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Вcтуп 

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної 

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

- УКПМД) пацієнтам з переломами проксимального відділу плечової кістки  

(далі – ПВПК) 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 ушкодження та адекватного лікування дозволять суттєво 

поліпшити якість та зменшити витрати на медичну допомогу. 

УКПМД є адаптованою для охорони здоров'я України системою 

лікування переломів «Принципы лечения переломов Ассоциации 

Остеосинтеза», розробленою європейською Асоціацією Остеосинтезу (далі - 

АО).  

УКПМД для переломів ДПК 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). 

 

 

 



ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРОТОКОЛІ 

АО 

          АЗФ 

          ДПК 

 Асоціація Остеосинтезу 

апарат зовнішньої фіксації 

діафіз плечової кістки  

LCP  locking compression plates 

ЛФК  Лікувально-фізкультурний комплекс 

ЕОП 

МОС 

 Електро-оптичний перетворювач 

Металоостеосинтез 

LPHP  Locking Proximal Humerus Plate 

ASIF 

 

MIPO 

 Association for the Study of Internal Fixation 

(formerly Association for Osteosynthesis) 

Minimally Invasive Percutaneous Plate 

Osteosynthesis 

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 - Міністерство охорони здоров’я України 

УКПМД 

НПЗП 

- Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги 

Нестероїдні протизапальні препарати 

 

 

 



І. Паспортна частина 

1.1. Діагноз: Перелом діафізу плечової кістки – S 42,3 

1.2. Шифр згідно з МКХ-10: S 42,3 (діафіз плечової кістки). 

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 ДПК, керівників закладів охорони здоров’я 

різних форм власності та підпорядкування.  

1.4. Мета протоколу: організація надання медичної допомоги пацієнтам з 

переломами ДПК, покращення якості життя пацієнтів під час лікування та після 

переломів ДПК. 

1.5. Дата складання протоколу:  2017 року. 

1.6. Дата перегляду протоколу:  2020 року. 

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

протоколу: 
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 1.8. Коротка епідеміологічна інформація 

Переломи діафізу плечової кістки (ДПК) становлять 2 - 3% від усіх переломів 

кісток скелета. Частота 13 випадків на 100000 щороку. Із них 10% відкриті 

переломи. Частота залежить від віку та статі. Пік випадків даних переломів в 

чоловіків 20-30років, жінок віком 60-70років (80% випадків). Найпоширеніше 

місце перелому, знаходиться в середній третині плечової кістки, становить 60% 

переломів плечової кістки (АО,Tytherleigh-Strong G, Walls N 1998). 

Переломи ДПК є відносно поширеною травмою, що виникає у пацієнтів 

похилого віку у зв'язку з прямим тупим механізмом впливу на плечовий 

сегмент.  

Системний огляд більш ніж 4000 переломів ДПК визначив поєднане 

пошкодження променевого нерва у 11%  пацієнтів, з більш високою частотою 

локалізації перелому в дистальній 1/3 ДПК, поперечних і спіральних 

переломах. 

 

ІІ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Переломи ДПК - переломи між місцем прикріплення великого грудного 

м'яза до гребеня великого горбка і гребенями надвиростків плечової кістки (від 

хірургічної шийки до виросткової ділянки плечової кістки).  

Діафіз плечової кістки нагадує на поперечному зрізі трикутник. При 

цьому виділяються три поверхні: медіальна передня поверхня (facies anterior 

medialis), латеральна передня поверхня (facies anterior lateralis), і задня поверхня 

(facies posterior). Між поверхнями виділяється медіальний край (margo 

medialis), який дистально триває в медіальний надвиростковий гребінь, і 

латеральний край, який дистально триває в латеральний надвиростковий 

гребінь. В області диафиза плеча є борозна променевого нерва і дельтовидная 

горбистість, яка розташована на переднє-латеральній поверхні в/3 плечової 

кістки і є місцем прикріплення відповідного м'язу. 

Настанова АО пропонує лише класифікацію переломів ДПК за АО/ASIF 

(додаток 2). 

 



Коментар робочої групи.  

За даними епідеміологічних досліджень Тип А переломів ДПК (за АО – 

класифікацією, додаток) зустрічається в середньому в 50%, тип В – 35%, тип С-

15%. 60% цих переломів припадає на середню третину діафіза, 30% на 

проксимальну, 10% на дистальну третину. У дітей найчастіше зустрічаються в 

дистальній частині плечової кістки (надвиросткові) переломи  -75,4%, в той час 

як більшість переломів середньої/3 ДПК відбуваються у підлітків - 51,9%. 

Люди середнього віку і літні люди мають найвищий рівень проксимальних 

переломів плечової кістки -73,1%. 

На Україні розглядається класифікація переломів ДПК за локалізацією 

площини зламу: 

Тип I: Перелом у верхній третині (в/3) ДПК 

 Площина зламу проходить вище місця прикріплення великого грудного м'яза. 

Внаслідок скорочення м'язів зовнішніх ротаторів плеча проксимальний 

відламок займає положення відведення назовні та допереду, ротований назовні. 

Дистальний відламок зміщений досередини силою великого грудного м'язу та 

широкого м'язу спини підтягнутий догори і під дією двох-та трьохголового 

м'язів плеча ротований досередини.  

Тип II: Перелом у середній третині (с/3) ДПК. Площина зламу нижче 

прикріплення великого грудного м'яза, але вище прикріплення дельтовидного 

(середня третина плеча).  

Проксимальний відламок великим грудним м'язом зміщений і помірно 

ротований досередини. Дистальний - помірно відведений назовні і підтягнутий 

догори за рахунок скорочення дельтовидного м'язу і всього м'язового футляру 

плеча.  

Тип III: Перелом у нижній третині (н/3) ДПК. Площина зламу нижче 

прикріплення дельтовидного м'язу, який надає максимальний вплив на 

проксимальний відламок, відводячи його назовні і допереду. Дистальний  -

підтягнутий догори  силою скорочення м'язового футляру плеча. 

Правила діагностики переломів ДПК, які ґрунтуються на жорстких 

принципах доказової медицини є загальноприйнятими. Діагноз перелому ДПК– 



не складний, хоча і має певні, відомі, особливості, і встановлюється на основі 

огляду та рентгенологічного обстеження. 

Оцінка перелому ДПК вимагає рентгенографії плеча з захватом суміжних 

суглобів (а) в 2 проекціях узятих під прямим кутом одна до одної  - в передньо-

задній і бічній проекціях.  

Немає ніяких показів до проведення електронейроміографії (ЕНМГ) або 

електроміографії (ЕМГ) в гострому періоді у пацієнтів, які мають 

симптоматику дефіциту функції променевого нерва. ЕМГ або ЕНМГ, як 

правило, виконується після 6 тижнів після травми, якщо немає ніякого 

поліпшення неврологічного стану кінцівки пацієнта.  

Комп’ютерна томографія (КТ) є додатковим методом обстеження - може 

виявитися корисним при багатоскалкових переломах ДПК. 

Тільки при адекватній візуалізації перелому можна перейти до класифікації АО, 

вибору тактики лікування та прогнозу (додаток1).   

Збільшення віку і супутній остеопороз, а також ступінь тяжкості 

перелому розглядаються, як підвищений ризик ускладнень серед пацієнтів. 

Можливі ускладнення переломів ДПК: 

• пошкодження променевого нерва (В 11-16% випадків, особливо при 

переломі 12A1.3 (за критеріями Holstein-Lewis) плечової кістки - 22%). 

Спонтанне відновлення нерва при консервативному лікуванні відбувається в 

70% (Lowe JB, Sen SK 2002, Shao YC, Harwood P2005, Ljungquist KL, Martineau 

P 2015), 70,7% (Shao Y.C., Harwood P., 2005); 

• неправильне зрощення; 

• незрощення; 

• посттравматичні контрактури суміжних суглобів 

Високий відсоток незадовільних результатів (47 до 50%) - пов'язаний з 

уповільненим зрощенням уламків, контрактурою в ліктьовому суглобі, 

вторинних нейродистрофічних, неврологічних розладів кінцівки, особливо у 

людей похилого віку. [AO]. 

На сьогоднішній день у світовій травматології є консенсус тільки в 

принципових підходах до лікування високоенергетичних, ускладнених 



переломів і переломів плечової кістки в складі політравми. Ці переломи 

повинні лікуватися оперативним шляхом. Що ж стосується вибору тактики 

лікування ізольованих низькоенергетичних переломів плечової кістки, а також 

вибору конкретного способу виконання МОС при наявності показань до нього, 

та чітких алгоритмів дій до теперішнього часу не існує.  

Чи має оперативне лікування переломів ДПК більшу перевагу в 

порівнянні з консервативним лікування залишається спірним. Немає 

консенсусу щодо оптимального лікування складних переломів ДПК. 

Переважну більшість переломів ДПК можна успішно лікувати без 

оперативного втручання з тимчасовим шинування всієї кінцівки з подальшим 

застосування функціонального методу лікування, який поєднує процес 

консолідації перелому та відновлення функції кінцівки (Houwelingen AV, 

McKee MD (2004) ,Wenzl ME, Porte T, Fuchs S, et al (2004). Консервативний 

функціональний метод лікування переломів ДПК продовжує залишатись 

загальноприйнятим «золотим стандартом» лікування. 

Однак, в даний час вимоги пацієнтів отримують більшої уваги. В епоху, 

коли ранній повний діапазон рухів кінцівкою і швидке повернення до 

практичної діяльності з мінімальною хворобливістю є обов'язковим для 

більшості пацієнтів, застосування оперативного лікування набуває 

максимальної популярності. В теперішній час ризик консервативного лікування 

і втрачений час від утримання кінцівки від діяльності становить хірургічне 

лікування популярним.  

В останнє десятиліття покази для оперативного лікування переломів 

ДПК значно розширились завдяки застосуванню малоінвазивних технологій, 

урахуванню настанов МІРО, застосуванню сучасних імплантатів.  

Оперативне лікування передбачає більш швидке і якісне відновлення 

функції пошкодженої кінцівки, якої можна досягти тільки шляхом виконання 

стабільно-функціонального остеосинтезу. Для обраних клінічних випадків 

показане оперативне лікування з використанням пластин з гвинтами або БІОС. 

 

 



ІІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА  

3.1. Первинна медична допомога 

Надається лікарем бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги Центру 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної 

(швидкої) медичної допомоги, лікарем ортопед-травматологом, хірургом 

поліклініки (КНП КДЦ), лікарем загальної практики - сімейним 

лікарем/дільничним терапевтом КНП КДЦ, медичним працівником на місці 

події. 

 

Положення протоколу Обґрунтування Необхідні дії  

1.Профілактика 

Головну роль в 

запобіганні перелому 

ДПК відіграють 

профілактика 

травматизму - заходи 

організаційного, 

технічного, санітарно-

гігієнічного, медичного, 

освітнього й морально-

етичного характеру   

Профілактика дорожньо-

транспортного, 

спортивного, побутового 

травматизму 

Заходи профілактики 

остеопорозу у людей 

похилого віку 

Доведено, що 

кліматичні, сезонні, 

соціальні та 

комунальні фактори 

впливають на частоту 

переломів ДПК. 

Доведено що 

непрямий механізм 

травми - падіння на 

руку з висоти 

власного зросту є 

основним фактором 

ризику виникнення 

перелом ДПК 

Пряма травма: удар по 

плечу або плечем об 

твердий предмет, 

призводить до 

переломів.   

- Обов’язкові: 

1.Звернення, бюлетені та 

інформаційні листи до 

громадян та комунальних 

служб (благоустрій 

вулиць - своєчасний 

ремонт їх покриття, 

посипання тротуарів і 

доріжок піском в 

ожеледицю, добре 

освітлення у вечірній час, 

організація вуличного 

руху 

2. Роз’яснювальна робота 

лікарем КНП КДЦ людям 

похилого віку, щодо 

проблем остеопорозу. 

Проведення  санітарно-

просвітницької  роботи 



Положення протоколу Обґрунтування Необхідні дії  

Травма відбувається 

найбільш часто у 

літніх людей у зв’язку 

з остеопороз кісток. 

Причиною переломів 

у більш молодих 

пацієнтів є 

високоенергетична 

травма 

серед громади щодо 

здорового способу  життя  

та профілактики  

остеопорозу. 

Бажані.  

Інформаційні стенди в 

медичних закладах. 

Інформування з питань 

профілактики,  виявлення  

та лікування остеопорозу. 

Надання пацієнтам 

інформації в друкованому 

вигляді щодо 

пропагування здорового 

способу життя.  

 

- 2. Діагностика 

Діагностика ґрунтується 

на виявленні факту 

травми, клінічних ознаках 

перелому 

• Виражений біль 

• При зсуві уламків 

перелому - виражена 

деформація 

• Патологічна 

рухомість відламків 

• Крепітація відламків 

• Виражена припухлість і 

Пізня діагностика і 

неспеціалізоване 

лікування може 

призвести до 

неправильного 

зрощення 

(незрощення) 

перелому і відповідних 

порушень функції 

кінцівки. Пізнє 

звертання з переломом 

ДПК по спеціалізовану 

- Обов’язкові: 

1. Збір скарг та анамнезу 

захворювання (див.п.4.6. 

