 

алергологічний анамнез.  

2. При наявності уражень шкіри, що виникли в результаті травми, 

виконати туалет ран, накласти асептичну пов’язку, провести протиправцеву 

імунізацію.  
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3. Здійснити фіксацію гомілковостопного суглоба шляхом накладання 

гіпсової (пластикової) пов’язки «чобіток» від верхньої третини гомілки до 

кінчиків пальців стопи травмованої кінцівки.  

4. Після фіксації у гіпсовій пов’язці, пацієнт скеровується на амбулаторне 

(у виключних випадках - на стаціонарне) лікування, призначається 

амбулаторний режим, ходьба з милицями без опори на травмовану кінцівку,  

знеболюючи (НПЗП, протинабрякові (сечогінні або венотонічні засоби), 

перепарати кальцію та вітаміну Д, надаються поради щодо догляду за 

пов’язкою та реабілітаційних заходів, необхідністю рентгенологічного 

контролю перелому на 5-7 добу після травми, для виявлення можливих 

зміщень. 

 

4.6.2 Відновне лікування після вторинної медичної допомоги (амбулаторне 

лікування та спостереження). 

Під час амбулаторного спостереження проводяться наступні 

реабілітаційно-відновні та контрольні заходи 

Обов’язкові: 

1. Надання пацієнтам необхідної методичної допомоги для відновлення рухів 

або поліпшення функції кінцівки. 

2. Проведення регулярних занять з лікувальної фізкультури у відповідному 

періоді лікування. Періодичні контрольні огляди, частота яких встановлюється 

лікарем ортопедом-травматологом. 

3. Контроль за цілісністю гіпсової пов’язки з рентгенологічним контролем 

перелому на 5-7 добу, для виявлення можливих вторинних зміщень перелому. 

4. Контроль зрощення перелому через 4-6 тижнів - рентгенографія без гіпсової 

пов’язки та подальші реабілітаційні рекомендації.  

Бажані: 

1. Направлення на консультацію до невропатолога або реабілітолога при 

ускладненнях та сповільненій реабілітації . 
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ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА 

(ТРЕТІЙ ЕТАП МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ) 

 

Сутність високоспеціалізованої допомоги при переломах кісточок 

гомілки полягає у кваліфікованому хірургічному лікуванні, яке забезпечить 

анатомічну репозицію кісткових уламків, їх стабільну фіксацію, відновлення 

зв’язкового апарата при його пошкодженні. В зв’язку із різноманітністю  

переломів КГ їх хірургічне лікування має здійснюватись диференційовано, із 

врахуванням класифікаційного типу перелому, що може вплинути на об’єм 

хірургічної допомоги, термін перебування хворого в стаціонарі, вибір метода 

анестезії, післяопераційне лікування та ресурсне забезпечення.   

            Показання до хірургічного лікування переломів кісточок гомілки. За 

класифікацією АО (додаток Б), всі переломи кісточок гомілки (тип А,В,С), що 

супроводжуються зміщенням кісткових уламків понад 1-2 мм є показанням для 

відкритої репозиції та стабільної фіксації. Загально відомо, що ПКГ є первинно 

нестабільними та в переважній більшості внутрішньо суглобовими. Складність 

механогенезу травми, що призводить до таких переломів, а також особливості 

анатомії гомілковостопного суглоба, обумовлюють складність, а іноді 

неможливість (через наявність інтерпозиції капсульно-зв’язкового апарата, 

окістя, м’яких канин) виконання закритої репозиції уламків. При цьому марні 

спроби закритої репозиції при переломах кісточок, лише погіршують стан 

м’яких тканин в зоні ураження, сприяють посиленню зміщення уламків або 

призводять до появи дефектів кісткових уламків, а відтак ускладнюють 

подальше хірургічне лікування та погіршують прогноз. Хірургічному 

лікуванню підлягають переломи, класифікаційні типи яких за класифікацією 

АО зазначені в додатках Б, С з відповідними рекомендаціями щодо способу 

хірургічного лікування. Техніка хірургічного лікування та ресурсне 

забезпечення принципово залежить від класифікаційного типу перелому та 

обраної травматологом хірургічної методики. 
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V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОТОКОЛУ 

На момент затвердження цього уніфікованого клінічного протоколу 

засоби матеріально-технічного забезпечення дозволені до застосування в 

Україні. При розробці та застосуванні локальних протоколів медичної 

допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) (далі – ЛПМД (КМП)) необхідно 

перевірити реєстрацію в Україні засобів матеріально-технічного забезпечення, 

які включаються до ЛПМД (КМП), та відповідність призначення лікарських 

засобів Інструкції для медичного застосування лікарського засобу, 

затвердженій МОЗ України. Державний реєстр лікарських засобів України 

знаходиться за електронною адресою http://www.drlz.kiev.ua/. 

 

5.1. Первинна медична допомога 

5.1.1. Кадрові ресурси 

Лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі швидкої допомоги, 

лікарі терапевти дільничні. У сільській місцевості допомога може надаватись 

фельдшерами (сестрами медичними загальної практики – сімейної медицини). 

5.1.2. Матеріально-технічне забезпечення 

Оснащення. Відповідно до табеля оснащення.  

Лікарські засоби (нумерація не визначає порядок призначення): 

Знеболюючі засоби: похідні кеторолаку, діклофенаку, метамезолу,   

транспортні шини Крамера, стерильний перев’язувальний матеріал, бинт, 

шприци разові. 

 

5.2. Вторинна медична допомога 

5.2.1. Кадрові ресурси 

Лікарі: ортопеди-травматологи (у виключному варіанті хірурги), 

анестезіологи, медичні сестри, рентген лаборанти, гіпсотехніки,  інші 

спеціалісти, які надають медичну допомогу пацієнтам з переломами кісточок 

гомілки.  

 

http://www.drlz.kiev.ua/
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5.2.2. Матеріально-технічне забезпечення 

Оснащення. Відповідно до табеля оснащення травматологічного пункту 

(наказ № 41 від 30.03.94 ).   

1. Іммобілізаційні та фіксаційні матеріали: Бинти гіпсові, марлеві, вата 

підкладочна - в асортименті.  

2. Антисептичні засоби: ватні кульки, марлеві серветки, спирт етиловий 

70% або аналоги, миючи та дезінфікуючі засоби. 

3. Місцеві анестетики: Лідокаін 2% або його аналоги, шприци разові  

4. Плівка рентгенологічна та реактиви 

 

5.3. Третинна медична допомога 

5.3.1. Кадрові ресурси 

Лікарі: травматологи-ортопеди, анестезіологи, лаборанти, медичні 

сестри, операційні медичні сестри, інші спеціалісти, які надають медичну 

допомогу пацієнтам з переломами кісточок гомілки. 

 

5.3.2. Матеріально-технічне забезпечення 

Оснащення:  Відповідно до табеля оснащення травматологічного 

відділу міської, районної лікарень чи спеціалізованого науково-практичного 

центру ортопедо-травматологічної допомоги  (наказ № 41 від 30.03.94 ). 

Лікарські засоби (нумерація не визначає порядок призначення) 

1. Протимікробні засоби: Антибіотики широкого спектру дії, засоби 

обробки операційного поля, знезаражуючі дизенфікуючи та миючі 

засоби. 

2. Засоби для наркозу або реґіонарної анестезії у відповідності до 

існуючих протоколів  

3. Металоконструкції (Пластини та гвинти в асортименті, Апарати 

зовнішньої фіксації, спиці Кіршнера) 

4. Матеріальний ресурс забезпечення хірургічного втручання на 

кістках: Набір необхідного інструментарію (загально хірургічний 
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інструментарій, спеціалізований травматологічний, дриль 

спеціалізована електрична або пневматична), одягу, покривних 

матеріалів тощо 

5. Інтаопераційне рентгенобладнання та розхідні матеріали до нього 

6. Знеболюючі, протинабрякові препарати, препарати для 

профілактики тромбоемболічних ускладнень (НПЗП, венотонічні, 

сечогінні засоби, низькофракційні гепарини). 
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VI. ІНДИКАТОРИ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
 

У зв’язку з тим, що велика кількість пацієнтів з переломами кісточок 

гомілки отримує вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу в 

травматологічних пунктах шляхом само звернення, а після надання 

високоспеціалізованої допомоги (хірургічного лікування) доліковується в 

амбулаторних умовах в районних поліклініках за місцем проживання, то 

вбачається можливим оцінити лише вторинний, й самий масовий та важливий, 

етап медичної допомоги.   

