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التقميط االصحي للورك

كيف نشأ موقع خلع الورك 
الوالدي؟ وكيف نشأ معهد اخللع 

الوركي الوالدي العاملي ؟

كل ذلك نشأ عندما توفرتا الرؤية واملصادر إلحدى االمهات 
لتساعد اآلخرين يف جتنب املشكلة اليت واجهتها مع إبنها .

ويف إحدى الفقرات اليت كتبتها  »كارا ويتين« خلصت 
ما تبغي التوصل اليه حيث قالت: »عندما بدات أفحص 

وأمتعن يف اجلهاز الذي يعاجل خلع الورك الوالدي رأيت انه 
ال يوجد هناك جهازًا بتاتًا, وال يوجد طبقات أو نسب 

مئوية, ولكن الشيئ املتفق عليه كان مقولة )حنن ال نعرف(. 
حنن حباجه اىل مكان نتعلم فيه, وجنمع املعلومات حول 

املوضوع واحلالة اليت ميكن عالجها حىت يكون عالجها فعااًل 
بإستعمال جهاز لفتح الفخذين للخلع الوركي  يف ساعات 

قليله مع جتنب العالج اجلراحي, اىل جانب تطوير نظام 
يساعد االطباء قليلي اخلربة يف اعتمادهم واالمتناع عن مقولة 
»انا ال اعرف«. كما أظن هناك امكانية إلجياد موقع عاملي 
لتكون فيه معلومات كافيه حول املوضوع لألطباء واالهل 

واجلمهور الذي ينتظر االجابة عن االسئلة املختلفه«.

املعهد العاملي للخلع الوركي الوالدي )IHDI( هو مؤسسة 
حتاول حتسني الوضع الصحي وجودة احلياة لالشخاص 
الذين يعانون من اخللع الوركي. هذه املؤسسة مدعومه 

من مستشفى »ارنولد باملر« املوجودة يف مدينة اورالندو 
يف والية فلوريدا, الواليات املتحده االمريكيه, مع دعم 

رئيسي من »دان ويتين« وزوجته »كارا« ومن خالل هذا 
الدعم املزدوج استطعنا االلتحاق مبنشآت ومراكز طبية يف 

مجيع أحناء العامل للوقاية او تشخيص اخللع الوركي الوالدي 
وعالجه.

ملاذا جيب الذهاب اىل موقعنا االلكتروين ؟

عند زيارة موقعنا االلكتروين فإنك ستجد ان موقعنا قد مت تطويره 
ليكون قادرًا على االجابة عن تساؤالت حول اخللع الوركي 

الوالدي, كما ان مجيع اسئلتك سيكون هلا اجابات يف هذا املوقع, 
وهو اىل جانب ذلك موقع متجدد ستجد فيه احدث املستجدات 

وآخرها حول هذا املوضوع ومن االمثله على ذلك:
• معلومات للوالدين	
• اجياد اخصائي يف موضوع اخللع الوركي الوالدي	
• خطوات عمليه اثناء العالج	
• العيش مع اخللع الوركي الوالدي	
• اسئله موجهه للطبيب املعاجل	

حقائق حول اخللع الوركي الوالدي
• ما هي عالمات اخللع الوركي الوالدي ؟	
• نظريات يف عالج اخللع الوركي الوالدي وطرقه	
• ماذا لو فشل العالج ؟	

تعلم املزيد عن املعهد العاملي للخلع الوركي الوالدي
• مهمتنا	
• فروعنا	
• مركز االستشاره الطيب	
• مركز االستشارة العاملي	
• االحباث املدعومة ماديًا والتجارب السريرية 	

 وللمزيد من االجابات على اسئلتك ميكنك زيارة موقعنا على 
hipdysplasia.org

• اديليد – استراليا	
• تورنتو – كندا	
• ساوث امبنت – اجنلترا	
• مدينة املكسيك – املكسيك	
• بوسطن – الواليات املنحده االمريكيه	
• اورالندو – الواليات املتحده االمريكيه	
• سان دييغو – الواليات املتحده االمريكيه	