розділу IV). 

2. Фізикальне обстеження 

кінцівки. 

3. Загальний огляд 

пацієнта, спрямований на 

виявлення ознак супутніх 

ушкоджень та станів, що 

можуть змінити тактику  

лікування  



Положення протоколу Обґрунтування Необхідні дії  

гематома, з часом, можуть 

гравітаційно 

поширюватися до кисті 

• Неможливість 

функції кінцівки 

• Вимушене 

положення кінцівки 

прижатої до грудної 

клітини 

При  виявленні  лікарем 

ознак перелому хворий 

скеровується до 

відповідного ЗОЗ для 

підтвердження діагнозу і 

надання спеціалізованої 

допомоги. 

допомогу може 

утруднити проведення 

лікувальних заходів. 

4.Направити на 

рентгенологічне 

дослідження 

ушкодженого сегменту з 

захватом двох суміжних 

суглобів(а) для виявлення 

рентгенологічних ознак 

перелому 

5.Скерувати одразу 

пацієнта з виявленими 

симптомами до закладу  

спеціалізованої  

допомоги за місцем  

реєстрації  або  іншого  –  

за бажанням пацієнта.   

- 3. Лікування 

- Здійснюється знеболення 

нестероідним 

протизапальним 

препаратом, проводиться 

транспортна 

іммобілізація.  

- Основне лікування 

переломів ДПК 

здійснюється на етапі 

вторинної медичної 

допомоги, у ЗОЗ що 

надають спеціалізовану 

Знеболення і 

транспортна 

іммобілізація є 

основою профілактики 

вторинного зміщення 

відламків кісток, 

пошкодженням ними 

оточуючих м’яких 

тканин (м’язів, судин, 

нервів), збільшення 

гематоми, набряково-

больового синдрому, 

Призначити НПЗП, 

здійснити транспортну 

іммобілізацію кінцівки 

косинковою пов’язкою, 

фіксацію  до тулуба 

завернутим светром, чи 

використати пояс через 

шию. При відкритому 

переломі накладіть 

стерильну пов'язку, 

перевірити пульсацію на 

променевій артерії. 



Положення протоколу Обґрунтування Необхідні дії  

медичну допомогу.  

 

 

Після надання  

спеціалізованої медичної 

допомоги на вторинній 

чи третинній ланці 

проводити подальше 

амбулаторне лікування 

пацієнта згідно вказаним 

рекомендація з виписки 

медичної карти 

стаціонарного хворого 

чи довідки лікаря 

ортопеда-травматолога 

травматологічного 

пункту 

-  

які можуть ускладнити 

закриту репозицію і 

сприяти розвитку 

подальших 

ускладнень. 

Скерувати пацієнта у 

найближчий 

травматологічний пункт, 

або інший устаткований 

для вторинної медичної 

допомоги ЗОЗ.  

 

Продовжувати 

амбулаторне лікування 

після надання пацієнту 

спеціалізованого 

лікування в ЗОЗ другого 

та третього рівня. 

Сприяти виконанню 

пацієнтом всіх  

рекомендацій ортопеда-

травматолога 

 

4. Реабілітація 

Проводиться 

амбулаторно в КНП 

КДЦ (поліклініці) 

Призначаються 

знеболюючі, 

протинабрякові 

препарати на термін їх 

клінічної необхідності. 

Виконуються 

рекомендації лікаря 

Реабілітація пацієнтів 

при стабільних 

переломах має бути 

своєчасно розпочата в 

функціональному 

ортезі чи короткій 

гіпсовій пов’язці. 

Захистом стабільної 

фіксації перелому ДПК 

є м’язова футлярна 

- Обов’язкові: 

1. При стабільних 

переломах 

короткотривалий час 

постійної іммобілізації  

довгою гіпсовою 

пов’язкою (до 2 тижнів) з 

наступним застосуванням 

функціонального методу 

лікування.  



Положення протоколу Обґрунтування Необхідні дії  

вторинної чи третинної 

ланки допомоги 

Проводиться контроль 

та корекція фіксації. 

При стабільних 

переломах 

застосовується 

функціональний метод 

лікування за 

допомогою короткої 

гіпсової пов’язки чи 

ортезу.  

Контроль за 

правильним зрощенням 

перелому. 

При невропатії 

променевого нерва 

призначається відновне  

консервативне 

лікування.  

фіксація перелому, 

поступова рання 

активна функція (ЛФК) 

ліктьового та плечового 

суглоба, що  є основою 

консервативного 

лікування. 

 

Також після закритої  

репозиції та 

відповідного терміну 

іммобілізації або 

хірургічного лікування 

реабілітація є 

необхідною складовою 

відновлення функції 

кінцівки.  

 

Мета реабілітації – 

відновлення сили м’язів 

плеча, об’єму рухів в 

суміжних суглобах, 

контроль болю та 

набряку. 

 

Після репозиції зміщених 

переломів іммобілізація  до 

4 тижнів з наступним 

функціональним методом 

лікування. 

2. - Надання пацієнтам 

необхідної інформаційної 

консультативної  допомоги 

(програми реабілітації) для 

поступового самостійного 

відновлення функції 

кінцівки. 

3. Призначення препарату 

кальцію або препаратів, що 

його засвоюють 

(протиостеопоротична 

терапія). 

4. Періодичні контрольні 

огляди, частота яких 

встановлюється лікарем 

ортопедом-травматологом. 

5. Наступна контрольна 

рентгенографія через  

21день та остаточний 

рентгенологічний контроль 

зрощення через 2,5-3 

місяці. 

Бажані: 

6. В разі тривалої 



Положення протоколу Обґрунтування Необхідні дії  

іммобілізації направлення 

на консультацію в 

реабілітаційне та 

фізіотерапевтичне 

відділення.  

7. При стійкій контрактурі 

в ліктьовому суглобі 

доцільна «мануальна 

терапія суглоба» ( пасивна 

розробка рухів в суглобі) 

реабілітологом на фоні 

медикаментозного та 

фізіотерапевтичного 

лікування. 

8.Консультація хірурга, 

який оперував. 

5. Диспансерне спостереження 

Диспансерне 

спостереження 

планується для 

кожного окремого 

пацієнта індивідуально, 

відповідно до 

загального його стану 

та стану пошкодженої 

кінцівки.  

Протягом першого  

року після  

стаціонарного 

У частини пацієнтів 

попри лікування є  

ускладнення перелому 

ДПК: нейропатія 

променевого нерва, 

контрактура в 

ліктьовому суглобі, 

уповільне зрощення, 

незрощення,  перелому, 

зрощення перелому в 

зміщеному положенні, 

нейродистрофічний 

Обов’язкові: 

1. • Відновлення 

нормальної функції 

кінцівки, об’єму рухів в 

ліктьовому суглобі може 

вимагати 3-6 міс.. 

2. Пацієнтам проводяться 

періодичні контрольні 

огляди, частота яких 

встановлюється лікарем 

який спостерігає хворого. 

3. Контрольна 



Положення протоколу Обґрунтування Необхідні дії  

лікування пацієнт  

перебуває  на  обліку  у  

лікаря, який веде 

необхідну медичну 

документацію та 

сприяє виконанню 

пацієнтом 

рекомендацій 

ортопеда-травматолога  

 

синдром кінцівки, 

тощо. Своєчасне 

виявлення та лікування 

цих ускладнень 

зменшить їх наслідки. 

Метою моніторингу 

соматичного стану 

пацієнта та стану 

прооперованої кінцівки  

є своєчасне виявлення 

можливих ускладнень   

рентгенографія через 1,5 

міс., 2,5-3міс. після 

операції  

5.Терміни відсутності 

динаміки відновлення 

променевого нерва від 

2місяців після травми 

вимагає направлення 

пацієнта на оперативне 

лікування. 

6. У разі виникнення 

ускладнень, пацієнт 

скеровується на 

консультацію до лікаря, що 

оперував або відповідного 

спеціаліста третьої ланки 

медичної допомоги.  

7. Надавати рекомендації 

щодо здорового способу 

життя, режиму харчування 

та фізичних навантажень. 

8.Видалення 

металофіксаторів за 

показом через 1 – 1.5року 

 

3.2. ВТОРИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА 

Надається черговим лікарем ортопед-травматологом травматологічного пункту 

Допомагає: сестра медична чергова, молодша сестра медична.  

- Положення протоколу Обґрунтування Необхідні дії   



- Положення протоколу Обґрунтування Необхідні дії   

- 1. Діагностика 

Діагностичні заходи 

спрямовуються на 

виявлення факту 

перелому ДПК, 

окреслення його 

особливостей 

(кількості уламків, 

ступеню та характеру 

зміщення відламків чи 

немає асоційованих 

ушкоджень судинно-

нервових структур 

кінцівки та інших 

пошкоджень тіла. 

 

Перелом ДПК в 

переважній більшості 

не викликає 

складностей в 

діагностиці. Для 

уточнення діагнозу та 

визначення проводять 

рентгенографію плеча 

(з захватом суміжного 

суглоба, що ближчий 

до перелому) в 

обов’язковій 

стандартній прямій 

передньо-задній та 

боковій проекціях, що 

також задовольняє 

більшості потреб 

консервативного 

лікування.  

Недостатня діагностика 

може бути пов’язана із 

відсутністю проведення 

нейро-судинного стану 

кінцівки. 

в разі нестабільного 

перелому з 

недопустимим 

зміщення фрагментів, 

1. Збір скарг та анамнезу 

травми (див.п.4.6. розділу 

IV).  

2. Ретельне локальне 

обстеження, оцінка 

судинних та неврологічних 

порушень дистальної 

частини кінцівки (зміна 

кольору, зниження 

температури, пульсація на 

променевій артерії, зони 

порушення чутливості, 

функції м’язів кінцівки, 

діагностика функції 

променевого нерва).  

3.Стандартне ортопедо-

травматологічне 

обстеження хворого з 

метою виявлення супутніх 

ушкоджень та уражень від  

високоенергетичної травми 

4. Призначити 

рентгенологічне 

обстеження плеча в 2-х 

проекціях, оцінити 

результати. 
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асоційованим 

пошкодженням 

променевого нерва, 

судинними розладами 

хворий скеровується в 

ЗОЗ для третинної 

медичної допомоги. 

- 3. Лікування 

Основним методом 

лікування стабільних 

переломів ДПК є 

консервативний. 

Здійснюється закрита 

репозиція (за показами) 

остаточна іммобілізації   

кінцівки гіпсовою 

глибокою задньою  

лонгетою, знеболення, 

надаються 

рекомендації в довідці, 

щодо подальшого 

амбулаторного 

лікування. 

(іноді ослаблені люди 

похилого віку, хто 

живе поодинці, при 

значному больовому 

синдромі, набряку 

м’яких тканин і 

Алгоритм вибору 

лікувальної тактики 

переломів ДПК зі 

зміщенням базується на 

класифікації АО/ASIF, 

закритий чи відкритий 

перелом, супутніх 

травм тіла, ступінь 

зміщення фрагментів, 

асоційованих нейро-

судинних ускладнень 

перелому, стану м’язів 

плеча, вимог пацієнта 

до комфортності та 

якості лікування. 

Переважна більшість 

переломів ДПК 

підлягає успішному 

консервативному 

лікуванню шляхом 

короткострової (до 2 

- Обов’язкові: 

1.Диференційований 

виважений підхід до 

вибору подальшої тактики 

лікування. 

2. Пацієнти з 

нестабільними, 

ускладненими переломами 

направляються в чергове 

травматологічне відділення 

При інших типах перелому 

ДПК зі зміщенням 

ознайомити пацієнта з 

сутністю перелому, 

можливих наслідках, 

послідуючого 

консервативного чи 

хірургічного лікування.  

3. Провести спробу 

консервативного лікування 

шляхом іммобілізації або 
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нестабільних 

переломах потребують 

лікування в 

стаціонарних умовах). 

Відкриті переломи 

ДПК або ускладнені 

переломи потребують 

невідкладної лікування  

в умовах чергового 

травматологічного 

відділення. 

У разі якщо 

класифікаційний тип 

перелому вказує на 

значну його 

нестабільність, 

невдалій репозиції, 

збереженому зміщенні 

уламків, з 

симптоматикою 

пошкодження 

променевого нерва 

пацієнт має бути 

направлений на 

оперативне лікування. 

 

тижнів) іммобілізації 

кінцівки довгою 

гіпсовою лонгетою за 

заміною методу на 

функціональний. У 

похилих ослаблених 

пацієнтів може бути 

застосована пов’язка 

косинка або м’яка 

повязка «Дезо» 

При нестабільних 

переломах  

закрита репозиція 

(вправлення) відламків 

ДПК не завжди 

гарантує гарного 

результату та 

відсутності вторинного 

зміщення уламків, тому 

ця категорія пацієнтів 

може бути вилікувана 

хірургічним шляхом на 

третій ланці медичної 

допомоги.  