Форма № 074/о (наказ МОЗ №999 від 17.11.2010  )  “Журнал реєстрації 

амбулаторних хворих” – заповнюється в травматологічному пункті. Подібний 

журнал амбулаторного прийому здійснюється і в травматологічному кабінеті 

районної поліклініки. 

  

6.1. Перелік індикаторів якості медичної допомоги 

 

6.1.1. Наявність у лікуючого лікаря, який надає вторинну (спеціалізовану) 

та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, локального протоколу 

ведення пацієнта з переломами кісточок гомілки. 

6.1.2. Відсоток пацієнтів з наявним (або вторинним) зміщенням, яке 

зареєстроване на 5-7 добу після перелому, що продовжують консервативне 

лікування у гіпсовій пов’язці.  

 

6.2. Паспорти індикаторів якості медичної допомоги 

 

6.2.1. А) Наявність у лікуючого лікаря, який надає вторинну 

(спеціалізовану) медичну допомогу, локального протоколу ведення 

пацієнта з переломами кісточок гомілки. 

         Б) Зв’язок індикатора із затвердженими настановами, стандартами 

та протоколами медичної допомоги 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0694-12#n3
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0694-12#n3
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Індикатор ґрунтується на положеннях уніфікованого клінічного 

протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Переломи кісточок гомілки». 

В) Зауваження щодо інтерпретації та аналізу індикатора 

Даний індикатор характеризує організаційний аспект запровадження 

сучасних медико-технологічних документів (ЛПМД) в регіоні.  Якість медичної 

допомоги пацієнтам, відповідність надання медичної допомоги вимогам 

ЛПМД, відповідність ЛПМД чинному УКПМД даним індикатором 

висвітлюватися не може, але для аналізу цих аспектів необхідне обов’язкове 

запровадження ЛПМД в ЗОЗ. 

Бажаний рівень значення індикатора: 

2017 рік – 10% 

2018 рік та подальший період – 90%. 

Г) Інструкція з обчислення індикатора 

а) Організація (ЗОЗ), яка має обчислювати індикатор: ЗОЗ, структурні 

підрозділи з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій. 

б) Дані надаються лікуючими лікарями, які надають вторинну 

(спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу при 

переломах кісточок гомілки, розташованими на території обслуговування, до 

структурних підрозділів з питань охорони здоров’я місцевих державних 

адміністрацій. 

в) Дані надаються поштою, в тому числі електронною поштою.  

г) Метод обчислення індикатора: підрахунок шляхом ручної або 

автоматизованої обробки. Індикатор обчислюється структурними 

підрозділами з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій 

після надходження інформації від всіх лікуючих лікарів, які надають  

вторинну (спеціалізовану)   медичну допомогу при переломах кісточок 

гомілки, зареєстрованих на території обслуговування. Значення індикатора 

обчислюється як відношення чисельника до знаменника. 



33 

 

ґ) Знаменник індикатора складає загальна кількість лікуючих лікарів, які 

надають  вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу при переломах 

кісточок гомілки, зареєстрованих на території обслуговування. Джерелом 

інформації є звіт структурних підрозділів з питань охорони здоров’я місцевих 

державних адміністрацій, який містить інформацію про кількість лікуючих 

лікарів, які надають вторинну (спеціалізовану) при переломах кісточок 

гомілки, зареєстрованих на території обслуговування. 

д) Чисельник індикатора складає загальна кількість лікуючих лікарів, які 

надають  вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу при переломах 

кісточок гомілки, зареєстрованих на території обслуговування, для яких 

задокументований факт наявності локального протоколу ведення пацієнта з 

переломом кісточок гомілки (наданий екземпляр ЛПМД). Джерелом 

інформації є ЛПМД, наданий лікуючими лікарями, які надають  вторинну 

(спеціалізовану) медичну допомогу при переломах кісточок гомілки. 

е) Значення індикатора наводиться у відсотках. 

6.2.2. А) Відсоток пацієнтів з не усунутим (або вторинним) зміщенням, яке 

зареєстроване на 5-7 добу після перелому і відповідної вторинної медичної 

допомоги в умовах поліклінічних відділень та/або травматологічного пункту.  

Б) Зв’язок індикатора із затвердженими настановами, стандартами та 

протоколами медичної допомоги: індикатор ґрунтується на положеннях 

уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) 

«Переломи кісточок гомілки». 

В) Зауваження щодо інтерпретації та аналізу індикатора 

На достовірність значень індикатора може впливати відсутність інформації 

щодо подальшої долі пацієнтів з переломи кісточок гомілки при зверненні 

таких пацієнтів до інших закладів охорони здоров‘я після отримання лікування, 

або відсутності таких звернень. При наявності таких пацієнтів, можуть бути 

здійснені заходи щодо уточнення їх медичного стану протягом 5-7 діб з 

моменту встановлення діагнозу шляхом їх виклику, почтового або телефонного 

анкетування. У разі скерування пацієнта з нестабільним переломом, з не 
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усунутим зміщенням з травмпункта на етап третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги, цей показник якості збереже свої позитивні 

характеристики. 

Цільовий (бажаний) рівень значення індикатора на етапі запровадження 

УКПМД не визначається заради запобігання викривленню реальної ситуації 

внаслідок адміністративного тиску. 

Г) Інструкція з обчислення індикатора 

а) Організація (заклад охорони здоров’я), яка має обчислювати індикатор: 

заклад, що надає вторинну (спеціалізовану)  медичну допомогу при переломах 

кісточок гомілки (травмпункт та районна поліклініка). Структурні підрозділи з 

питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій. 

б) Дані надаються завідуючим травмпунктом лікуючими лікарями 

поліклінік, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу при 

переломах кісточок гомілки, розташованими в районі обслуговування, до 

структурних підрозділів з питань охорони здоров’я місцевих державних 

адміністрацій. 

в) Дані надаються поштою, в тому числі електронною поштою. 

г) Метод обчислення індикатора: підрахунок шляхом ручної обробки. 

Індикатор обчислюється завідуючим травмпунктом  або лікуючими 

лікарями, які надають вторинну (спеціалізовану)  медичну допомогу при 

переломах кісточок гомілки, шляхом ручного аналізу форми № 074/о “Журнал 

реєстрації амбулаторних хворих”. 

Індикатор обчислюється регіональним управлінням охорони здоров’я після 

надходження від всіх лікуючих лікарів, які надають вторинну 

(спеціалізовану), зареєстрованих в районі обслуговування, інформації щодо 

загальної кількості пацієнтів, які складають чисельник та знаменник 

індикатора. 

ґ)  Знаменник індикатора складає загальна кількість пацієнтів з 

переломами кісточок гомілки, які зареєстровані в травмпункті з діагнозом, 

встановленим впродовж звітного періоду.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0694-12#n3
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0694-12#n3
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Джерелом інформації є: 

Журнал травмпункту (форма № 025/о Форма № 074/о “Журнал реєстрації 

амбулаторних хворих”). 

д) Чисельник індикатора складає загальна кількість пацієнтів з 

переломами кісточок гомілки, які зареєстровані на поліклінічному прийомі 

районної поліклініки і для яких наявна інформація про факт не усунутого або 

повторного зміщення уламків при переломах кісточок гомілки. Джерелом 

інформації є форма № 074/о “Журнал реєстрації амбулаторних хворих” 

е) Значення індикатора наводиться у відсотках. 

 

 

Директор Медичного департаменту  В. Кравченко  

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0694-12#n3
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0694-12#n3
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0694-12#n3
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VІІІ. Додатки до уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги 

 

 Додатки  

до уніфікованого клінічного протоколу 

первинної, вторинної (спеціалізованої) та 

третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги «Переломи кісточок 

гомілки» 

 

 

Додаток А 

 

Пам'ятка для пацієнта 

 

Наведена інформація не охоплює всього обсягу діагностики та 

лікування хворих з переломами кісточок гомілки, хоч і створені з 

врахуванням науково доведених фактів, отриманих науковими 

дослідженнями, виконаними за принципами доказової медицини, і не 

можуть бути прийняті як декларативні або протокольні, проте, 

здебільшого вважаються спільним та узгодженим поглядом робочої групи. 