)IHDI( فروع املعهد العاملي للخلع الوركي الوالدي

إن مركز االستشاره العاملي اخلاص بعالج اخللع الوركي الوالدي 
يعتمد يف دعمه على جهات عدة وخباصه على دعم اولئك الذين 

يثقون ويؤمنون برسالة املؤسسة يف حماولة لتقليل هذه الظاهرة ويتمثل 
ذلك يف دعم االهايل املهتمني يف الوقايه او العالج او إجراء االحباث 

حول هذه الظاهره.
وحىت جتد مزيدًا من املعلومات حول املوضوع زُر موقعنا االلكتروين, 

فاالطفال وعائالهتم سيباركون دعمك هلم وشكرا لك.



For More Information Go To: 
www.hipdysplasia.org

طرق محاية ورك الطفل وقت التقميط
جيد الكثري من االهل أن التقميط ميكنه منح الراحة للطفل 
غري اهلادئ, كما ميكنه أن خيفف من البكاء ويزوّد الطفل 

بنوم أكثر استقرارًا. ومع استمتاع كل من الوالدين 
واالطفال بالتقميط وفوائده إال أن عليهم االنتباه إىل تقميط 

االطفال بالطريقة الصحيحة لضمان أمان الطفل وصحته, 
فالتقميط غري الصحيح ميكنه أن يسبب عدم ثبات مفصل 

الورك ورمبا اخنالعه. ميكن احلصول على مزيد من التفاصيل 
بزيارة موقعنا )HIPDYSPLASIA.ORG(. وللحفاظ على 
صحة مفصل الورك على الطفل ان يكون مغطى بشكل 
يستطيع به ان يثين الفخذين . هذا الوضع يسمح ملفصل 

الورك أن يتطور بصورة طبيعيه وجيده, وعليك أن ال تغطي 
الساقني بصورة مستقيمة أو بضغطهما معًا.

هناك عدة أساليب مضمونة لتقميط الطفل واخلطوات التالية 
متنح الطفل تقميطًا جيدًا, وجيب اتباعها كاآليت:

اذا استعملت قماشة مربعة فعليك طيّ أحد الزوايا . 1
للخلف )جلهة الظهر( لكي حتصلي على حافة 

مستقيمة.

ضعي الطفل على القماشة بصورة يكون فيها طرف القماشة . 2
العلوي مبستوى الكتفني. أما اذا استعملت قماشة مستطيلة 

فيتوجب ان يكون الكتفان مبستوى الطرف االعلى للجهة الطويلة 

أخفضي اليد اليسرى إىل جانب جسم الطفل, وغطيها بالقماشة حىت . 3
حتوي الصدر ايضًا, واثنيها حتت اليد اليمىن للطفل ومث اخفضي اليد 

إثين القماشة حتت اجلهه اليسرى للطفل حبيث أن وزن الطفل سوف . 4
ميسك القماشة مبكاهنا بصورة جيدة.

إطوي طرف القماشة السفلي وإثنيها وراء جسم الطفل حبيث . 5
تكون رجال الطفل حرتني لإلحنناء فهنالك أمهية ملنح مكان 

هلما لتتحركا بصورة حرة .

اليمىن وغطيها بالقماشة حىت حتوي الصدر ايضًا 

بعض االهل يفضّلون تقميط الطفل بقماشة مصممة لذلك بداًل 
من استعمال قماشة بسيطة او مالبس ويفضل هلذه القماشات 

املصممه للتقميط ان تكون مزوّدة بكيس سفلي ميكن الطفل من 
حتريك رجلية بصورة حرة.

وتوصي االكادمييه االمريكيه لطب االطفال بعدم استخدام 
الفراش اللينه او البطانيات الفضفاضة إلهنا ترفع من خطر االصابة 
باالختناق عندهم. أما اكياس النوم واليت حتافظ على الطفل دافئًا 

ومتنع تغطية الرأس فهي البديل الوحيد واليت بإمكاهنا أن تقلل 
من خطر املوت املفاجئ للرضيع. ولذا فعندما تنوي وضع الطفل 

للنوم فعليك وضعه مقمطًا على ظهره ووجهه إىل اعلى.