закритої репозиції з 

наступною фіксацією у 

гіпсовій пов’язці. 

4. Підтвердити якість 

репозиції рентгенологічно 

5. Контроль за судинно-

неврологічним станом 

кінцівки після репозиції. 

6.Надати рекомендації по 

продовженню 

амбулаторного лікування -  

знеболення, контроль за 

станом фіксуючої пов’язки 

з рентгенологічним 

контролем перелому на 7-9 

добу для виключення 

можливих вторинних 

зміщень уламків 

Бажані:  

1. Використання ЕОП 

контролю під час репозиції 

та фіксації може допомогти 

в якості репозиції та 

визначенні стабільності 

перелому. 

 

 

 

 

 



3.3. ТРЕТИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА 

Надається в травматологічному відділенні лікарні, спеціалізованих 

ортопедо-травматологічних центрах 

Положення протоколу Обґрунтування - Необхідні дії  

- 1. Первинна профілактика 

- Необхідно якомога 

якісніше проводити 

первинну та вторинну 

медичну допомогу на 

всіх її етапах, проте у 

ряді випадків 

високоспеціалізованого 

хірургічного лікування 

переломів ДПК не 

уникнути. 

Якісно проведена 

іммобілізація, закрита 

репозиція на 

травматологічному 

пункті чи 

травматологічному 

відділенні лікарні  може 

зменшити кількість 

пацієнтів з вторинним 

зміщенням уламків, з 

неправильною 

консолідацією та 

неврологічними 

ускладненнями. 

Незадовільність 

результатів лікування 

переломів ДПК зі 

зміщенням (обумовлене 

багатократними та 

безрезультатними 

спробами закритої 

репозиції. 

- Обов’язкові: 

- 1. Рентгеноконтроль на 

7-9 добу для контролю 

вторинних зміщень 

- 2. Контроль за станом 

іммобілізуючої пов’язки  

 

- 2. Діагностика 

Заходи діагностики 

концентруються на 

В процесі 

передопераційної 

- Обов’язкові: 

1. Збір скарг та анамнезу 
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особливостях 

необхідних при 

хірургічних 

втручаннях. Оцінка 

нейро-судинного стану 

кінцівки. При потребі 

при лікуванні 

ускладнених переломів 

діагностика  може бути 

розширена за рахунок  

інших необхідних 

інструментальних 

обстежень 

підготовки та 

планування 

оперативного втручання 

металоостеосинтезу 

необхідно визначитись з 

набором необхідних 

металофіксаторів з 

відповідним набором 

хірургічного 

інструментарію для 

виконання операції, 

хірургічних доступів 

тощо. 

пошкодження (див.п.4.6. 

розділу IV).  

2. Загальне медичне 

обстеження хворого для 

виявлення коморбідних 

станів, що можуть мати 

значення в процесі 

проведення анестезії,  

хірургічного та 

медикаментозного 

лікування. Визначення 

пульсу, артеріального 

тиску та температури 

тіла.   

3. Огляд, пальпація 

травмованої кінцівки. 

4. Оцінка неврологічних 

та судинних розладів 

кінцівки. 

4.Стандартний 

ортопедичний огляд 

хворого для виявлення 

супутніх ушкоджень 

5. Лабораторна 

діагностика: 

Для проведення  

анестезії: загальний 

аналіз крові, група крові 

та резус фактор,  
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загальний аналіз сечі, 

біохімічне обстеження 

крові (глюкоза, білірубін, 

креатинін, сечовина, 

загальний білок, 

ALT/AST), коагулограма 

(загальні показники), 

аналіз крові на цукор, 

HBS-АГ, 

електрокардіографія. 

Спеціальні обстеження: 

рентгенографія плеча в 

2-х проекціях з в 

обов’язковим 

включенням 

найближчого до 

перелому суглоба 

Бажані:  

Обстеження на  гепатити  

- 3. Лікування 

Ургентна допомога 

пацієнтам з відкритими 

та вогнепальними 

переломами ДПК зі 

зміщенням уламків. 

Проводиться ПХО рани, 

накладання АЗФ під 

загальним наркозом. 

Хірургічне планове 

Ургентна допомога 

пацієнтам направлена на 

попередження 

порушення 

кровопостачання 

кінцівки, попередження 

інфекційних та інших 

ускладнень 

 

- Обов’язкові: 

1.Ознайомити пацієнта з 

особливостями характеру 

перелому, стану 

кісткової тканини, з 

наслідками в разі 

консервативного 

лікування. 

2.Оформлення медичної 
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лікування – ревізія 

променевого нерва, 

невральний шов після  

а)відкритої репозиції та 

металоостеосинтезу 

звичайною пластиною 

АО та гвинтами  

б)LCP пластиною з 

блокуванням гвинтами 

за звичайною або MIPO 

технікою (непряма 

репозиція)  

в) блокований 

інтрамедулярний 

остеосинтез, в 

залежності від 

класифікаційного типу 

перелому (дивись 

додаток 1) 

 

Металофіксатори 

(пластини з гвинтами, 

спиці, гвинти, 

проволочний серкляж, 

стержні) 

  

При плановому 

лікуванні переломів 

ДПК зі зміщенням 

оцінюється класифікація 

перелому за АО/ASIF, 

закритий чи відкритий 

перелом, супутніх травм 

тіла, ступінь зміщення 

фрагментів, 

асоційованих 

нейросудинних 

ускладнень перелому, 

стану м’язів плеча, 

вимог пацієнта до 

комфортності та якості 

лікування. У разі 

нестабільних, багато 

скалкових переломах, 

остеопорозі потреба в 

диференційному 

хірургічному підходу, 

який враховує 

важливість вибору 

техніки оперативного 

втручання, доступу, 

вибору спеціального 

метало фіксатора. Вибір 

часу для оперативного 

втручання ґрунтується 

карти стаціонарного 

хворого (ф.003/0), 

отримати  інформовану 

добровільну згоду 

пацієнта на обробку 

персональних даних 

(Вкладний листок до 

облікової форми № 

003/о). 

3. Ознайомити пацієнта з 

особливостями 

знеболення та метою 

хірургічного втручання, 

особливостями вибору 

того чи іншого 

металофіксатора та 

технікою оперативного 

втручання, основними 

моментами 

післяопераційного та 

відновного лікування, 

очікуваними 

результатами 

оперативного втручання, 

можливими ризиками, 

ускладненнями, 

термінами відновлення 

функції кінцівки. 

4. Інформаційна згода на 
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на інтенсивності 

набряку, і як правило 

операція доцільна в 

першу добу після 

травми або з 5 по 8 

доби.  

 

Основними вимоги до 

техніки операції - 

стабільна фіксація, 

мінімальна 

травматизація 

фрагментів перелому, 

задовільна репозиція. 

 

проведення діагностики, 

лікування та на 

проведення операції та 

знеболення (Форма 

первинної облікової 

документації № 003-6/о) 

5. Загальне знеболення  

6. При відкритих 

переломах ДПК зі 

зміщенням проведення  в 

ургентному порядку  

оперативного втручання 

під наркозом  

7. Хірургічне втручання 

у відповідності від 

класифікаційного типу 

перелому (дивись 

додаток 1) 

8. Призначається 

антибіотикопрофілактика 

(цефалоспорини 2,3 

покоління 

парентерально) у 

відповідній 

профілактичній дозі 

впродовж 2-7 днів)  

9. За показами: 

антикоагулянти прямої 

дії — низькомолекулярні  
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гепарини. 

10. контрольна 

рентгенографія на 

наступний день 

10. Перев’язки  

11. Рекомендації 

письмово в виписці 

Бажані: 

1. Використання ЕОПу 

або проведення 

контрольної 

інтраопераційної 

рентгенографії 

2. Надавати перевагу 

використанню LCP 

пластин з блокуванням 

гвинтами 

 

4. Реабілітація 

Рання післяопераційна 

реабілітація 

проводиться з першої 

доби після оперативного 

втручання 

 

Поєднання стабільної 

фіксації із ранньою 

реабілітацією по 

відновленню рухів у 

ліктьовому суглобі є 

основним завданням 

хірургічного лікування 

Післяопераційна 

реабілітації для 

запобігання розвитку 

Обов’язкові: 

1.Надання 

реабілітаційної програми 

– ЛФК по відновленню 

функції кінцівки  

3.Іммобілізація 

косинковою пов’язкою 

протягом 4-6тижнів. 

4. За показами 

продовження 
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контрактури в 

ліктьовому суглобі. 

 

антикоагулянтної 

профілактики 

ІV. ОПИС ЕТАПІВ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

4.1. Фактори, що сприяють переломам ДПК: 

Факторами ризику розглядаються: остеопороз, часті падіння в наслідок 

порушення координації рухів, зайва вага тіла, низький рівень фізичної 

активності, поганий зір, інсулінозалежний діабет і вживання алкоголю. 

Причиною переломів у більш молодих пацієнтів є високоенергетична травма 

(падіння з висоти, дорожньо-транспортні пригоди, судоми, ураження 

електричним струмом та інші). 

Відіграє роль ожеледиця.  

Головну роль в запобіганні переломів ДПК відіграють профілактика 

травматизму, як комплекс гігієнічних заходів та профілактика, лікування 

остеопорозу кісток у людей похилого віку. 

- Профілактика травматизму (покладається на головного санітарного лікаря 

області\міста\району) 

- Профілактика остеопорозу (обізнаність людей похилого віку) 

 

4.2. Профілактика переломів ДПК  

Підготовка та розповсюдження інформаційних листів, пам’яток,  

громадські виступи, бесіди. 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. Рекомендації 

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. Рекомендувати  створення безпечних умов праці та побуту. 

Одним з перших заходів профілактики остеопорозу є оцінка ризику розвитку 

хвороби - конституція, спадковість, загальний стан здоров'я, спосіб життя, 

характер харчування і рівень найважливіших гормонів в організмі (естрогену, 

кальцитоніну - гормону щитовидної залози, і ПТГ - гормону паращитовидної 

залози). Підтримання здоров'я - найважливіший захід профілактики 

остеопорозу 

1. Здоровий спосіб життя 

2. Харчування 

3. Прийом препарату кальцію та препарату, що його засвоює 

4. Фізкультура 

5. Сонячні ванни 

6. Лікування хронічних захворювань 

7. Лікарський контроль 

 

ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА 

4.3   Дії медпрацівника при підозрі на перелом ДПК 

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

супроводжуючих, механізм та характер травми, скарги на біль та деформацію 

плеча, гематому дельтовидної ділянки, крепітацію кісткових уламків, 

порушення функції кінцівки)  

2.  Клінічне обстеження 

- оглядом кінцівки та пальпацією  оцінюються основні ознаки перелому. 

(вимушене положення ушкодженої кінцівки – тримає здоровою рукою, біль, 

набряк плеча, деформація, патологічна рухомість, крепітація кісткових уламків, 

порушення функції кінцівки). 



Діагностика кровотоку по магістральним судинам (перевіряється 

пульсація на променевій артерії, оцінка шкірної температури, кольору шкірних 

покривів; набряк плеча та передпліччя). 

- оцінюється загальний стан пацієнта для виявлення ознак супутніх 

ушкоджень та станів, що можуть змінити тактику лікування, визначається 

частота серцевих скорочень, вимірюється артеріальний тиск, оцінюються інші 

скарги пацієнта.  

3. Лікування: при підозрі на перелом ДПК у постраждалого, медичним 

працівником первинної ланки медичної допомоги - при вираженому  больовому 

синдромі здійснюється знеболення НПЗП внутрішньом’язово, проводиться 

транспортна іммобілізація (руку зафіксувати до тулуба завернутим светром, 

використати косинкову пов’язку), при психомоторному порушенні використати 

седативні препарати. 

За наявності перфорації шкірного покриву кістковим уламком, рана 

прикривається асептичної пов'язкою, після чого проводиться фіксація кінцівки. 

При профузній кровотечі з плечової артерії, на плече накладається джгут, на 

рану поміщається асептична пов'язка. Вправляти виступаючі в рану кісткові 

відламки неприпустимо! (дивись уніфікований клінічний протокол екстреної 

медичної допомоги "Масивна кровотеча з кінцівок"). 

Пацієнт скеровується у ЗОЗ, що має засоби вторинного етапу медичної 

допомоги (найчастіше у травматологічний пункт). Необхідно викликати 

швидку допомогу. В інших випадках можна дістатися до лікаря самостійно на 

таксі. 

4.4Амбулаторна планово-консультативна допомога в поліклініці КНП КДЦ, 

амбулаторії. 