Виконання цих рекомендацій може бути змінено (після обґрунтування) 

сертифікованим лікарем, який вважається лікуючим. 

 

«Перелом кісточок гомілки» переломи кісточок гомілки посідають 

друге місце після переломів променевої кістки у „типовому місці”, складають 

20-28% від загального числа всіх переломів кісток скелета, 35-60% 

внутрішньосуглобових переломів нижніх кінцівок та 38-80% від переломів 

кісток гомілки. Вони зустрічаються в основному у пацієнтів найбільш 

працездатного віку, що свідчить про високу соціальну значимість даної 

проблеми. 

Питома вага незадовільних результатів лікування хворих з даними 

пошкодженнями, як і раніше, залишається високою і складає від 7,6 до 36,8% 

Серед незадовільних результатів лікування головним є ранній та швидкий 
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розвиток післятравматичного ОА, що обумовлює первинну інвалідизацію 

хворих від 8,8% до 46%. 

Що виникає при переломі?  Переломи кісточок гомілки мають 

складний та багатокомпонентний механогенез. Як правило вони уламкові, 

внутрішньосуглобові та нестабільні, тобто мають тенденцію до зміщення. В 

більшості випадків, при зміщенні уламків, між ними розташовуються м’які 

тканини (окістя, зв’язки, сухожилки, капсула суглоба, дрібні фрагменти хряща 

та ін.), що ускладнюють або унеможливлюють адекватну закриту репозицію 

уламків. При цьому, якщо точно не відновити анатомію зламаних кісток та не 

відновити співвідношення в гомілковостопному суглобі, в подальшому 

розвиваються важкі деструктивно-дегенеративні зміни в ньому. Це 

супроводжується стійким та вираженим больовим синдромом, значним 

обмеженням активних та пасивних рухів, деформацією та де фігурацією 

суглоба та значним порушенням ходьби. Нажаль, ці зміни швидко набувають 

незворотного характеру.     

Що робити? Прийняти знеболюючий засіб (окрім алкоголю!), 

прикласти холод (лід або навіть м’ясо в пакеті з морозилки) на 10-15 хв. Потім  

самостійно або за допомогою іншої людини обережно знерухомити 

травмований гомілковостопний суглоб. Можлива фіксація бандажуванням з 

підручного засобу (наприклад: складена вдвоє смуга картону або будь-яка 

планка-дощечка). Далі, знерухомленій кінцівці бажано надати підвищеного 

положення (дещо вище горизонтального рівня). На травмовану кінцівку не 

можна наступати, оскільки це може призвести до зміщення уламків або 

посилити вже виникле зміщення. Потрібно вжити заходів для придбання 

милиць (взяти на прокат, купити в найближчій аптеці або ортопедичному 

магазині) та пересуватися виключно з милицями без опори на травмовану 

кінцівку. Після цього слід дістатись найближчого травмпункту. 

Що у травмпункті? Після огляду, реєстрації та рентгенографії, лікар 

оцінить наявність та характер зміщення, і запропонує подальші дії щодо 

лікування. У разі, коли зміщення уламків не виникло, накладається гіпсова 
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пов’язка «чобіток», пацієнт скеровується до поліклініки для подальшого 

лікування та спостереження. 

Якщо реєструється зміщення уламків, також виконується стабілізація 

в задній гіпсовій лонгеті, пацієнт скеровується для подальшого хірургічного 

лікування до відповідного ЗОЗ третинного рівня.   

Після цих процедур лікар оформляє необхідні документи і надає 

необхідні рекомендації, яких слід дотриматись. 

Як доглядати за кінцівкою в гіпсовій пов’язці після травмпункта? 

Перші 1-2 доби слід дотримуватись «ліжкового/напівліжкового» 

режиму з оптимальним розміщенням травмованої кінцівки дещо вище 

горизонтального рівня в лежачому положенні. В цей період дуже важливим є 

вживання адекватних знеболюючих та протинабрякових засобів.  Адекватне 

знеболення досягають вживанням нестероїдних препаратів (анальгін, кетанов, 

дексалгін) в мінімальній дозі для отримання анальгетичного ефекту.  Не слід 

терпіти надмірний біль або приймати ліки заздалегідь. Невтамований біль 

негативно вплине на відновлення функції кінцівки у майбутньому. Незначний 

набряк можна подолати вживанням рослинних сечогінних (настій петрушки, 

череди або ведмежих вушок). Однак виникненню значного набряку слід 

перешкодити сечогінними та венотоніками (тріфас, детралекс тощо).  Синці та 

набряклу шкіру поза фіксуючою повязкою можна змастити венотонічними 

мазями/гелями (ліотон, троксевазін).  Якщо в перші дві доби набряк невпинно 

зростає, то слід негайно звернутись до лікаря, який розсіче та послабить 

пов’язку. Після спадання набряку пов’язку слід одразу укріпити турами бинта. 

Необхідно пам’ятати, що гіпсова пов’язка втрачає свої фіксаційні властивості 

при намоканні, її слід утримувати в чистоті та сухою. Краї, що натирають 

можна делікатно відігнути, і підкласти ватний прошарок, а при забрудненні або 

послабленні її укріплюють кількома турами чистого марлевого бинта. 

Небезпека механічного подолання свербіння полягає в появі саден, з ризиком 

інфікування. Це змусить передчасно зняти фіксуючу пов’язку з ризиком 

виникненням вторинного зміщення. 
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Перший контрольний огляд при консервативному лікуванні 

перелому без зміщення. Наступний день після відвідання травмпункту є 

найкращим для контрольного огляду ортопедом на амбулаторному прийомі де 

спеціаліст проконтролює, а при потребі скорегує стан пов’язки, продовжить 

призначене в травмпункті лікування. Він оцінить наявність набряку та 

небезпеку стиснення м’яких тканин руки пов’язкою й визначить потребу у 

інших заходах (рентгенконтроль, комп’ютерна  томографія тощо). 

   

Другий контрольний огляд зазвичай призначають на 5-7 добу. До 

цього часу набряк спадає, що становить загрозу «вторинного» зміщення 

кісткових уламків. Цьому сприяють особливості структури, кількість і форма 

уламків, ступінь зминання кісткової тканини, що визначає стабільність 

перелому. Якщо перелом нестабільний і виникло зміщення уламків, лікар 

скеровує пацієнта для хірургічного лікування у відповідний ЗОЗ.  

Найчастіше, при дотриманні пацієнтом режиму та рекомендацій щодо 

лікування, вторинне зміщення відсутнє, що дозволяє продовжити лікування в 

амбулаторному режимі протягом 3-4 тижнів - до зрощення перелому. Заміна 

пов’язки в цей період з естетичних міркувань та бажання хворого, скажімо, на 

пластикову шину або брейс не є необхідною, оскільки становить ризик 

вторинного зміщення перелому.  

З 5-7 дня після травми, після огляду лікаря і підтвердження 

задовільного стояння уламків на контрольній  рентгенограмі,  дозволяють 

активнішу ходьбу з милицями без опори на травмовану кінцівку. 

Слід надалі виконувати комплекс вправ і приймати призначені 

лікарем медикаменти, що сприяють зрощенню перелому. Це можуть бути 

препарати кальцію,  вітаміну D.  Їх вплив незначний, проте не зайвий. Корисно 

отримати курс фізіотерапевтичного лікування у найближчій поліклініці – 

зазвичай достатньо 10-15 сеансів ЗМП (змінне магнітне поле) на ділянку 

ураженого гомілковостопного суглоба через гіпс.  

 



45 

 

Третій контрольний огляд лікар здійснить через 4-5 тижнів з 

моменту перелому. Призначить рентгенографію, зазвичай без гіпсової пов’язки 

і навіть при мінімальних ознаках зрощення розпочинають відновлення рухів в 

гомілковостопному суглобі, але навантаження в найближчі 7-10 діб не 

дозволяється. Серед вправ рекомендують згинально-розгинальні рухи, спочатку 

без навантаження,  а згодом і більш силові, редресуючі рухи з упором на 

імпровізовану сходинку (стопку книг, табурет, тощо). 

