
Лікування застарілих переломів Лікування застарілих переломів 
шийки стегнової кісткишийки стегнової кістки

 Шляхом відкритого МОС з Шляхом відкритого МОС з 
використанням кісткової використанням кісткової 
пластики аутоспонгіозою та пластики аутоспонгіозою та 
кортикальним кортикальним 
трансплантантом з фіксацією трансплантантом з фіксацією 
перелому фіксатором прперелому фіксатором прооф. ф. 
Білінского П.І.Білінского П.І.



      Переломи шийки СК(ПШСК) були і 
залишаються не вирішеною проблемою. Це 
визначається бурхливим розвитком науково-
технічного прогресу. ПШСК все частіше 
спостерігаються у осіб молодого віку.           
Розроблено багато фіксаторів для 
остеосинтезу ПШСК. Більшість із них носить 
тільки інформативний характер або мають 
досить обмежене, авторське застосування. 
Незрощення фрагментів відмічається в 11-
30%, асептичним некрозом головки 
стегнової кістки закінчуються 12-41% 
випадків оперованих ПШСК.           



 Політравма комбінована травма Політравма комбінована травма 
переломи кісток переломи кісток 
тазу,гомілки,плечової кістки,шийки тазу,гомілки,плечової кістки,шийки 
стегнастегна

 Вік 28 роківВік 28 років
 Травми отримані внаслідок ДТПТравми отримані внаслідок ДТП



ПолітравмаПолітравма,, комбінована травма комбінована травма,,  
переломи кісток тазу,гомілки,плечової переломи кісток тазу,гомілки,плечової 

кістки,шийки стегнакістки,шийки стегна

 Лікування оперативне в одному з Лікування оперативне в одному з 
медичних закладів областімедичних закладів області
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Фіксуючі спонгіозні шурупи забраноФіксуючі спонгіозні шурупи забрано,,
 на МРТ консолідація перелому  і  на МРТ консолідація перелому  і 
співстспівстаавленнявлення відломків відломків відсутні відсутні..  

РРекомендовано екомендовано 
ендопротезування в плановому порядкуендопротезування в плановому порядку



Результат лікування через 1,5Результат лікування через 1,5  
рокуроку

 Незрощення Незрощення 
субкапітального субкапітального 
перелому шийки перелому шийки 
стегнастегна

 Вкорочення Вкорочення 
кінцівки, хода на кінцівки, хода на 
милицях, милицях, 
постійний болевий постійний болевий 
синдромсиндром

 Інвалідність…Інвалідність…



Органозберігаючі, по авторській 
методиці,автентичними

фіксаторами оперативні втручання проводить 
доктор мед.наук проф.Білінський П.І.



     При ПШСК ми використовуємо пристрій для 
остеосинтезу переломів проксимального 
відділу стегна (ПОППВС)(патент України 
№22283). Він  об’ємний  фігурний,  Т 
подібний внутрішньо кістковий  стержень 
(ВКС) із деротаційною вертикальною 
полицею,   ширина стержня становить 10 
міліметрів.  Конструкція ПОППВС досить 
проста, основна функція короткої накладної 
пластини-протидія виходу ВКС. Завдяки 
своїм зменшеним розмірам ВКС дає більшу 
свободу при його проведенні в шийку СК, що 
дає травматологу більшу свободу дій, значно 
полегшує проведення оперативного 
втручання. 
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Оперативне втручання близько 4 годин



4,5місяці після операції
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33 роки, перелом кісток 
гомілки,перелом

шийки стегна…виявлений через 0,5 
року
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      Оперативне втручання проводиться на 
ортопедичному столі. Після вдало 
проведеної репозиції і 
рентгенологічного контролю 
здійснюється розріз шкіри у 
підвертлюговій ділянці. У шийку СК 
проводяться 2 направляючі спиці. Після 
цього необхідний повторний 
рентгенологічний контроль у 2-х 
проекціях. При правильному проведенні 
спиці по дузі Адамса канальним 
свердлом висвердлюється канал, в який 
вводиться Т-подібний ВКС.
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4,5 місяці після операції



      При відсутності анатомічної репозиції, 
невеликих зміщеннях фрагментів, 
дефектах шийки СК у пацієнтів старшого 
віку вище стержня раніше ми вводили 
кортикальний аллотрансплантат,  який 
посилює жорсткість фіксації в 
післяопераційному періоді,  стимулює 
репаративну регенерацію. Повне 
навантаження після остеосинтезу 
перелому дозволено через 6–7 місяців, а 
після псевдоартрозів – через 10–11. 
Віддалений результат відстежений у 10 
пацієнтів. Із них у 8 випадків відмічений 
позитивний результат.  
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1,5 міс.після операції



3,5 місяці після операції
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4місяці після МОС
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161наркоз 2017р.



Новий наркозно-дихальний
апарат



Успішна кардіоверсія при 
шлуночковій фібриляції



Широко впроваджуєм методику 
плазмоліфтінгу,в/с введення препаратів 
гіалуронової кислоти під УЗД контролем



УХТ в лікуванні болевих 
синдромів



Оперативні втручання 
проводяться під ЄОП



Компютеризація Компютеризація 
виробничого процесувиробничого процесу



Памятаєм героївПамятаєм героїв