Після надання  спеціалізованої медичної допомоги на вторинній чи третинній 

ланці проводити подальше амбулаторне лікування пацієнта згідно вказаним 

рекомендація з виписки медичної карти стаціонарного хворого чи довідки 

лікаря ортопеда-травматолога травматологічного пункту. 

Під час амбулаторного спостереження проводяться наступні реабілітаційно-

відновні та контрольні заходи: призначаються знеболюючі, протинабрякові 



препарати на термін їх клінічної необхідності. Проводиться контроль та 

корекція фіксації перев’язки, тощо (розділ 3.1). 

При стабільних переломах протягом періоду 1-2 тижнів іммобілізація кінцівки 

здійснюється довгою гіпсовою або виготовленої із скотч-каста глибокою 

шиною (лонгетою) або U-подібною лонгетою до ознак зменшення набряку 

м’яких тканин, больового синдрому.  

Рентгенологічний контроль і наступний огляд здійснюється на 7-9 добу для 

виключення вторинних зміщень відламків.  

 Рис.1 Застосування ортезу при функціональному 

методі лікування. 

Далі розпочинається функціональний методом лікування перелому, який 

передбачає фіксацію плеча ортезом або короткою циркулярною гіпсовою 

пов’язкою та дозволяють пацієнту активну функцію в ліктьовому суглобі 

(рис.1). Футлярна фіксація плеча має контролюватись та залишатись постійно 

щільною при зменшенні набряку м’яких тканин. Ортези для функціонального 

методу лікування переломів ДПК на ринку України пропонують різні протезні 

підприємства та ортопедичні майстерні. Виготовляється ортез за міркою 

здорового плеча або є універсальні з медіальною і латеральною пластиковими 

оболонками, які утримуються разом за допомогою фіксованих липучок, якими 

контролюється щільність фіксації.  

На 3 - 4 тижні виконується проміжна контрольна рентгенографія плеча в двох 

проекціях. Якщо відламки знаходяться в задовільному положенні продовжують 

подальше функціональне лікування. Зміщення відламків по ширині на 1/3 – 1/2 

поперечника також, як і поява діастазу є допустимими. Поступово додають 

активні рухи в плечовому суглобі. Наступний рентгенологічний контроль 

виконують  на 6 тижні після перелому та перед зняттям пов’язки (методика 



функціонального лікування докладно описана в роботах професора А.К. 

Попсуйшапки).  Застосовується метод фіксації ортезом протягом 8-12 тижнів і 

може бути безпечно припинений, як тільки визначається сформована кісткова 

мозоль на контрольних рентгенограмах. 

Для лікування переломів дистальної/3 ДПК кістки використовується інший 

варіант консервативного лікування  - метод «подвішеної руки» в гіпсовій 

пов’язці (рис.2).  

Рис. 2 Метод лікування переломів дистальної частини діафізу плечової кістки 

«вісячою пов’язкою». 

Зіставлення відламків відбувається за рахунок вертикального вису плеча 

фіксованого гіпсовою пов’язкою (роль відіграє її вага), що протидіє 

скороченню м’язів плеча. Постійно тракційне положення кінцівки вимагає, щоб 

пацієнт уникав горизонтального лежачого положення до тих пір, поки не буде 

отримано первинної кісткової мозолі. Пацієнт має спати в напівсидячому 

положенні. Сила тяжіння для цього потрібна постійно, щоб лікування було 

ефективним. Даний метод консервативного лікування не рекомендується при 

поперечних або косо-поперечних переломах, де існує обмежена площа поверхні 

контакту відламків і дистракція на місці перелому може привести до 

незрощення перелому. 

Після репозиції зміщених уламків іммобілізація 4-тижні задньою гіпсовою 

лонгетою (шину) без або в сполученні з клиноподібною подушкою для 



відведеного положення кінцівки з наступною заміною методу на 

функціональний. 

Використовувати іммобілізацію кінцівки задньою довгою гіпсовою лонгетою 

(шиною) до ознак зрощення перелому, як самостійним метод лікування не 

доцільно, бо в подальшому вимагає тривалої реабілітації по відновленню 

функції іммобілізованих суглобів, часто залишає за собою стійкі контрактури в 

суглобах та неповне відновлення кінцівки. 

Більшість переломів ДПК доцільно лікувати консервативно. Консервативне 

лікування є ефективним більше, ніж в 90% (від 80 до 97,5%) випадків. 

Згідно низки авторитетних публікацій - зрощення перелому вважається 

прийнятним, коли деформація плечової кістки менше ніж 200 в сагітальній 

площині і менше 300 у фронтальній площині,  з укороченням менше 2 - 3-х см. 

(Klenerman L. 1966 рік, за результатами лікування 32 пацієнтів). Згідно даних 

Shields Е. Sundem L, Childs S, [2016] остаточна кутова деформація більше 180 

в сагітальній площині і 270 у фронтальній площині не має статистично 

значимої кореляції між клініко-функціональною оцінкою DASH чи рівнем 

задоволеності функцією пацієнта. 

Метод консервативного лікування обов’язково вимагає від лікаря нагляд 

процесу загоєння перелому, особливо на ранніх стадіях, вимагає пунктуального 

дотримання пацієнтом лікарських рекомендацій і етапних консультативних 

прийомів. Необхідно враховувати довжину дистального уламка плечової 

кістки. 

Після оперативного лікування – реабілітація виконується за рекомендаціями 

хірурга. 

Загальні принципи реабілітації: 

• зрощення перелому ДПК без зміщення відбувається протягом 10-

12тижнів, переломи зі спіральною площиною зламу зростаються швидше, ніж 

поперечні переломи. Переломи зі зміщенням – ще довше; 

• не можна виконувати зовнішню та внутрішню ротацію до 8 тижнів; 

• відновлення нормальної функції та об’єму рухів може вимагати 3-6 міс.. 

Загальна програма реабілітації після оперативного втручання: 



I. Ранній руховий період (0-2тижні) 

А. 1тиждень. Ранні  вправи для суглобів кисті, пасивно-активні для ліктьового 

суглоба. Іммобілізація кінцівки косинковою пов’язкою на всей час крім занять 

ЛФК. Контроль болю.   

Б. 3-4 тиждень. Коли біль зміншилась та менше побоювання пацієнта - початок 

активних вправ з асистенцією. 

Вправи з паличкою лежачи, триманням кистей в замок. Починати ізометричні 

вправи на згинання. Пасивна елевація досягається перебиранням руки по стіні - 

вправи біля гімнастичної стінки.  

II Період активних рухів (4-6тижнів) 

В разі повільної реабілітації з контрактурою в ліктьовому суглобі 

альтернативним доповненням до лікування є м’яка мобілізація плечового 

суглоба - «мануальна терапія ліктьового суглоба» (пасивна розробка рухів в 

ліктьовому суглобі) за допомогою реабілітолога. Щоденно, або через день 

проводиться м’яка техніка лікувальних прийомів мануальної терапії 

(мобілізація, мязево–енергетична техніка, міофасціальний риліз, 

постізометрична релаксація). 

При правильному застосуванні консервативного лікування зрощення 

відбувається в терміни від 2,5 до 3,5 місяців. Якщо після закінчення цього 

терміну рентгенологічно не спостерігаються ознаки зрощення і клінічно 

визначається рухливість в зоні перелому, доцільно змінити тактику лікування і 

скерувати пацієнта на третинну ланку медичної допомоги - оперативне 

лікування. 

При післятравматичній чи вторинній (ятрогенній) невропатії променевого 

нерва призначається медикаментозна нейротропна терапія, фізіопроцедури, 

іммобілізація кисті в положенні розгинання та відведення 1 пальця, ЛФК – 

пасивні вправи, массаж. Проводиться динамічна ЕНМГ через 1,5 та 3 місяці. 

При відсутності динаміки відновлення нерва протягом 3 місяців пацієнт 

направляється  на оперативне лікування.  

 

 



ВТОРИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА 

при переломах ДПК покладена на травматологічний пункт, служба якого 

регламентована наказом положення про цілодобовий травматологічний пункт 

наказом МОЗ №41 від 30.03.94. При відсутності травматологічного пункту 

вторинна медична допомога при переломах ДПК надається в черговому 

травматологічному відділенні районної лікарні, устаткованих схожими 

засобами медичної допомоги. 

 

4.5. Диференційна діагностика  

Диференційний діагноз перелому ДПК проводиться з забоєм плеча, 

пошкодження двоголового м’язу плеча,  пошкодження коротких та довгих гілок 

плечового сплетення. Диференційна  діагностика проводиться з урахуванням 

клінічних симптомів, пальпації, визначення функціональних тестів, 

інструментальних методів дослідження.  

4.6. Алгоритм діагностики та лікування переломів ДПК 

Діагноз перелому ДПК – не складний, і встановлюється на основі оцінки 

механізму травми, огляду, виявлення основних ознак перелому та 

рентгенологічного обстеження.  

Травма відбувається найбільш часто у літніх людей, і більшість травм - в 

результаті падіння на руку з висоти власного зросту або вищої. Травми 

відносяться до низькоенергетичних. Проводиться стандартне ортопедо-

травматологічне обстеження хворого з метою виявлення інших ушкоджень тіла.  

Оцінюється цілісність плечової кістки. Класичні клінічні ознаки перелому 

(біль, набряк, деформація, патологічна рухомість, крепітація кісткових уламків, 

порушення функції кінцівки.) Потрібно визначити судинно-нервовий стан 

дистальної частини кінцівки.  

Для виключення пошкодження променевого нерва слід попросити 

хворого розігнути кисть і відвести 1-ий палець. При пошкодженні нерва -  

неможливість цих рухів ( «звисаюча кисть»).  



У разі високоенергетичної травми необхідно упевнитися в цілісності 

плечової артерії перевіркою пульсації променевої артерії (при необхідності 

виконати доплерографію судин). 

Інші ознаки перелому - набряк, гематома тощо будуть наявні в залежності 

від ступеня зміщення фрагментів, обставин та інших особливостей, як травми, 

так і пацієнта. Значний крововилив з часом може визначатись в ділянці 

ліктьового суглоба , передпліччя за гравітаційним переміщенням футлярних 

гематом, набряк кисті.  

Рентгенологічне дослідження – рентгенографія плечової кістки з 

захватом суміжних суглобів (а) в - в передньо-задній і бічній проекціях   

Виявляємо типові рентгенологічні ознаки перелому, характер, фрагментарність, 

ступінь зміщення. 

 Необхідно визначити стан щільності кісткової тканини за середнім 

показником товщини кортикального шару медіальної, зовнішньої стінок в/3 

ДПК на 2 рівнях (2см один від одного). Товщина менше 4мм розглядається, як 

низька щільність кістки. 

 

4.7. Лікування. Як правило, основне лікування перелому ДПК 

здійснюється на етапі вторинної медичної допомоги, у ЗОЗ що надають 

спеціалізовану медичну допомогу. Лікар травматолог заповнює відповідну 

медичну документацію. Оцінює рентгенограми. Звертає увагу на судинно-

нервовий статус дистальної частини кінцівки. Як результат високоенергетичної 

травми, перелом ДПК може поєднуватись з іншими пошкодженнями тіла. 

Після встановлення діагнозу перелому ДПК, ортопед-травматолог планує 

рішення відносно подальшого лікування спираючись на: 

• характер перелому (за AO / ASIF класифікацією) 

• якість кістки (стан щільності кісткової тканини) 

• ранніх функціональних вимог пацієнта 

• супутньої патології пацієнта 

• віку пацієнта 



При виборі методу лікування враховують також: психічний статус пацієнта, 

зловживання алкоголем, функціональні та косметичні очікування.  

В додатках 1 наведені основні типи та градації AO/ASIF 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 16,17 з’їздах 

травматологів - ортопедів України (2013,2016р).   

Консервативний функціональний метод лікування переломів ДПК продовжує 

залишатись загальноприйнятим «золотим стандартом» лікування і в теперішній 

час. 

Недоліки: больовий синдром в ранньому періоді (2-3 тижні), відчуття 

дискомфорту при носінні пов'язки; можлива шкірна реакція під гіпсовою 

пов'язкою; можливий розвиток уповільненого зрощення, зрощення зі 

зміщенням або незрощення перелому. 

Показання: закриті неускладнені ізольовані стабільні переломи на рівні 

середньої і нижньої третини сегмента (при довжині дистального відламку не 

менш 7-8 см.) з любою площиною зламу.  

Дисциплінований пацієнт з гарно розвинутою мускулатурою плеча, який не 

обмежений постійним лежачим положенням є варіантом консервативного 

лікування. Не краще підходять до консервативного лікування астенічні або 

пацієнти з надмірною вагою, особливо жінки з великими грудями, чутливою до 

зовнішніх факторів шкірою. 