Не слід форсувати події. Обсяг рухів відновлюється поступово, і 

амплітуда і сила також. Особливо тяжкі ранкові рухи, проте щодня стає все 

простіше.  

 Через 7-10 діб після зняття гіпсової повязки, переходять до 

дозованого навантаження при ходьбі з милицями. При цьому кожні 2-3 дні 

навантаження збільшують, доводячи його до повного упродовж 7-10 діб. В цей 

період, але лише при навантаженнях та ходьбі, можна додатково фіксувати 

гомілковостопний суглоб еластичним бинтом або бандажем. В цей час можна 

скористатись послугами методиста з фізичної реабілітації, отримати курс 

масажу й розробки під його   особистим керівництвом. Незважаючи на різні 

обставини, коли щоденні заняття неможливі  слід з’являтись до методиста хоча 

б раз у тиждень, для отримання оцінки виконаних настанов та рекомендацій 

надалі. 

Відновлення працездатності слід очікувати через 2-2,5 місяці, проте 

це дуже індивідуально і залежить від умов праці. Це ж стосується і спортивних 

навантажень, які можливо давати не раніше ніж з 3-4 місяців.  

Подекуди можуть виникати ускладнення на кшталт 

«нейродистрофічного синдрому», набрякового-больового синдрому. Ці стани 

потребують окремого огляду, пошуку і аналізу причин лікарем і призначення 

відповідного лікування.  

Прогноз. Віддалені (понад рік) результати лікування неускладнених 

переломів  кісточок гомілки загалом добрі.  Навіть за наявності незначного 
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набряку в ділянці кісточок гомілки, функція гомілковостопного суглоба та 

стопи, як правило, відновлюється повністю. 

 

НАСТАНОВИ ДЛЯ ПАЦІЄНТА. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ. 

Більшість переломів кісточок гомілки необхідно лікувати хірургічно. За 

середньостатистичними даними, хірургічному лікуванню підлягає близько 80-

85% випадків переломів кісточок гомілки. Це обумовлено складністю 

механогенезу травми та особливостями анатомії гомілковостопного суглоба. 

При цьому точність відновлення анатомії зламаних кісток та стабільність 

фіксації відіграють вирішальне значення для повного відновлення функції 

гомілковостопного суглоба та попередження таких ускладнень як незрощення, 

швидко прогресуючий остеоартроз, деформації суглоба та нейродистрофічний 

синдром. Адекватно виконане хірургічне лікування дозволяє в найкоротші 

строки після травми відновити рухи в суглобі, а відтак відновити живлення 

суглобового хряща та прискорити процес одужання. При цьому зрощення 

пошкоджених кісток відбувається в оптимальні строки, що важливо розуміти 

пацієнтам. Правильно виконана операція ні в якому разі не прискорює 

зрощення кісток, вона створює умови для зрощення в оптимальні строки.     

Тактика хірургічного лікування при переломах кісточок гомілки є 

загальноприйнятою та затвердженою клінічними настановами та протоколами 

надання медичної допомоги у відповідних ЗОЗ. Вона базується на принципах, 

що викладені у керівництвах з стабільно-функціонального остеосинтезу АО. 

Об’єм хірургічного втручання залежить від характеру травми, типу перелому за 

уніфікованою класифікацією АО, локального стану тканин в зоні пошкодження 

та загального стану пацієнта.   

Стабілізація перелому в апараті зовнішньої фіксації – прогресивний 

надійний метод утримання уламків поза зоною перелому.  Апарати, які 

складаються з зовнішньої рамкової конструкції різної форми і фіксуючих спиць 

або стержнів, дозволяють розтягти ділянку перелома, що сприяє виправленню 
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осьової деформації і стабілізації перелому. Проте, апаратний метод не здатний 

в більшості випадків внутрішньосуглобових переломів адекватно співставити 

уламки. Апарат не дозволяє розпочати ранню розробку рухів у 

гомілковостопному суглобі, і навіть коливальні рухи пальцями стопи 

надзвичайно болючі та утруднені. У деяких випадках виникає 

нейродистрофічний синдром. Проте при відкритих переломах зі значним 

руйнуванням кісток цьому методу не має альтернативи.  

Фіксація перелому пластиною та гвинтами. Використання сучасних 

фіксаторів – найбільш успішний метод. Адекватний хірургічний доступ з 

врахуванням анатомічних особливостей дозволяє щадно співставити кісткові 

фрагменти і надійно зафіксувати їх для раннього (з 3-5 доби) виконання рухів у 

гомілковостопному суглобі. Щоправда метод потребує розрізу м’яких тканин в 

ділянці гомілковостопного суглоба, й видалення пластини через 7-12 місяців (в 

залежності від виду застосованих металофіксаторів). Сучасні фіксатори 

виготовлені зі спеціальних немагнітних сплавів, які не заважають проведенню 

МРТ, або проходження митного контролю в аеропортах. При фіксації перелому 

пластиною довжина хірургічного доступу сягає 8-12 см, найчастіше 

здійснюється поздовжньо з боків від гомілковостопного суглоба.  

 Уламки кістки та суглобову поверхню хірург збирає як пазл, відновлюючи 

нормальну анатомію,  і фіксує дрібними гвинтами до спеціально модельованої 

тонкої фігурної металевої пластинки. В сучасних пластинках, гвинти, що 

вводяться через пластинку до кістки, мають різьбу та надійно фіксуються в 

отворах пластини, що забезпечує достатню міцність фіксації жорсткою 

металоконструкцією. 

Зазвичай кваліфікований спеціаліст виконує операцію від 1 до 2 годин, що 

залежить від складності перелому та кількості пошкоджених структур 

(латеральна кісточка, медіальна кісточка, задній край великогомілкової кістки, 

структури синдесмозу, дельтоподібна зв’язка, тощо). Операція виконується під 

наркозом або під провідниковою анестезією (після ін’єкції анестетика нижні 

кінцівки стають нечутливими та нерухомими на 4-6 годин). Тривалість 
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перебування у лікарні після операції становить 3-5 діб. В подальшому, при 

задовільному загальному стані пацієнт може продовжувати лікування в 

амбулаторному режимі. 

Шви зазвичай знімають на 14 добу, а контрольну рентгенографію 

виконують через 4 тижня, коли очікується зрощення. За результатом контролю 

призначають відповідний обсяг реабілітаційного навантаження. Відновлення 

повноцінної побутової та виробничої активності слід очікувати приблизно 

через 2-3 місяці, а спортивні тренування з навантаженням – через 4-6 місяців 

після травми. Кого турбує наявність післяопераційного рубця,  то з 2-3 тижня 

після операції слід протягом двох місяців застосовувати протирубцеві 

силіконові наклейки або гелі, щоб мінімізувати рубець. Віддалені результати 

якісно виконаних операцій - добрі. Ускладнення, пов’язані з анестезією – 

мінімальні, проте можливі. Щоб їх запобігти пацієнта уважно обстежують та 

готують до операції.  

Ускладнення від хірургічного лікування (кровотеча, нагноєння, нейропатії, 

недостатня репозиція або нестабільна фіксація,  нейродистрофічний синдром 

тощо) – рідкісні та індивідуальні, пов’язані як з особливостями травмованого, 

так і з кваліфікацією хірурга. При ретельному виконанні хворим всіх 

рекомендацій та довірі лікареві протягом усього лікування –  результат 

лікування добрий. 

Як підготуватись до оперативного лікування? Оптимальним строком 

для виконання хірургічного втручання є перша доба після травми або після 5-7 

доби, проте остаточне рішення приймає хірург за згодою пацієнта, спираючись 

насамперед, на ступінь зміщення фрагментів та стану мяких тканин в зоні 

перелому (вираженості набряку, наявності саден, пухирів, ран тощо). 

Перед втручанням слід виконати обстеження, яке поєднує базові 

показники стану здоров’я – загальний та біохімічний аналіз крові, загальний 

аналіз сечі та електрокардіографію. За необхідності  пацієнта оглядає терапевт 

або інший необхідний спеціаліст та анестезіолог – лікар, який буде 
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забезпечувати знеболення та спостереження за хворим під час втручання. 

Надаються рекомендації щодо підготовки та прийому лікарських препаратів. 

Зазвичай, коли немає особливих потреб у спеціальній підготовці, хворий 

може з’явитись у відділ зранку, в день хірургічного втручання.  

Для підготовки до втручання під наркозом, напередодні,  надвечір з 18.00, 

хворий не повинен вживати тверду їжу та алкоголь, до сну може пити воду, 

чай, соки й морси в достатній кількості. За годину перед сном мікроклізмою 

очищує кишківник. Зранку, після душу та звичайних гігієнічних процедур, 

категорично не дозволяється нічого пити, їсти, навіть жувати гумку, слід також 

утриматись від інтенсивного куріння. 

Вже в стаціонарі, перед операцією, хворому вводять антибіотик та 

«премедикацію» – лікувальні препарати, які готують організм до знеболення, 

заспокоюють, розслаблюють та підсушують ротову порожнину.  В операційній 

встановлюють невеликий внутрішньовенний катетер катетер, через якій надалі, 

проводять наркоз і наступне медикаментозне лікування. Якщо обрано 

провідникову анестезію, то в процесі операції свідомість не виключається, 

проте введені заспокійливі середники допомагають хворому уникнути зайвих 

переживань.  

Під час втручання бригада хірургів співставляє та фіксує кісткові уламки, 

перевіряє рентгенологічно ефективність втручання, встановлює в операційну 

рану дренажну систему (тонка трубочка та резервуар для відтоку залишків 

гематоми), і гіпсову шину на 3-5 діб.  

Після втручання хворий просинається і переводиться з операційної під 

лікарське спостереження в післяопераційну палату на 1-2 години, з якої - далі у 

відділення до палати. Зазвичай, після операції хворий може себе повністю 

обслуговувати, їсти та пити, ходити в туалет, перебратись у звичний одяг. 

Сторонньої допомоги та догляду не потребує, проте візит родичів та друзів 

буде не зайвим! Слід погодитись на проведення принаймні 2-3 діб в стаціонарі. 

На ніч призначаються ефективне знеболення, протинабрякові та снодійні 

препарати. 
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На наступний день виконують першу перев’язку, видаляють дренаж і 

виконують контрольну рентгенографію для констатації результатів втручання. 

Проте на передчасній виписці, швидкому знятті гіпсової пов’язки, не 

наполягають. Якщо хворому зручніше й спокійніше залишитись у стаціонарі – 

це вітається.  

На вечір другої доби після операції зазвичай спостерігається невелике  

зростання температури (буває навіть до 38°С) та набряку, проте, це має 

тимчасовий характер і вже наступної доби стан приходить до норми. Важливим 

у цей період є якісне знеболення для запобігання хронізації болю, що може 

сповільнити процес одужання. 

У наступні дні, як правило, необхідні ще 2-3 перев’язки, які можна 

виконувати в амбулаторному режимі. 

Через 4-5 тижнів з моменту перелому необхідний огляд у хірурга, який 

здійснював втручання. Проводять рентгенографію (або КТ), оцінюють процес 

зрощення. Призначається ЛФК за ІІ-ІІІ періодом спочатку без опори на 

оперовану кінцівку (до 2 тижнів), а в подальшому з дозованим навантаженням, 

що поступово збільшується та доводиться до повного упродовж наступних 2 

тижнів. З початком осьового навантаження бажано застосовувати еластичне 

бинтування гомілковостопного суглоба або еластичний бандаж, а також 

ортопедичні устілки або якісне взуття без підбор, що добре фіксує стопу та 

гомілковостопний суглоб.  
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Додаток Б                 

 

МЕХАНОГЕНЕЗ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОЧОК. 

 

Більше трьох сторіч багато дослідників відтворювали та вивчали 

механізми розвитку переломів кісточок. 

Загальновідомо, що одним з перших у вивченні переломів в ділянці 

гомілковостопного суглоба був Періваль Потт (Persivall Pott). У 1768 році він 

вперше описав перелом малогомілкової кістки на 2-3 дюйма (~ 8 см) 

проксимальніше верхівки зовнішньої кісточки, що поєднується із розривом 

дельтовидної зв’язки та зовнішнім підзвихом таранної кістки. Термін «перелом 

Потта» застосовується і сьогодні, хоч і не точно, при описанні двох 

кісточкового перелома в поєднанні з переломом заднього краю 

великогомілкової кістки.  

Перші теоретичні положення про механізм переломів кісточок, що 

основані на натурних експериментальних дослідженнях дав Dupuitren (1819). 

Він  вперше вказав на існування чотирьох груп пошкоджень (супінаційно-

еверсійні; супінаційно-аддукційні; пронаційно-еверсійні; пронаційно-

абдукційні). 

Тип ушкодження залежить від багатьох факторів, наприклад від віку, 

"якості" кісткової тканини, положення стопи під час пошкодження, напрямку і 

величини сили, що травмує. Найбільш повно біомеханіку ушкоджень 

гомілковоступного суглоба описав у 1942 році N. Lauge-Hansen. Він проводив 

експерименти на трупах, прикладав різні за величиною і напрямком деформівні 

сили на гомілковостопний суглоб, проводив рентгенографію отриманих 

ушкоджень. N. Lauge-Hansen (1942) вважав, що найбільше значення має 

положення стопи під час травми - пронация чи супінація. Тип ушкодження 

гомілковоступного суглоба залежить від напрямку дії сили, що травмує, що 

може бути 3-х видів: аддукція, абдукція, ротація.  

Під час супінації зовнішні зв'язкові структури напружені. При виникаючій 

у наступному аддукції виникає розрив зовнішніх зв'язкових структур чи 
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підсиндесмозний відривний перелом зовнішньої кісточки. Якщо аддукційна 

сила продовжується, таранна кістка натискає на внутрішню кісточку, внаслідок 

чого виникає її перелом з вертикальною площиною. Якщо супінована стопа з 

навантаженням обертається назовні, то крім напруги зовнішніх бічних зв'язок 

натягується передня зв'язка синдесмозу. При продовженні зусилля вона 

розривається, нерідко відривається з кістковим фрагментом від переднього 

краю малогомілкової вирізки великогомілкової кістки чи від зовнішньої 

кісточки. Якщо сила продовжує свій вплив, то виникає косий гвинтоподібний 

чрезсиндесмозний аба надсиндесмозний перелом зовнішньої кісточки. При 

цьому площина перелому починається дистальніше синдесмозу і йде зпереду 

назад, знизу вгору. Таранна кістка, що обертається може натягувати задню 

зв'язку синдесмозу, розриваючи її, чи відриваючи разом з кістковим 

фрагментом заднього краю великогомілкової кістки. При продовженні дії 

травмую чого агента, таранна кістка завершує свою руйнівну дію переломом 

внутрішньої кісточки або розривом дельтоподібної зв'язки.  

При пронаційному положенні стопи напружені внутрішні структури. Якщо 

виникає посилена абдукція, може розриватися дельтоподібна зв'язка або 

відриватися внутрішня кісточка (з горизонтальною площиною перелому). Потім 

продовження дії пошкоджуючої сили призводить до розриву обох зв'язок 

синдесмозу чи відриву їх з кістковими фрагментами. Надалі абдукція призводить 

до перелому малогомілкової кістки на рівні або вище синдесмозу. Площина 

перелому йде косопоперечно чи з відколом трикутного фрагмента. Якщо при 

вихідному пронаційному положенні стопи вона ротується назовні, то виникає 

розрив дельтоподібної зв'язки чи поперечний перелом внутрішньої кісточки. При 

триваючій зовнішній ротації таранної кістки виникає розрив передньої зв'язки 

міжгомілкового синдесмозу чи відрив його кісткового прикріплення. Якщо 

ротація не зупинилася, відбувається косий або гвинтоподібний надсиндесмозний 

перелом малогомілкової кістки. Площина перелому йде зверху вниз і зпереду 

назад з розривом міжкісткової мембрани. Пошкоджуюча дія зовнішньої ротації 
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таранної кістки закінчується відривним переломом заднього краю 

великогомілкової кістки (перелом Фолькмана) внаслідок натягу міцної задньої 

зв'язки синдесмозу або її розривом, що зустрічається значно рідше. 