Консервативним методом не лікуємо: відкриті ушкодження, ускладнені 

переломи, значне зміщення відламків по ширині і довжині, що характеризує 

пошкодження періостальних тканин м’язово-фасціальних футлярів, з 

інтерпозицією м’язів (результат високоенергетичної травми);  множинні 

переломи та сполучені пошкодження, пошкодження м’яких тканин, яке вимагає 

постійної уваги загоєння; багатоскалкові нестабільні переломи, сегментарні 

переломи, патологічні переломи; нестабільні переломи з травмою променевого 

нерву за умов типового положення відламків в н/3 плечової кістки, наявність 



«флотуючого» ліктьового суглоба або плечового суглоба, потреба ходи за 

допомогою милиць, ходунків людини похилого віку, ожиріння.  

Переломи ДПК з значним (недопустимим) зміщенням мають підлягати 

щадній закритій репозиції – відновлення вісі плечової кістки.  

4.8 Алгоритм закритої репозиції та фіксації перелому гіпсовою 

(пластиковою) пов’язкою. 

1. Ознайомити пацієнта з переліком можливих консервативних та 

хірургічних заходів. Лабільні пацієнти можуть потребувати місцевої анестезії 

анестетиком в зону перелому. Перед анестезією слід зібрати алергологічний 

анамнез або провести відповідну внутрішньошкірну пробу.   

2.Здійснити закриту репозицію у відповідності до особливостей перелому 

із урахуванням ступеня та напрямку зміщення відламків, провести фіксацію 

кінцівки у фізіологічному положенні гіпсовою пов’язкою або виготовленої із 

скотч-каста (глибока шина - лонгета) від рівня голівок п’ясних кісток кисті до 

протилежної лопатки на 2 тижні до ознак зменшення набряку м’яких тканин, 

больового синдрому. У похилих, ослаблених пацієнтів, у пацієнтів з ожирінням 

може бути використана звичайна стандартна м’яка пов’язка Дезо, косинкова 

пов’язка). 

При стабільних переломах ДПК може накладатись U-подібна шина 

(рис.3). Слід розміщувати внутрішню частину шини якомога вище до пахви, 

наскільки це можливо, і зовнішній шар повинен виходити за дельтовидний 

м’яз, як можна вище до шиї. 



Рис. 3 Методика фіксації верхньої кінцівки U-

подібною гіпсовою пов’язкою.  

Вальгусна форма гіпсової пов’язки в місці перелому плечової кістки 

допоможе попереди варусне превалююче положення відламків і уникнути 

варусної деформації, яка відбувається фізіологічно або необхідно використати 

валик (шину) для відведеного положення кінцівки.  

3. Ефективність вправлення та накладання пов’язки має бути оцінено 

контрольною рентгенографією в двох проекціях. Перед та після накладання 

пов’язки перевіряється нейро-васкулярний стан кінцівки. Обов’язково 

оцінюється функція променевого нерва, шляхом оцінки чутливості шкіри 

тильної поверхні кисті, можливості розгинання кисті та відведення 1 пальця 

кисті. Після успішної репозиції і фіксації пацієнт отримує довідку з 

рекомендаціями та скеровується на продовження амбулаторно в КНП КДЦ (у 

виключних випадках - на стаціонарне) лікування, призначаються знеболюючі 

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

надаються поради щодо гігієни тіла та догляду за пов’язкою, необхідністю 

обов’язкового рентгенологічного контролю перелому на 7-9 добу після 

репозиції, для виключення можливих повторних зміщень. 

4. У разі неефективної репозиції може бути проведена повторна її спроба.  При 

відсутності адекватного стояння уламків та класифікаційний тип перелому 

вказують на значну його нестабільність, пошкодження оточуючих 

періостальних тканин, пацієнт скеровується на оперативне лікування до 

третинної медичної допомоги у відповідний ЗОЗ.  



Незадовільність результатів лікування пацієнтів з переломами ДПК зі 

зміщенням обумовлене багатократними та безрезультатними спробами закритої 

репозиції. 

Застосування рентген-оптичного контролю (ІОП) дозволяє 

проконтролювати репозицію, оцінити стабільність перелому та остаточне 

положення відламків в фіксуючій пов’язці, проте суттєво не впливає на 

результати лікування. 

Останні дослідження ставлять під сумнів можливість лікування всіх 

переломів ДПК консервативним функціональним методом. Відзначається 

значно нижчий показник незрощень та неправильних зрощень у пацієнтів, які 

були прооперовані, однак немає ніяких суттєвих відмінностей в кінцевому 

результаті відновлення функції між двома групами. В деяких сумнівних 

клінічних випадках, більш надійним методом лікування переломів залишається 

оперативний. 

 

ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА 

(ТРЕТІЙ ЕТАП МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ) 

Сутність високоспеціалізованої допомоги при переломах ДПК у 

кваліфікованому хірургічному лікуванні.  

Алгоритм вибору лікувальної тактики переломів ДПК зі зміщенням базується 

на класифікації АО/ASIF, закритий чи відкритий перелом, супутніх травм 

тіла, ступінь зміщення фрагментів, асоційованих нейросудинних ускладнень 

перелому, стану м’язів плеча, вимог пацієнта до комфортності та якості 

лікування. 

Ургентна кваліфікована допомога надається при відкритих та 

вогнепальних переломах ДПК зі зміщенням уламків в чергових 

травматологічних відділеннях лікарень.  

- Проводиться оцінка пошкодження плеча за класифікацією 

Gustilo-Andresen; 

- первинна хірургічна обробка рани; 



- стабілізація перелому кістки простими конструкціями АЗФ за 

відсутності такої можливості – адекватна іммобілізація кінцівки лонгетно-

гіпсовою пов’язкою; 

- Кінцева зупинки кровотечі і з приводу травмування магістральних 

судин (прошивання та перев’язка обох кінців судини, накладення 

бокового шва при дотичних пораненнях судин, проведення 

тимчасового внутрішньосудинного протезування); 

Всі хірурги, які надають хворим невідкладну допомогу, повинні бути навчені 

правильному застосуванню тимчасового протезування і відновлення судин при 

переломах ДПК з пошкодженням плечової артерії. Реконструктивну операцію 

на магістральних судинах виконує ангіохірург. 

В разі пошкодження нерва, накладається навідний періневральний шов. 

Зшивання пошкоджених нервів виконується через 3-4 тижні за умови гарної 

загоєння рани, стихання запальних явищ і розсмоктування крововиливів. 

- - внутрішньом’язове  введення антибіотиків широкого спектру дії; 

- - внутрішньом’язове  введення протиправцевого анатоксину. 

 

Планова кваліфікована допомога надається в травматологічних 

відділеннях, ортопедо-травматологічних центрах. 

Важливим моментом при лікуванні пацієнтів з переломами ДПК є 

диференційований, клінічно обґрунтований підхід до вибору методу лікування 

та ранній ЛФК.  

Досвід хірургів і сучасні дослідження, що оцінюють функціональні 

результати у неоперованих пацієнтів поставили під сумнів переконання, що 

переломи ДПК добре зростаються без хірургічного втручання. Дослідження 

відзначають підвищену частоту стійких контрактур в суміжних суглобах, 

незрощення при консервативному лікуванні. Крім того, ряд повідомлень, 

демонструють вищі показники незрощення при простих переломах (мала 

площа контакту фрагментів, висока деформація зони перелому) і 

проксимальних косих діафізарних переломах (інтепозиція м'яких тканин, вплив 



м'язового деформівного фактору). Це призвело до розширення показань до 

оперативного лікування. В результаті, більше уваги приділяється побажанням 

пацієнта, які отримують, після дискусії з лікарем, переконання в перевазі 

раннього повного руху, швидкого повернення до повноцінного життя, а також 

контролю болю в порівнянні з низьким ризиком ятрогенної травми променевого 

нерва, інфекції, незрощення, реоперації і ризику загальної анестезії. 

Оперативне втручання мають в першу чергу виконуватись у пацієнтів з 

найбільшим ризиком незрощення, що мають проксимальний діафізарний 

перелом плечової кістки. 

Абсолютні показання до оперативного лікування переломів ДПК зі 

зміщення: 

• Відкритий перелом 

• Пошкодження плечової артерії 

• Політравма  

• Поєднане пошкодження кісток передпліччя, вивих або переломо-

вивих в ліктьовому або плечововому суглобі (Floating elbow, shoulder) на цій 

стороні 

• Неефективність консервативного лікування (нездатність отримати 

та зберігати вісь плечової кістки <15 ° ануляції) 

• Супутнє пошкодження плечового сплетення на стороні перелому 

або другій кінцівці 

• Вогнепальні переломи 

• Сегментарні переломи 

• Патологічні переломи 

• Переломи плечової кістки з обох сторін 

Відносні покази до оперативного лікування: 



• травма променевого нерва (ревізія нерва необхідна в разі 

високоенергетичної травми (Ring D, Chin K 2004, Ali Зağdaş Yцrьkoğlu, A. Fahir 

Demirkan2015), оперативне лікування рекомендують (Nooman H, Khalifa AR 

Adriano F2008, Mendes Júnior, José da Mota Neto 2016). Ранній шов нерва більш 

ефективний чим пізній (Lee SK, Wolfe SW.2000 Korompilias AV, Lykissas 

MG2013). Операція своєчасної ревізії нерва, шва нерва гарантує 95.8% 

відновлення його функції. 

• Скалкові переломи 

• Значне зміщення відламків з порушення м'язово-фасциального 

футляра, як результат викоенергетичної травми 

• Поєднані переломи, які потребують ранньої мобілізації суглобів 

кінцівки  

• Переломи у пацієнтів з ожирінням 

• Переломів у пацієнтів, які не відповідають вимогам 

консервативного лікування (не ходять, обмежені рухи в ліктьовому суглобі, не 

розуміють та не можуть виконувати інструкції функціонального лікування) 

• Незгода пацієнта на тривале консервативне лікування  

Послідовність дій лікуючого лікаря: 

• Клінічний розгляд з відповідним записом в історію хвороби 

(обґрунтувати  покази та протипокази до операції, найбільш ефективний 

спосіб лікування). 

• Огляд анестезіолога (важкий хворий оглядається протягом доби 

після поступлення, інші за добу до проведення оперативного втручання). 

• Отримання інформаційної добровільної згоди пацієнта на 

проведення діагностики, лікування та проведення операції та знеболення. 

Форма первинної облікової документації №003-6/о. Наказ МОЗ від 14 

лютого 2012 року №110 

Передопераційна підготовка 



- Антикоагулянтна профілактика. За важким та вкрай важким 

ступенем ризику тромботичних ускладнень (класифікація W.H. Geerts 

(2001), призначити низькомолекулярні гепарини за 12 годин до операції та 

в післяопераційному періоді, використання еластичних бинтів на всю 

нижню кінцівку чи еластичних панчох ранком до підйому з ліжка, 

адекватне водневе навантаження.  

- Проба на антибіотик, мікроклізма на ніч, виконання рекомендації 

анестезіолога, суміжних спеціалістів).  

• Премедикація за 30-40 хв. до операції за призначенням анестезіолога 

• Метод анестезії загальний наркоз. 

• Операція 

Незалежно від вибору методу остеосинтезу, він повинен бути максимально 

малотравматичним при збереженні достатнього рівня стабільної фіксації 

відламків. 

Блокований інтрамедуляний остеосинтез (БІОС) швидко набуває популярності 

в останні роки. Остеосинтез зазвичай використовується для внутрішньої 

фіксації з закритою репозицією. Застосування даного методу доцільно при 

збереженні інтактності зони перелому, що можливо тільки при наявності ЕОПа 

та функціонального рентген-прозорого операційного стола. Якщо, важко 

досягнути закрите вправлення відламків, а також для профілактики ятрогенного 

пошкодження променевого нерва може бути необхідність в відкритті перелому 

через додатковий міні-розріз в зоні перелому.  

В книзі Rockwood and Green’s, 8 видання, переломи ДПК переважно 

рекомендується лікувати за допомогою БІОС. 

Переваги - виключається (мінімізується) можливість ушкодження променевого 

нерва, малотравматична  технологія – мінімізує крововтрату, пошкодження 

періостальних тканин, відповідає стандартам біологічного остеосинтезу, 

раціональний розподіл навантаження на стержень при ранньому відновленні 

функції кінцівки.  

Недоліки – при антеградному введенні стержня травмування ротаторної 

манжети плеча, можливість «impingement» – синдрому, контрактура в 



плечовому суглобі. Частота хронічного болю в плечовому суглобі становить від 

5% до 16–37% випадків. Рання реабілітація обмежується виконання активної 

елевації кінцівки. Не виконується в разі перелому поєднаного з ушкодженням 

променевого нерва, в разі необхідності виконання кісткової аутопластики місця 

перелому. Ретроградний остеосинтез складніший і вимагає від хірурга більш 

виваженої оперативної техніки, щоб уникнути ятрогенних переломів в місці 

введення стержня але виключає травмування обертальної манжети плеча.  

МОС пластиною та гвинтами залишається переважаючим методом 

оперативного лікування переломів ДПК (частота незрощень після операції 

становить від 2 до 10% , ятрогенне травмування променевого нерва від 6% дo 

15%). 