Класифікація Lauge-Hansen представлена в літературі наступним чином. 

СУПІНАЦІЯ-АДДУКЦІЯ (SA) 

1. Поперечний відривний перелом малогомілкової кістки нижче рівня 

суглобової щілини або розрив латерального зв’язкового апарата суглоба. 

2. Вертикальний перелом внутрішньої кісточки. 

СУПІНАЦІЯ-ЗОВНІШНЯ РОТАЦІЯ (SER) 

1. Розрив передньої міжгомілкової зв’язки. 

2. Спіральний або косий перелом дистального відділу малогомілкової 

кістки. 

3. Розрив задньої міжгомілкової зв’язки або перелом заднього краю 

дистального метаепіфіза великогомілкової кістки. 

4. Перелом внутрішньої кісточки або розрив дельтовидної зв’язки. 

  ПРОНАЦІЯ-АБДУКЦІЯ (PA) 

1. Поперечний перелом внутрішньої кісточки або розрив дельтовидної 

зв’язки. 

2. Розрив зв’язок дистального міжгомілкового синдесмоза або відривний 

перелом в місці їх кріплення. 

3. Короткий горизонтальний, косий перелом перелом малогомілкової кістки 

вище щілини гомілковоступневого суглоба. 

ПРОНАЦІЯ-ЗОВНІШНЯ РОТАЦІЯ (PER) 

1. Поперечний перелом внутрішньої кісточки або розрив дельтовидної 

зв’язки. 

2. Розрив передньої міжгомілкової зв’язки. 

3. Короткий косий перелом малогомілкової кістки вище щілини 

гомілковоступневого суглоба. 
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4. Розрив задньої між гомілкової зв’язки або відривний перелом задньо-

зовнішнього фрагмента дистального метаепіфіза великогомілкової 

кістки. 

ПРОНАЦІЯ-ДОРЗОФЛЕКСІЯ (PD) 

1. Перелом медіальної кісточки. 

2. Перелом переднього края дистального мета епіфіза великогомілкової 

кістки. 

3. Надкісточковий перелом малогомілкової кістки. 

4. Поперечний перелом задньої поверхні великогомілкової кістки. 

 

Дана класифікація дозволяє зрозуміти структуру пошкодження, обрати у 

відповідності з цим тактику лікування; однак, на думку дяких науковців, вона є 

громіздкою та складною для клінічного застосування. Вона погано 

узгоджується з багатоманіттям варіантів переломів, які зустрічаються у 

клінічній практиці, оскільки передбачає, що механогенез травми завжди 

приводить до «класичних» пошкоджень, які можуть бути ідентифіковані по 

рентгенограмах. 

Інший вчений Maisonnev J.G. також, провівши дослідження на трупах, 

розділив переломи малогомілкової кістки на три групи: 

1. Відривний перелом внаслідок тяги зв’язкового апарата 

2. Переломи від насильницького розділення тканин (зовнішня ротація) 

3. Переломи з розривом зв’язок дистального між гомілкового синдесмоза 

(що отримали назву переломи Мезоннева). 

Також, розробкою класифікації переломів в ділянці гомілковостопного 

суглоба у різний час займалися такі відомі вчені як R. Tanton (1916), P.C. 

Ashhurst та R.S. Bromer (1922), M.S. Henderson (1932), P. Tillaux (1872), J.F. 

Malgaine (1885), Ф.Р. Богданов (1949), А.П. Повельненко (1956), Р. Уотсон-

Джонс (1972), В.Д. Чаклін (1928), А.Л. Слободський (1935), Niels (1949), Harvey 

J.P. (1963), Bonning (1970), R.A. Denham (1974), В.О. Маркс (1978), А.М. 

Панкович (1979). 
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Вітчизняні ортопеди-травматологи частіше використовують в 

практичній діяльності класифікації, що основані на механізмі пошкодження. Ці 

класифікації відображають об’єм, характер, послідовність пошкодження та є 

керівництвом до дії хірурга. Деякі вітчизняні вчені вважають, що існує два 

провідних механізми: пронаційний та супінаційний, ротація лише поєднується з 

ними. А. В. Каплан та М. М. Пріоров поділяють переломи кісточок по трьох 

вищевказаних окремих механізмах.  

Класифікація Weber-Danis (Weber B.G., Danis R.), запропонована авторами у 

60-х роках минулого сторіччя, не втратила своєї актуальності дотепер. R. Danіs 

у 1949 запропонував свою анатомічну класифікацію переломів кісточок. В. G. 

Weber у 1972 році її модифікував. Вона основана на механізмі пошкодження та 

рівні перелома малогомілкової кістки. Автори вважають, що чим вище рівень 

перелома малогомілкової кістки, тим вище вірогідність пошкодження зв’язок 

дистального міжгомілкового синдесмоза і тим більш нестабільним є 

пошкодження. Згідно цієї класифікації розрізняють три типи пошкоджень А, В, 

С. 

Тип А – перелом малогомілкової кістки нижче рівня синдесмоза. Це 

перелом зовнішньої кісточки в результаті внутрішньої ротації та аддукції стопи. 

При продовженні дії травмуючої сили відбувається вертикальний перелом 

внутрішньої кісточки. Тип А відповідає супінаційно-аддукційному (SA) типу 

Lauge-Hansen класифікації.  

Тип В – косий або спіральний перелом малогомілкової кістки, що виникає 

в результаті дії сил зовнішньої ротації на стопу. Перелом локалізується на рівні 

синдесмоза. Передня міжгомілкова зв’язка частково або повністю розривається 

у 50% випадків, тоді як задня залишається інтактною. Пошкодження можуть 

поєднуватися з пошкодженнями внутрішніх відділів суглоба та заднього краю 

дистального епіфіза великогомілкової кістки. Тип В відповідає переломам 

групи супінація-зовнішня ротація (SER) Lauge-Hansen класифікації. 80-90% 

всіх переломів кісточок припадає на долю цього типа переломів.  
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Тип С - перелом малогомілкової кістки вище рівня синдесмоза, завжди 

супроводжується розривом дистального міжгомілкового синдесмоза, часто 

поєднується з переломами медіальної кісточки або розривами дельтовидної 

зв’язки. Тип С автори поділили на дві підгрупи: переломи діафізарної частини 

(С1), та проксимального відділу малогомілкової кістки (перелом Меззонєва) 

(С2). Тип С-1, виникає при абдукції стопи, характеризується косим переломом 

малогомілкової кістки проксимальніше розірваного дистального 

міжгомілкового синдесмоза. При С-2 типі, що виникає під дією сил абдукції та 

зовнішньої ротації, перелом відбувається перелом малогомілкової кістки більш 

проксимальної локалізації, зазвичай уламковий з розривом дистального 

міжгомілкового зєۥднання та ділянки міжкісткової мембрани. Тип С відповідає 

переломам Lauge-Hansen класифікації групи пронація-зовнішня ротація (PER) 

та пронація-абдукція (РА). 

С-типи переломів можуть включати переломи внутрішньої кісточки або 

розрив дельтовидної зв’язки. Перелом заднього краю може зустрічатися при 

всіх типах пошкоджень. 

 У 1982 році C. F. Brunner та B. G. Weber, що представляли погляди 

групи АО/ASIF, розробили нову класифікацію, яка увійшла в універсальну 

класифікацію переломів АО, та широко застосовується у наш час. Вона 

представляє собою модифіковану класифікацію Danis-Weber, уточнюючи 

пошкодження в медіальних відділах суглоба. На думку багатьох вітчизняних та 

зарубіжних травматологів-ортопедів, класифікації Lauge-Hansen та Danis-Weber 

зручні в розумінні механізма пошкоджень та планування лікувальної татики. В 

цілому, класифікація AO/Weber є ще одним кроком вперед у порівнянні з її 

попередницями (рис.1.). 
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Рисунок 1 - АО/ASIF класифікація переломів кісточок (схема підтипів). 

Тип 44А: Підсиндесмозний (сублігаментарний) перелом малогомілкової 

кістки. 

44 А1 – ізольований 

44 А2 – з переломом внутрішньої кісточки 

44 А3 – з переломом задньовнутрішнього краю великогомілкової кістки 

Тип 44В: Чрезсиндесмозний (транслігаментарний) перелом 

малогомілкової кістки. 