Переваги:  

• репозиція робиться під прямим контролем зору; 

• методика дозволяє досягнути стабільної фіксації з майже ідеальною 

репозицією; 

• гарна репозиція досягається і підтримується розташуванням пластини на 

розтягуючих силах; 

• м’язова сила сприяє компресії відламків з протилежної сторони (при 

фіксації неблокованою пластиною); 

• відсутність ротаційної нестабільності; 

• ефективність фінансових витрат; 

• немає необхідності в ЕОПі (виконання рентгенологічного динамічного 

спостереження) та немає отримання опромінення. 

Методику відкритого остеосинтезу пластиною можна з успіхом застосовувати у 

випадках, коли протипоказаний БІОС: при вузькому або звивистому 

інтрамедулярному каналі, деформації ДПК. 

Передньо-латеральний доступ є найбільш прийнятним підходом до ДПК (по 

Henry). Доступ може бути розширений проксимально до дельтовидно -  

грудного і, таким чином, корисний для переломів, що розповсюджуються на 

метафіз плечової кістки.   



Стан променевого нерва повинний бути перевірений протягом всієї операції і 

особливу увагу слід приділити уникненню травм нерва інструментами, 

електрокоагуляцією. Променевий нерв визначається в дистальній н/3 плеча в 

проміжку між плече - променевим та плечовим м’язами, виділяється в 

проксимальному напрямку і захищається, в місці переходу через міжм'язову 

перегородку до заднього відділу плеча.  

Дистальний шкірний нерв передпліччя (antebrachial cutaneous nerve) виходить 

між біцепсом і плечовим м’язом і теж повинний бути захищений. 

Прямий бічний доступ найкраще підходить для переломів середньої частини 

ДПК, менш розтяжний проксимально і дистально. Цей доступ дозволяє  

використати інтервал між трицепсом і боковою групою м’язів плеча, дає кращу 

візуалізацію променевого нерва, коли він проходить ззаду допереду через 

міжм'язову перегородку. 

Передній доступ при переломах діафіза менш безрозмірний, ніж передньо -

латеральний або задній доступи.  

Задній доступ може бути виконаний або у вигляді розщеплення триголового 

м’язу або щадному підходу між порціями м’язу (паратриципітальний риліз). 

Однак травма триголового м'язу сприяє формуванню внутрішньом'язових 

спайок і утворення рубців, а також є ризиком денервування частини трицепсу. 

Усередині спіралеподібного каналу ідентифікується променевий нерв і глибока 

артерія плеча. Променевий нерв підіймається разом з частиною трицепса для 

встановлення пластини. Доступ може бути розширен проксимальніше. 

Цей доступ важко здійснити при політравмі, так, як вимагає положення хворого 

на животі або на боці, що небажано у пацієнтів з пошкодженням грудної 

клітини, поєднаною травмою таза, хребта, інших кінцівок, особливо якщо 

потрібна симультанна операція. 

При відкритій репозиції і внутрішньої фіксації переломів плечової кістки 

зазвичай використовуються прямі пластини, краще вузькі. Можлива фіксація, 

як кортикальними гвинтами 4,5 мм, так і гвинтами з кутовою стабільністю 4.5; 

3,5 мм або їх комбінацією. Деякі автори висловлюють сумніви в необхідності 

використання 4,5мм гвинтів і відповідних до них грубих пластин на ДПК. 



Основні умови виконання внутрішнього остеосинтезу плечової кістки: 

1.Зрозуміти переваги і недоліки кожного з хірургічних доступів до перелому 

плечової кістки, що дозволить використати найбільш оптимальний для кожного 

типу перелому. 

2. Необхідно виділити променевий нерв під час операції при використанні 

передньо-латерального, латерального або заднього доступів до плечової кістки. 

3. Особливу увагу слід приділити уникненню травм нерва інструментами, 

електокоагуляцією. 

3. Зберегти кріплення дельтовидного м’язу до плечової кістки. 

4. Діастаз між відламками вкрай погано для плечової кістки і його слід уникати 

під час остеосинтезу - необхідна компресія при жорсткій стабілізації, коли це 

можливо. 

4. Пластини з блокуванням гвинтами можуть бути корисні при МОС переломів 

плечової кістки у літніх пацієнтів з остеопорозом кістки і для проксимальних 

або дистальних діафізарних переломів. 

Необхідно пам'ятати, що для м'яких тканин операція з видалення імплантату 

рівносильна операції з його встановленням. Слід враховувати можливість 

пошкодження променевого нерва при неакуратному видаленні. Існує ризик 

виникнення рефрактур після видалення. 

З урахуванням того, що техніка традиційного остеосинтезу пластинами і 

гвинтами досить добре розроблена, стало подальше вдосконалення методів 

малоінвазивної фіксації пластинами, які є реальною альтернативою 

інтрамедулярному  блокованому остеосинтезу. 

MIPO (Minimally Invasive Plate Osteosynthesis) розглядається останніх 10років. 

Дана технологія фіксації перелому ДПК добре описана в літературі, але це 

складна методика і не рекомендується в якості варіанту звичайного 

оперативного лікування малодосвідченому травматологу, який немає досвіду 

достатньої кількості виконаних операцій на сегменті за відкритою технологією 

з виділенням променевого нерва. Не можна також виключати можливість 

переходу на відкриту репозицію в разі неефективності закритої (непрямої).  



Застосовується для переломів 6см нижче хірургічної шийки і 6см вище ямки 

ліктьового відростка. Виконується доступ з двох надрізів, використовується від 

10 до 12отворів вузька 4,5мм пластина, заводиться підм’язово і остаточно 

стабілізується через кожен розріз [Livani B., Belangero W.D. 2004; Jiang R, Luo 

CF, Zeng BF, et al. 2007]. Пластина встановлюється за принципом мостовидной 

фіксації. Методика передбачає принцип відносної стабільності (Tong G.O., 

Bavonratanavech S. 2007; Shin S.J., Sohn H.S., Do N.H. 2012; Benegas E., Neto 

A.A.2014).  

При скалкових переломах техніка МІРО є доцільною, вимагає лише тупого 

внутрішнього обмеженого відслоювання тканин від окістя кістки та передбачає 

роз’єднання тканин, без їх розсічення, обов’язково має бути збережений 

періостально-мязовий місток між фрагментами. Блоковані пластини особливо 

доречні в методиці мостового остеосинтезу при остеопорозі. При 

розповсюдженні площини зламу на метафізарну дистальну частину або до 

проксимального відділу плечової кістки можуть використовуватись спеціальні 

анатомічно адаптовані (премодельовані) пластини з застосуванням обмежених 

доступів, вони можуть знадобитися під час операції. Променевий нерв 

повинний бути захищений м’язовим містком, який легко мобілізується від 

окістя, бути перевірений від потрапляння під пластину протягом всієї операції, 

пластина встановлюється в н\3 діафізу на чисту поверхню кістки, особливу 

увагу слід приділити уникненню травм нерва інструментами. Виконується 

відновлення довжини, вісі плечової кістки, усунення ротаційного зміщення 

уламків шляхом закритої непрямий репозиції. Особливо перспективний метод 

при лікуванні багатоскалкових і сегментарних переломів. Методику мінімально 

інвазивного остеосинтезу пластиною можна з успіхом застосовувати у 

випадках, коли протипоказаний БІОС.  

Складності: видалення металофіксаторів після зрощення перелому плечової 

кістки. Пластина має бути титановою, тоді вона інертна в м'яких тканинах 

людини. У зв'язку з цим, видалення імплантату має бути обґрунтованим і 

виваженим рішенням. 



Вибір пластини або стержня для МОС все більш стає залежним від уподобань 

хірурга, побажань пацієнта, врахуванням потенційних ускладнень. Пацієнту 

слід роз’яснити про можливість ятрогенної травми променевого нерва. 

Апарат зовнішньої фіксації (АЗФ)  Зовнішня фіксація використовується при 

лікуванні відкритих переломів плечової кістки з великим ушкодженням м'яких 

тканин, забрудненням рани, інфекцією і/або серйозної втрати (дефектом) 

кісткової тканини  .  

Зовнішня фіксація може бути використана в якості первинного лікування у 

хворих з політравмою. Можливість швидкого застосування, наприклад, у 

пацієнта з множинними травмами або травмою судин. Зовнішня фіксація в 

основному використовується в «damage-control» етапності лікування 

політравми, коли пацієнт занадто нестабільний, потребує життєзберігаючих 

оперативних втручань. Тимчасова стабілізація для полегшення догляду за 

раною, перекладання пацієнта, контроль болю та інше. Зовнішня фіксація 

більшістю авторів розглядається як спосіб тимчасового остеосинтезу в 

ранньому посттравматичному періоді з подальшим виконанням погружного 

остеосинтезу в відстроченому періоді. Це загальновизнана тактика. При 

установці АЗФ можливе пошкодження променевого нерва стержнем. Тому, 

незалежно від конструкції АВФ, необхідно знати безпечні зони проведення 

стрижнів.  

Незручність для пацієнта, наявність постійної небезпеки інфікування в області 

введення стержнів, можливість лише дозованих активних рухів в суміжних 

суглобах знижує ефективність методики зовнішньої фіксації при переломах 

ДПК. 

Коментар робочої групи коректне застосування пластини з гвинтами або 

інтрамедулярного стержня для фіксації переломів ДПК при правильній 

постановці показань до операції є кращою альтернативою консервативному 

лікуванню, перевагою, яких є значно більший комфорт пацієнта. 

В післяопераційному періоді призначаються: 

- знеболюючі препарати 



- за високим ризиком тромбоемболії продовжується антикоагулянтна 

профілактика низькомолекулярними гепаринами, еластичне бинтування нижніх 

кінцівок або компресійні панчохи 

- цефалоспорини 2-3 покоління (в профілактичній дозі протягом короткого 

періоду) 

- іммобілізація кінцівки косинковою або пов’язкою «Дезо». 

- на наступний день контрольна рентгенографія плеча в 2-х проекціях. 

- проводяться перев’язки 

Пацієнт виписується на амбулаторне поліклінічне лікування (перша ланка 

медичної допомоги, див. розділ 4.5). 

 

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, лікар ортопед-травматолог, хірург КНП КДЦ 

(поліклініки). У сільській місцевості допомога може надаватись фельдшерами 

(сестрами медичними загальної практики-сімейної медицини). 

 

5.1.2. Матеріально-технічне забезпечення 

Оснащення. Відповідно до табеля оснащення.  

http://www.drlz.kiev.ua/


 

Лікарські засоби (нумерація не визначає порядок призначення): 

Знеболюючі засоби: похідні кеторолаку, діклофенаку, декскетопрофену, 

метамезолу, транспортні шини Крамера, марлеві косинкові пов’язки, 

стерильний перев’язувальний матеріал, бинт, шприці одноразові. 

 

5.2. Вторинна медична допомога 

 

5.2.1. Кадрові ресурси 

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

анестезіологи, медичні сестри, рентгенлаборанти, гіпсотехніки, інші 

спеціалісти, які надають медичну допомогу пацієнтам з переломами ДПК.  

 

5.2.2. Матеріально-технічне забезпечення 

Оснащення. Відповідно до табеля оснащення травматологічного пункту (наказ 

МОЗ № 41 від 30.03.94 ).   

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

підкладочна, бинти звичайні - в асортименті.  

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

70% або аналоги, миючи та дезінфікуючі засоби 

3. Місцеві анестетики:  

НОВОКАІН 

Прокаін 

Procaine 

Розчин для ін'єкцій, 5 

мг/мл по 5 мл в 

ампулах № 10 (5х2) 

1 мл розчину містить новокаїн  

(прокаїну гідрохлорид) 5 мг 

  0,5 % 200 мл, 400 мл 

у скляних пляшках. 

Розчин для ін'єкцій.1 мл розчину 

 містить 2,5 або 5 мг прокаїну; 

  Розчин для ін'єкцій 2 

% по 2 мл в ампулах 

№ 10 

1 мл розчину містить: прокаїну 

гідрохлориду 

 (новокаїну) 20 мг 



Лiдокаин 

Lidocaine 

 Лідокаїну 

гідрохлорид 

 Розчин для ін'єкцій 

2% по 2 мл в ампулах 

№ 10 

г/х 2%  2мл амп 

1 мл розчину містить лідокаїну - 

20.0 мг 

шприци одноразові  

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 ДПК. 

 

5.3.2. Матеріально-технічне забезпечення 

Оснащення: Відповідно до табеля оснащення травматологічного відділення 

міської, районної лікарень чи спеціалізованого науково-практичного центру 

ортопедо-травматологічної допомоги (наказ № 41 від 30.03.94 ), оснащення 

операційної. 