44 В1 – ізольований 

44 В2 – з медіальними пошкодженнями (перелом внутрішньої кісточки 

або розрив дельтовидної звяۥзки) 

44 В3 – з медіальними пошкодженнями та переломом 

задньозовнішнього краю великогомілкової кістки 

Тип 44С: Надсиндесмозний (супралігаментарний) перелом 

малогомілкової кістки. 

44 С1 – простий діафізарний перелом малогомілкової кістки 
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44 С2 – складний діафізарний перелом малогомілкової кістки 

44 С3 – перелом проксимального відділу малогомілкової кістки 

Згідно з класичною класифікацією за Weber в окрему, четверту групу 

виділяють так звані Pilon – переломи. До цієї групи відносять багатоуламкові 

переломи дистального епіметафізу великогомілкової кістки, які згідно з 

сучасною класифікацією АО, є окремою одиницею з рубрикацією 43А, 43В, 

43С та відповідними підтипами. 

Пізніше J. Schatzker, M. Tile запропонували ще одну класифікацію 

переломів кісточок, взявши за основу та в певній мірі спростивши АО/ASIF 

класифікацію. Вони виділили два типи переломів, у кожному з яких розрізняли 

стабільні та нестабільні, а також ізольваний перелом внутрішньої кісточки. На 

думку окремих дослідників, дана класифікація не має переваг перед AO/Weber 

версією, оскільки, незважаючи на свою компактність не відображає різниці у 

тяжкості пошкоджень В та С типів. 

 В США використовують класифікацію, запропоновану групою 

американських авторів (Р.Р. Сімон, С. Дж. Кенігскнехт, 1998), що 

представляють Чикагський університет невідкладної медицини. 

 

Вивчивши велику кількість класифікацій свіжих переломів кісточок, робоча 

група вважає найбільш зручною для клінічної роботи саме AO/ASIF (Weber) 

класифікацію. Класифікація переломів кісточок АО/ASIF у даний час є 

найбільш визнаною, вона не важка для клінічного використання, легко 

запам'ятовується і враховує важливість для конгруентності і стабільності 

суглоба таких структур як синдесмоз і зовнішня кісточка. Дана класифікація 

відіграє важливу роль у виборі методу оперативного лікування й аналізі 

віддалених результатів.  
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Додаток С 

 

Основні принципи лікування переломів кісточок гомілки у відповідності 

до класифікації АО/ASIF. 

 

Консервативне лікування 

Консервативному лікуванню підлягають виключно стабільні ізольовані 

неускладнені переломи, без зміщення уламків та без пошкодження структур 

дистального міжгомілкового синдесмозу, дельтоподібної та передньої тало-

фібулярної зв’язки. 

Закрита репозиція та фіксація гіпсовими (або іншими) пов’язками, 

скелетне витяжіння при нестабільних та множинних пошкодженнях із 

зміщенням уламків та/або підзвихом чи звихом стопи виправдані лише з 

метою тимчасового (на період підготовки до оперативного втручання) 

відновлення осьових та біомеханічних співвідношень у надп’ятково-

гомілковому суглобі, зменшення післятравматичного набряку, зменшення 

ризику погіршення стану м’яких тканин та шкірних покривів, а також у хворих 

з протипоказаннями до оперативного втручання. 

 

Оперативне лікування 

При всіх внутрішньосуглобових переломах із зміщенням уламків 

понад 2 мм, бімалеолярних та “трималеолярних” переломах показане 

виконання оперативного втручання – відкрита репозиція уламків та 

стабільно-функціональний металоостеосинтез. 

При плануванні оперативного лікування свіжих пошкоджень кісточок 

гомілки необхідно пам’ятати, що своєрідним «ключем» до даного суглоба є 

малогомілкова кістка. Точне відновлення її анатомії з усуненням типових 

компонентів зміщення уламків (зовнішньої ротації та зміщення вгору з 

вкороченням латеральної кісточки) визначають успіх всього оперативного 

втручання. Отже, під час оперативного лікування свіжих переломів кісточок 

гомілки послідовність дій є наступною: 

1. Першим кроком ретельно виконують точну відкриту репозицію 

малогомілкової кістки з усуненням вкорочення та зовнішньої ротації 

дистального уламка. Перед початком репозиції та остеосинтезу латеральної 

кісточки, за наявності ушкодження в медіальній зоні та наявності підзвиху 

таранної кістки, необхідно виконати попередню ревізію медіальної зони з 

усуненням інтерпонованих м’яких тканин та видаленням з суглоба кістково-

хрящових або хрящових фрагментів що можуть не візуалізуватися на 

рентгенограмах. Правильність репозиції латеральної кісточки оцінюється по 

передньому краю малогомілкової кістки. В подальшому виконується стабільно-

функціональний остеосинтез одним з методів (див. далі). 

2. Другим кроком (за необхідності) є відкрита репозиція та стабільно-

функціональний остеосинтез медіальної кісточки однією з методик (див. далі) 

або ревізія та відновлення дельтоподібної зв’язки. 
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3. При наявності пошкодження заднього краю великогомілкової кістки, 

розмір якого та клінічна ситуація вимагають оперативного втручання, третім 

кроком виконується його репозиція та остеосинтез однією з методик (див. 

далі). 

4. Наступним кроком є обов’язковий інтраопераційний контроль 

відновлення конгруентності суглобових поверхонь та точності репозиції 

уламків, а також стану дистального синдесмозу гомілки за допомогою “hook”-

теста та рентгенконтролю. 

 

Тип 44А: Підсиндесмозний (сублігаментарний) перелом 

малогомілкової кістки 

Тип 44 А1 – ізольований підсиндесмозний перелом латеральної 

кісточки. При зміщенні понад 2 мм показано оперативне лікування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В залежності від ситуації можливі наступні варіанти остеосинтезу: 

1. Металоостеосинтез н/3 малогомілкової кістки з використанням 2-х 

спиць та 8-подібної дротової петлі (за Weber). 

2. Остеосинтез з використанням компресійного гвинта, що вводиться 

ретроградно у канал малогомілкової кістки. 

3. Остеосинтез з використанням 1/3 трубчастої пластини та гвинтів. 

 

Тип 44 А2 – підсиндесмозний перелом латеральної кісточки у поєднанні 

з переломом внутрішньої кісточки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестабільний перелом, показане оперативне лікування. 

В залежності від ситуації можливі наступні варіанти остеосинтезу 
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Латеральна 

кісточка 

Медіальна кісточка / 

дельтоподібна зв’язка 

1. Металоостеосинтез н/3 малогомілкової 

кістки з використанням 2-х спиць та  

8-подібної дротової петлі (за Weber) 

2. Остеосинтез з використанням 

компресійного гвинта, що вводиться 

ретроградно у канал малогомілкової 

кістки 

3. Остеосинтез з використанням 1/3 

трубчастої пластини та гвинтів 

1. Металоостеосинтез медіальної 

кісточки з використанням 2-х 

спиць та 8-подібної  дротової петлі  

(за Weber) 

2. Металостеосинтез медіальної 

кісточки 2-ма компресійними 

гвинтами 

3. Відновлення (шов) 

дельтоподібної зв’язки 

 

Тип 44 А3 – підсиндесмозний перелом латеральної кісточки у поєднанні 

з переломом внутрішньої кісточки та з переломом задньовнутрішнього краю 

великогомілкової кістки. Нестабільний перелом, показане оперативне 

лікування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В залежності від ситуації можливі наступні варіанти остеосинтезу 

 

Латеральна кісточка Медіальна кісточка / 

дельтоподібна зв’язка 

Задній край в/г 

кістки 

1. Металоостеосинтез н/3 

малогомілкової кістки з 

використанням 2-х спиць та  

8-подібної дротової петлі  

(за Weber) 

2. Остеосинтез з 

використанням компресійного 

гвинта, що вводиться 

ретроградно у канал 

малогомілкової кістки 

3.Остеосинтез з 

використанням 1/3 трубчастої 

пластини та гвинтів 

1. Металоостеосинтез 

медіальної кісточки з 

Використанням 2-х 

спиць та 8-подібної 

дротової петлі  

(за Weber) 

2. Металоостеосинтез 

медіальної кісточки  

2-ма компресійними 

гвинтами 

3. Відновлення (шов) 

дельтоподібної зв’язки 

Металоостеосинтез 

1 – 2 компресійними 

гвинтами за 

необхідності. 