Лікарські засоби (нумерація не визначає порядок призначення) 

1. Протимікробні засоби: Антисептичні та дезінфекційні засоби - засоби 

обробки операційного поля, знезаражуючі дезінфікуючі та миючі 

засоби. Антибіотики  - цефалоспорини 2-3 покоління 

2. Засоби для знеболення  

 похідні перекоксибу (parecoxib), кеторолаку (кetorolac), рaracetamol, 

декскетопрофену, меtamisole sodium тощо 

3. Антикоагулянти прямої дії - низькомолекулярні гепарини – похідні 

надропарину, еноксапарину. Таблетована форма - ривароксабану 

(rivaroxabanum), dabigatranum etexilatum тощо 

4. Засоби для наркозу або реґіонарної анестезії у відповідності до 

існуючих протоколів (анестезіолологічна апаратура (апарат 

інгаляційного наркозу, апарат штучного дихання, дефібрілятор та 



інше, розхідний матеріал - внутрішньовенний катер, крапельниця 

тощо). 

5. Металоконструкції (імплантати) (інструменти та імплантати для 

виконання методик остеосинтезу - пластини та гвинти в асортименті, 

стержні,АЗФ) 

6. Шовний матеріал (розсмоктуючи та нерозсмоктуючі нитки) 

7. Матеріальний ресурс забезпечення хірургічного втручання на 

кістках: Набір необхідного інструментарію (загально хірургічний 

інструментарій, спеціалізований травматологічний, дриль 

спеціалізована електрична або пневматична), електрокоагулятор, 

відсмоктувач хірургічний, стерільний одяг, покривний матеріал, 

рукавички стерильні хірургічні, тощо 

8. Інтаопераційне рентгенобладнання та розхідні матеріали до нього 

(пересувний рентген-апарат або ІОП, рентген-прозорий операційний 

стіл, рентгенапарат діагностичний, рентгенплівка) 

9. Інфузійні розчини Декстроза (глюкоза 5% 200мл фл. натрию хлорид 

0,9% 400мл Рінгера р-н інф.200мл (натрію хлорид, кальцію хлорид, 

калію хлорид), препарати гідроксиетильованого крохмалю та інші 

10. Пронабрякові препарати (вазопротектори, капіляростабілізуючі 

засоби, L-лізину есцинат Lysine, біофлавоноїди, діосмін, комбінації,  

венотонічні, похідні serrapeptase, сечогінні засоби) 

11.  Перев’язувальний матеріал, дренаж+сільфон, гіпсовий матеріал 

(бинти), вата, бинти звичайні, іммобілізаційні шини. 

 

 

VI. ІНДИКАТОРИ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  

 

У в зв’язку із тим, що основна маса хворих з переломами ДПК 

обслуговується в травматологічних пунктах шляхом самозвернення, іноді в 

травматологічному відділенні та доліковується в амбулаторних умовах в КНП 



КДЦ (поліклініках) того ж району, то вбачається можливим оцінити первинний, 

вторинний етапи 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 

районному КНП КДЦ (поліклініки). 

  

6.1. Перелік індикаторів якості медичної допомоги 

 

6.1.1. Наявність у лікуючого лікаря, який надає первинну, вторинну 

(спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, 

локального протоколу ведення пацієнта з переломом ДПК. 

6.1.2. Відсоток пацієнтів з перелом ДПК зі зміщенням, яке зареєстроване 

на 7-9 добу після перелому та після відповідної вторинної медичної допомоги в 

умовах травматологічного пункту або стаціонару.  

 

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 

переломом ДПК. 

         Б) Зв’язок індикатора із затвердженими настановами, стандартами 

та протоколами медичної допомоги 

Індикатор ґрунтується на положеннях уніфікованого клінічного 

протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Переломи діафізу плечової 

кістки». 

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 
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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 – 90% 

2018 рік та подальший період – 100%. 

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 первинну (КНП 

КДЦ), вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну 

допомогу при переломах ДПК, 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  

первинну, вторинну (спеціалізовану)  медичну допомогу при переломах 

ПВПК, зареєстрованих на території обслуговування. Значення індикатора 

обчислюється як відношення чисельника до знаменника. 

ґ) Знаменник індикатора складає загальна кількість лікуючих лікарів, які 

надають первинну, вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу при 

переломах ДПК, 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 первинну, вторинну (спеціалізовану) при переломах 

ПВПК, зареєстрованих на території обслуговування. 

д) Чисельник індикатора складає загальна кількість лікуючих лікарів, які 

надають первинну, вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу при 



переломах ДПК, зареєстрованих на території обслуговування, для яких 

задокументований факт наявності локального протоколу ведення пацієнта з 

переломами ДПК (наданий екземпляр ЛПМД). Джерелом інформації є 

ЛПМД, наданий лікуючими лікарями, які надають первинну, вторинну 

(спеціалізовану) медичну допомогу при переломах ДПК. 

е) Значення індикатора наводиться у відсотках. 

 

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

зареєстроване на 7-9 добу після перелому і відповідної вторинної медичної 

допомоги в умовах 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 діафізу плечової кістки». 

В) Зауваження щодо інтерпретації та аналізу індикатора 

На достовірність значень індикатора може впливати відсутність інформації 

щодо подальшої долі пацієнтів з переломами ДПК 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 7-8 діб з 

моменту встановлення діагнозу шляхом їх виклику, почтового або телефонного 

анкетування. У разі скерування пацієнта з нестабільним переломом з не 

усунутим зміщенням з травматологічного пункту 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 первинну, вторинну (спеціалізовану)  медичну допомогу при 



переломах ДПК (травмпункт та КНП КДЦ). Структурні підрозділи з питань 

охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій. 

б) Дані надаються лікарями ортопед-травматологами КНП КДЦ 

(поліклінік), завідуючим травматологічного пункту, завідуючим 

травматологічного відділення лікарні, 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 ДПК, 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 ДПК, які зареєстровані поліклініці (КНП КДЦ), в 

травматологічному пункті, травматологічному відділенні з діагнозом, 

встановленим впродовж звітного періоду.  

Джерелом інформації є: 

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

амбулаторних хворих”), журнал обліку прийому хворих в стаціонар 001/о 

д) Чисельник індикатора складає загальна кількість пацієнтів з 

переломами ДПК, які зареєстровані на амбулаторному прийомі районної КНП 

КДЦ і для яких наявна інформація про факт не усунутого або повторного 

зміщення перелому ДПК. Джерелом інформації є форма № 074/о “Журнал 

реєстрації амбулаторних хворих” 

е) Значення індикатора наводиться у відсотках. 
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Директор Медичного департаменту  В. Кравченко  
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VІІІ. Додатки до уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги 

Додаток 1  

Таблиця . Основні принципи лікування переломів діафізу плечової 

кістки у відповідності до класифікації АО. 

Таблиця 5 

Вибір тактики лікування при переломах  діафізу плечової кістки 

A1 Простий спіральний перелом 

діафізу 

 

Консервативне лікування 

(функціональний метод, 

іммобілізація U гіпсовою пов’язкою, 

метод «вісячої пов’язки ) 

Закритий перелом, незначне зміщення уламків, 

ізольовані травми,   прийнятна вісь плечової кістки  

Протипоказання  
• Політравма 

• Відкритий перелом  

• Поєднання з переломом 

протилежної кінцівки   

• Пацієнт не в змозі сидіти 

або стояти   

• Нерепонуюче  зміщення 

• Ожиріння 

• Асоціація з травмою 

променевого нерва 

Переваги  

• Неінвазивність 

• Більше 90% 

своєчасного 

зрощення  

• Недороге лікування   

• Завжди можлива 

відстрочена операція 

Недоліки  

• Потрібно 

дотримання 

вимог 

іммобілізаційног

о режиму 

• Потрібне 

ретельне 

лікарське 

спостереження   

• Ранній больовий 

синдром 

• Деформація в 

місці перелому 

може 

перевищити 

допустимі межі   

• Можливо 

подразнення 

шкіри 

Оперативне лікування 



Відкрита репозиція, внутрішня 

фіксація стягуючим (ми) 

,(компресійним (ми) гвинтами (ом) з 

фіксацією нейтральною пластиною 

та гвинтами. 

Показання. Політравма, відкриті переломи 1ст., 

неприйнятне зміщення уламків, повторне зміщення 

уламків, ушкодження судин, променевого нерва, 

необхідність раннього відновлення функції, патологічні 

переломи, повільна консолідація перелому при 

консервативному лікуванні, пошкодження плечового 

сплетення на стороні перелому, ожиріння та великі 

груди, перелом  передпліччя, кисті, двобічний перелом 

плечових кісток. 

Протипоказання   

• Пацієнт не підходить 

дляданої  методики 

остеосинтезу 

• Активна інфекція 

Переваги   

• Точна репозиція 

• Потенційно 

найміцніша фіксація 

•  Негайна 

стабільність 

призводить до 

зменшення болю  

• Поліпшення догляду 

за травмою м'яких 

тканин   

• Покращена 

мобілізація пацієнта 

з  політравмою 

• Раннє відновлення 

функції кінцівки 

Недоліки   

• Великий 

розріз тканин 

• Ризик 

пошкодження 

нерва   

• Ризик невдачі 

фіксації   

• Вимоги до 

анестезії  

• Ризик інфекції 

Закрита або відкрита репозиція, 

внутрішня фіксація цвяхом 

(інтамедулярний блокуючий 

остеосинтез) (контроль цілісності 

ротаторної манжети плеча) 

Показання. Можливість закритої точної репозиції, 

адекватний медулярний канал по довжині і формі , 

діафізарний перелом не дуже проксимальний 

(верхня/3) або дистальний )нижня/3  діафізу), 

патологічний перелом,  відкриті переломи 1 ст.,  

множинні травми тіла,  неприйнятна закрита репозиція 

при консервативному лікуванні, вторинне зміщення,  

нездатність до консолідації, пошкодження судини, 

поєднані травми ліктьового суглоба, передпліччя, 

кисті,  двосторонні переломи плечової кістки, плексит 

плечового сплетення з ушкодженої, ожиріння або великі 

груди, вимоги до раннього навантаження на кінцівку. 

Протипоказання  

Обструкція костномозгового каналу 
(занадто вузький або занадто 
короткий), інфекція від стержнів 

Переваги  

• Менше травмування 

м'яких тканин ніж 

при застосуванні 

Недоліки  

• Біль у плечі і 

контрактура 

•   Потрібно 



АЗФ, значне забруднення відкритого 
перелому, проблеми в  плечовому 
суглобі, неврит променевого нерва 
(нерв, можливо, розташований між 
фрагментами перелому), лінія 
перелому розповсюджується на 
суглобову поверхню, невправимий 
перелом, Пацієнт не підходить для 
данної методики операції, 
виражений остеопороз, активність 
інфекційного процесу. 
антеградна техніка-при 
проксимальних діафізарних, 
ретроградна – при дистальних 
діафізарних переломах. 

пластини. 

• Негайна стабільність 

призводить до 

зменшення болю  

• Поліпшення догляду 

за травмованими 

м'якими тканинами 

• Покращена 

мобілізація пацієнта 

з політравмою  

•  Раннє відновлення 

функції кінцівки 

якісний ЕОП 

(рентген-апарат), 

рентген-

прозорий стіл  

• Ризик 

пошкодження 

променевого  

нерва  

• Ризик 

неправильної 

репозиції  (ротаці

йне зміщення) 

• Ризик інфекції 

• Ризик 

нестабільноїі 

фіксації  

• Вимоги до 

анестезії 

Апарат зовнішньої фіксації Нестабільний перелом у соматично лабільних пацієнтів 

(політравма), відкриті переломи 2-3 ст., як тимчасовий 

метод  лікування 

Протипоказання 

• остеопороз 

Переваги  
• Швидка техніка 

встановлення 

обробка   

• Негайне стабільність 

перелому призводить 

до зменшення болю   

• Поліпшення догляду 

за травмованими  

м'якими тканинами   

• Покращенння 

мобілізації пацієнта з 

політравмою 

• Раннє відновлення 

функції 

Недоліки   
• Ризик 

пошкодження 

нерва   

• Можлива втрата 

фіксації  

• Стержньова 

інфекція 

•   Громіздкість 

апарату 

перешкоджає  

використанню  

кінцівки 

A2 Простий косий перелом діафізу 

плечової кістки з лінією перелому 

більше 30° 

 

Консервативне (функціональний 

метод, іммобілізація U гіпсовою 

пов’язкою, метод «вісячої пов’язки ) 

Ізольована травма, закритий перелом, задовільна 

репозиція 

 Оперативне лікування 



Відкрита репозиція, внутрішня 

фіксація компресійною пластиною 

та гвинтами 

Відкриті 1ст. або закриті переломи,політравма, 

неприйнятне зміщення уламків, повторне зміщення 

уламків, ушкодження судин, променевого нерва, 

травми плечового сплетення, сегментарні, 

багатоскалкові нестабільні переломи ожиріння або 

великі груди, необхідність раннього відновлення 

функції, патологічні переломи 

Закрита або відкрита репозиція, 

внутрішня фіксація цвяхом 

(інтамедулярний блокуючий 

остеосинтез) 

Можливість закритої репозиції 

Апарат зовнішньої фіксації Відкриті переломи 2-3 ст., нестабільні переломи у 

соматично лабільних пацієнтів 

А3 Простий поперечний перелом 

діафізу плечової кістки з лінією 

перелому менше за 30 ° 

 

Консервативне (іммобілізація) Ізольована травма, закритий перелом, задовільна 

репозиція 

Оперативне лікування 

Відкрита репозиція, внутрішня 

фіксація компресійною пластиною з 

гвинтами 

Відкриті 1ст. або закриті переломи, полі травма, 

неприйнятне зміщення уламків, повторне зміщення 

уламків, ушкодження судин, променевого нерва, 

травми плечового сплетення, переломи кісток 

передпліччя, ожиріння, необхідність раннього 

відновлення функції, патологічні переломи 

Закрита або відкрита репозиція, 

внутрішня фіксація цвяхом 

(інтрамедулярний остеосинтез) 

Можливість закритої репозиції 

Апарат зовнішньої фіксації Відкриті переломи 2-3 ст., нестабільний перелом у 

соматично лабільних пацієнтів 



В1 Спіральні переломи плечової 

кістки з клиноподібним уламком. 