Спосіб введення: з 

передньої поверхні 

в/г кістки або, при 

відкритій репозиції 

заднього фрагменту 

із задньої поверхні. 
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Тип 44В: Черезсиндесмозний (транслігаментарний) перелом 

малогомілкової кістки 

 

Тип 44 В1 – ізольований перелом малогомілкової кістки на рівні 

дистального міжгомілкового синдесмозу (повного пошкодження структур 

синдесмозу не виникає) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Металоостеосинтез малогомілкової кістки з використанням 1-2х  

3,5 мм кортикальних гвинтів перпендикулярно лінії перелому (для фіксації 

уламків з міжфрагментарною компресією) та модельованої 1/3 трубчастої 

пластини з гвинтами з метою шинування (нейтралізації фронтального 

навантаження). 

 

 

 

 

 

 

Тип 44 В2 – перелом малогомілкової кістки на рівні дистального між 

гомілкового синдесмозу з медіальними пошкодженнями: перелом внутрішньої 

кісточки або розрив дельтовидної зв’язки (зазвичай повного пошкодження 

структур синдесмозу не виникає) 
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В залежності від ситуації можливі наступні варіанти остеосинтезу 

 

Латеральна 

кісточка 

Медіальна кісточка / 

дельтоподібна зв’язка 

Металоостеосинтез малогомілкової кістки 

з використанням 1-2х  3,5 мм 

кортикальних гвинтів перпендикулярно 

лінії перелому (для фіксації уламків з між-

фрагментарною компресією) та 

модельованої 1/3 трубчастої пластини з 

гвинтами з метою шинування 

(нейтралізації фронтального 

навантаження) 

1. Металоостеосинтез медіальної 

кісточки з використанням 2-х 

спиць та 8-подібної дротової петлі 

(за Weber) 

2. Металостеосинтез медіальної 

кісточки 2-ма компресійними 

гвинтами або 1 гвинтом та  

1 спицею (з деротаційною метою) 

3. Відновлення (шов) 

дельтоподібної зв’язки 

 

Тип 44 В3 – перелом малогомілкової кістки на рівні дистального 

міжгомілкового синдесмозу у поєднанні з переломом внутрішньої кісточки 

(або розривом дельтовидної зв’язки) та переломом задньо-зовнішнього 

краю великогомілкової кістки (може виникати пошкодження структур 

синдесмозу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В залежності від ситуації можливі наступні варіанти остеосинтезу 

 

Латеральна кісточка Медіальна кісточка 

/дельтоподібна 

зв’язка 

Задній край в/г кістки 

Металоостеосинтез 

малогомілкової кістки з 

використанням 1-2х 3,5мм 

кортикальних гвинтів 

перпендикулярно лінії 

перелому (для фіксації 

уламків з 

1. Металоостеосинтез 

медіальної кісточки з 

використанням 2-х 

спиць та 8-подібної 

дротової петлі (за 

Weber) 

2. Металостеосинтез 

Металоостеосинтез 1-2 

компресійними 

гвинтами, що 

проводяться спереду 

назад після 

попередньої репозиції 

уламка за умови, коли 



64 

 

міжфрагментарною 

компресією) та 

модельованої 1/3 

трубчастої пластини з 

гвинтами з метою 

шинування (нейтралізації 

фронтального 

навантаження) 

медіальної кісточки  

2-ма компресійними 

гвинтами або 1гвинтом 

та 1 спицею (з 

деротаційною метою) 

3. Відновлення (шов) 

дельтоподібної зв’язки 

розмір уламка 

перевищує 20-25% 

поперечного розміру 

суглобової поверхні 

дистального кінця 

великогомілкової 

кістки та/або є 

тенденція до підзвиху 

стопи назад. 

При нестабільності, що обумовлена пошкодженням дистального 

міжгомілкового синдесмозу, виконується додаткова фіксація 1-

2позиційними гвинтами (кортикальний гвинт з нарізкою по всьому тілу). 

Позиційний гвинт встановлюється з боку малогомілкової кістки, на 1-2 см 

проксимальніше рівня синдесмозу в напрямку ззаду наперед під кутом 

приблизно 25-30 градусів паралельно до суглобової поверхні таранної кістки. 

Гвинт проводиться через 4 кортикальних шари кісток гомілки, при 

максимальній тильній флексії стопи у надп’ятково-гомілковому суглобі. 

Обов’язково видаляється перед початком навантаження на оперовану кінцівку 

(6-8 тижнів). 

 

Тип 44С: Надсиндесмозний (супралігаментарний) перелом 

малогомілкової кістки 

 

Тип 44 С1 – простий діафізарний ізольований перелом малогомілкової 

кістки вище рівня дистального міжгомілкового синдесмозу. 

 
 

Металоостеосинтез малогомілкової кістки з використанням 

модельованої 

1/3 трубчатої пластини та гвинтів (з забезпеченням міжфрагментарної 

компресії уламків). 

 

Тип 44 С2 – складний діафізарний перелом малогомілкової кістки вище 

рівня дистального міжгомілкового синдесмозу у поєднанні з переломом 

медіальної кісточки (може виникати часткове або повне пошкодження 

структур синдесмозу)  



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В залежності від ситуації можливі наступні варіанти остеосинтезу 

 

Латеральна 

кісточка 

Медіальна кісточка / 

дельтоподібна зв’язка 

Металоостеосинтез 

малогомілкової кістки з 

використанням модельованої 

1/3 трубчастої пластини та 

гвинтів (з забезпеченням між 

фрагментарної компресії 

уламків). 

1. Металоостеосинтез медіальної кісточки з 

використанням 2-х спиць та 8-подібної 

дротової петлі (за Weber) 

2. Металостеосинтез медіальної кісточки 2-ма 

компресійними гвинтами або 1 гвинтом та  

1 спицею (з деротаційною метою) 

3. Відновлення (шов) дельтоподібної зв’язки 

 

Тип 44 С3 – перелом проксимального відділу малогомілкової кістки у 

поєднанні з переломом медіальної кісточки та переломом задньо-зовнішнього 

краю великогомілкової кістки (майже завжди спостерігається повне 

пошкодження структур дистального міжгомілкового синдесмозу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В залежності від ситуації можливі наступні варіанти остеосинтезу 
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Латеральна кісточка Медіальна кісточка / 

дельтоподібна зв’язка 

Задній край в/г кістки 

Металоостеосинтез 

малогомілкової кістки з 

використанням 

модельованої 1/3 

трубчастої пластини 

тагвинтів (з забезпеченням 

міжфрагментарної 

компресії уламків). 

1. Металоостеосинтез 

медіальної кісточки з 

використанням 2-х 

спиць та 8-подібної 

дротової петлі (за 

Weber) 

2. Металостеосинтез 

медіальної кісточки  

2-ма компресійними 

гвинтами або 1гвинтом 

та 1 спицею (з 

деротаційною метою) 

3. Відновлення (шов) 

дельтоподібної зв’язки 

Металоостеосинтез 1-2 

компресійними 

гвинтами, що 

проводяться спереду 

назад після 

попередньої репозиції 

уламка за умови, коли 

розмір уламка 

перевищує 20-25% 

поперечного розміру 

суглобової поверхні 

дистального кінця 

великогомілкової 

кістки та/або є 

тенденція до підзвиху 

стопи назад. 

При нестабільності, що обумовлена пошкодженням дистального 

міжгомілкового синдесмозу виконується додаткова фіксація 1-2позиційними 

гвинтами (кортикальний гвинт з нарізкою по всьому тілу). Позиційний гвинт 

встановлюється з боку малогомілкової кістки, на 1-2 см проксимальніше рівня 

синдесмозу в напрямку ззаду наперед під кутом приблизно 25-30 градусів 

паралельно до суглобової поверхні таранної кістки. Гвинт проводиться через 

4 кортикальних шари кісток гомілки, при максимальній тильній флексії стопи 

у надп’ятково-гомілковому суглобі. Обов’язково видаляється перед початком 

навантаження на оперовану кінцівку (6-8 тижнів). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