 

Консервативне (іммобілізація) 

(функціональний метод, 

іммобілізація U гіпсовою пов’язкою, 

метод «вісячої пов’язки ) 

Ізольована травма, закритий перелом, задовільна 

репозиція 

Опреративне лікування 

Закрита репозиція, внутрішня 

фіксація пластиною і гвинтами 

(мостова фіксація, малоінвазивна 

техніка МІРО) 

Відкриті 1ст. або закриті переломи, полі травма, 

неприйнятне зміщення уламків, повторне зміщення 

уламків, ожиріння або великі груди, необхідність 

раннього відновлення функції, патологічні переломи, 

супутня травма ліктьового суглоба, передпліччя, кисті, 

двобічний перелом плечових кісток, травми плечового 

сплетення. 

Протипоказання 

Пошкодження променевого нерва, 

лінія перелому розповсюджується на 

суглобову поверхню, невправимий 

перелом, пацієнт не підходить для 

даної методики остеосинтезу, 

виражений остеопороз, активний 

інфекційний процес 

Переваги  

• Мінімальна 

травматизація 

м’яких тканин на 

відміну від 

відкритої техніки 

встановлення 

пластини.  

• Може 

використовуватись 

при проксимальних 

та дистальних 

діафізарних 

переломах. 

• Раннє формування 

кісткової мозолі  

• Негайна 

стабільність 

призводить до 

зменшення болю  

• Поліпшення 

догляду за 

травмованими 

м'якими тканинами 

Недоліки  

• Можливість 

недостатньої 

фіксації, що 

призведе до 

повільної 

консолідації 

• Може не 

відбутися 

репозиція та 

стабільна фіксація 

клиноподібного 

уламка 

Необхідність 

рентген-контролю 

під час операції 

(краще ЕОП) 

• Ризик 
пошкодження нерва   
• Ризик невдачі 
фіксації   
• Вимоги до 
анестезії  
• Ризик інфекції 



• Покращена 
мобілізація пацієнта з 
політравмою  

Відкрита репозиція, внутрішня 

фіксація  пластиною гвинтами 

(мостова фіксація)  

Можливість точнішої  

репозиції чим при закритій 

техніці. 

При  ушкодженні судин, 

променевого нерва 

Більша травматизація 

м’яких тканин, що 

впливає на загоєння 

перелому вільного 

фрагменту 

Закрита  репозиція, внутрішня 

фіксація цвяхом (інтамедулярний 

блокуючий остеосинтез, ретро-, 

антеградна техніка) 

Можливість закритої репозиції 

 

Апарат зовнішньої фіксації Відкриті переломи 2-3 ст., нестабільний перелом у 

соматично лабільних пацієнтів 

В2 косий перелом діафізу плечової 

кістки (з вигином) зі зміщенням 

проміжного фрагмента. 

 

Консервативне функціональний 

метод, іммобілізація U гіпсовою 

пов’язкою, метод «вісячої пов’язки )  

Ізольована травма, закритий перелом, задовільна 

репозиція 

Оперативне лікування 

Закрита репозиція, внутрішня 

фіксація пластиною і гвинтами 

(мостова фіксація, малоінвазивна 

техніка МІРО) 

Політравма, відкриті 1 ст. або закриті переломи, 

неприйнятне зміщення уламків, повторне зміщення 

уламків, травми плечового сплетення на протилежній 

стороні, ожиріння, великі груди, необхідність раннього 

відновлення функції, патологічні переломи,  перелом 

при політравмі, супутня травма ліктьового суглоба, 



передпліччя, кисті на іпсілатеральній стороні, двобічний 

перелом плечових кісток. 

Відкрита репозиція, внутрішня 

фіксація  пластиною з гвинтами 

(мостова фіксація) 

ушкодження судин, променевого нерва 

Закрита  репозиція, внутрішня 

фіксація цвяхом (інтамедулярний 

блокуючий остеосинтез, ретро-, 

антеградна техніка) 

Можливість закритої репозиції 

Апарат зовнішньої фіксації Відкриті переломи 2-3 ст., нестабільний перелом у 

соматично лабільних пацієнтів, у пацієнтів з 

політравмою,  як тимчасовий метод  лікування, як 

швидкий метод стабілізації відламків, при пошкодженні 

магістральних судин. 

В3 Клиноподібний перелом діафізу 

плечової кістки з фрагментацією 

клиноподібного уламка. 

 

Консервативне іммобілізація, 

функціональний метод, 

іммобілізація U гіпсовою пов’язкою, 

метод «вісячої пов’язки ) 

Ізольована травма, закритий перелом, задовільна 

репозиція 

Оперативне лікування 

Закрита репозиція, внутрішня 

фіксація пластиною і гвинтами 

(мостова фіксація, малоінвазивна 

техніка МІРО) 

 

 

перелом при політравмі, відкриті 1ст. або закриті 

переломи з неприйнятним зміщенням уламків, 

вторинне недопустиме зміщення уламків, травми 

плечового сплетення на стороні перелому, ожиріння, 

необхідність раннього відновлення функції, патологічні 

переломи, супутня травма ліктьового суглоба, 

передпліччя, кисті на іпсілатеральній стороні, двобічний 



перелом плечових кісток. 

Відкрита репозиція, внутрішня 

фіксація пластиною з гвинтами 

(мостова фіксація). 

ушкодження судин, променевого нерва 

  

Закрита репозиція, внутрішня 

фіксація цвяхом (інтамедулярний 

блокуючий остеосинтез, ретро-, 

антеградна техніка) 

Можливість закритої репозиції 

Апарат зовнішньої фіксації Відкриті переломи 2-3 ст., нестабільний перелом у 

соматично лабільних пацієнтів, у пацієнтів з 

політравмою,  як тимчасовий метод  лікування, як 

швидкий метод стабілізації відламків, при пошкодженні 

магістральних судин. 

С1 Складний перелом діафізу 

плечової кістки із спіральними 

уламками та їх зміщенням. 

 

Консервативне (функціональний 

метод, іммобілізація U гіпсовою 

пов’язкою, метод «вісячої пов’язки )  

Ізольована травма, закритий перелом, задовільна 

репозиція 

Недоліки – обмежена здатність стабілізувати місце 

перелому 

Оперативне лікування 

Закрита репозиція, внутрішня 

фіксація пластиною і гвинтами 

(мостова фіксація, малоінвазивна 

техніка МІРО) 

 

 

Відкриті 1ст. або закриті переломи, перелом при 

політравмі, неприйнятне зміщення уламків, вторинне 

недопустиме зміщення уламків, , травми плечового 

сплетення на стороні перелому, ожиріння, необхідність 

раннього відновлення функції, патологічні переломи, 

супутня травма ліктьового суглоба, передпліччя, кист на 



іпсілатеральній стороніі, двобічний перелом плечових 

кісток. 

Відкрита репозиція, внутрішня 

фіксація пластиною та гвинтами 

(мостова фіксація) 

ушкодження судин, променевого нерва 

Закрита або відкрита репозиція, 

внутрішня фіксація цвяхом 

(інтрамедулярний блокуючий 

остеосинтез) 

Можливість закритої репозиції 

Апарат зовнішньої фіксації Відкриті переломи 2-3 ст., нестабільний перелом у 

соматично лабільних пацієнтів 

С2 Складний перелом діафізу 

плечової кістки із сегментарними 

уламками. 

 

Консервативне (іммобілізація, 

функціональний метод, 

іммобілізація U гіпсовою пов’язкою, 

метод «вісячої пов’язки )) 

Ізольована травма, закритий перелом, задовільна 

репозиція 

Недоліки – обмежена здатність стабілізувати місце 

перелому 

Оперативне лікування 

Закрита репозиція, внутрішня 

фіксація пластиною і гвинтами 

(мостова фіксація, малоінвазивна 

техніка МІРО) 

 

 

Відкриті 1ст.  або закриті переломи, перелом при 

політравмі, неприйнятне зміщення уламків, повторне 

недопустиме зміщення уламків, травми плечового 

сплетення на стороні перелому, ожиріння або великі 

груди, необхідність раннього відновлення функції, 

патологічні переломи, супутня травма ліктьового 

суглоба, передпліччя, кисті на іпсілатеральній стороні, 

двобічний перелом плечових кісток. 

Відкрита репозиція, внутрішня 

фіксація пластиною та гвинтами 

(мостова фіксація) 

ушкодження судин, променевого нерва 



Закрита  репозиція, внутрішня 

фіксація цвяхом (блокуючий 

інтрамедулярний остеосинтез) 

Можливість закритої репозиції 

Апарат зовнішньої фіксації Відкриті перломи 2-3 ст., нестабільний перелом у 

соматично лабільних пацієнтів 

С3 Складний багатоуламковий 

перелом діафізу плечової кістки із 

зміщенням уламків. 

 

Консервативне (іммобілізація, 

функціональний метод, 

іммобілізація U гіпсовою пов’язкою, 

метод «вісячої пов’язки )) 

Ізольована травма, закритий перелом, задовільна 

репозиція 

Недоліки – обмежена здатність стабілізувати місце 

перелому 

Оперативне лікування 

Закрита репозиція, внутрішня 

фіксація пластиною і гвинтами 

(мостова фіксація, малоінвазивна 

техніка МІРО) 

 

Відкриті 1ст. або закриті переломи,політравма, 

неприйнятне зміщення уламків, вторинне недопустиме 

зміщення уламків, травми плечового сплетення на 

стороні перелому, переломи кісток передпліччя на 

іпсілатеральній стороні, ожиріння, необхідність 

раннього відновлення функції, патологічні переломи 

Відкрита репозиція, внутрішня 

фіксація пластиною та 

гвинтами(мостова фіксація) 

ушкодження судин, променевого нерва 

Закрита  репозиція, внутрішня 

фіксація цвяхом (інтрамедулярний 

блокуючий метало остеосинтез) 

Можливість закритої репозиції 

Апарат зовнішньої фіксації Відкриті переломи 2-3 ст., нестабільний перелом у 

соматично лабільних пацієнтів 

 

Додаток 2 

АО – класифікація переломів ДПК. 

12A Тип А1 два основні фрагменти, а площина зламу являє собою 

спіраль, викликане силою скручування по плечовій кістці. 



1— проксимальної частини діафізу; 

2— середньої частини діафізу; 

3- дистальної частини діафізу. 

Тип А2 -площина перелому діафізу кістки коротка  з > 30° нахилом 

(косий перелом). 

Тип А3 - площина перелому діафізу кістки поперечна або косо-

поперечна  з < 30° нахилом. 

12В - є три фрагмента, проксимальний, дистальний і фрагмент клина. 

Після репозиції є певний контакт між проксимальним і дистальним 

фрагментами.  

 Тип B1 переломи мають спиралевидний фрагмент  в результаті травми 

скручування. 

Тип В2 переломи мають трикутний фрагмент (клин) в результаті 

травми вигину. 

Тип В3 переломи мають фрагментований клин 

12С Тип C1 переломи викликані травмою скручування, так що 

фрагменти слідують по спіралі (гвинтоподібний). 

1 - з двома проміжними фрагментами; 

2-трьома проміжними фрагментами; 

3- більш ніж трьома проміжними фрагментами.  

Тип С2 — складний сегментарний перелом: 

1- одним проміжним сегментарним фрагментом; 

2- одним проміжним сегментарним фрагментом і одним додатковим 

клиновидним відламком; 

3- двома проміжними сегментарними фрагментами. Тип С2- 

сегментарні переломи 

Тип С3- складні переломи з комбінованим зміщенням фрагментів. 

1- двома або трьома проміжними фрагментами; 

2- обмеженою роздробленістю (менше 4 см); 

3- поширеною роздробленістю (більше 4 см). 



 

 


