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منع اخللع الوركي
كيف نشأ موقع خلع الورك 

الوالدي؟ وكيف نشأ معهد اخللع 
الوركي الوالدي العاملي ؟

كل ذلك نشأ عندما توفرت 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 توجد هناك منظومة 

بتاتًا, وال يوجدجمموعات أو نسب مئوية, ولكن الشيء املتفق 
عليه كان مقولة )حنن ال نعرف(. حنن حباجه اىل مكان نتعلم فيه, 

وجنمع املعلومات حول املوضع قابل للعالج ولذي يكن عالجة 
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«. 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 وباالضافة ذلك موقع متجدد ستجد فيه احدث املستجدات 

وآخرها حول هذا املوضوع ومن االمثله على ذلك:
• علومات 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

)IHDI( فروع املعهد العاملي للخلع الوركي الوالدي

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

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 ..
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ما هو اخللع الوركي الوالدي ؟ وما مدى شيوعه ؟
اخللع الوركي الوالدي هو املصطلح الطبّي لعدم ثبات أو فك 

مفصل الورك والذي يصيب االالف من االطفال كل سنة, 
واعراضه تتراوح ما بني عدم ثبات املفصل بصورة خفيفة وحىت فك 
كامل للمفصل من مكانه. وهناك واحد من كل عشرين والدة لديه 
نوع معني من عدم ثبات مفصل الورك واثنني او ثالثة من كل الف 

حالة حيتاجون عالجًا.

إن اخللع الوركي ليس عيبًا خلقيًا ألنه ال ينقص املفصل شيئًا . 
فالفك الوركي هو نتيجة لفعالية اهلورمونات واليت تؤدي إىل تراخي 

االربطه خالل عملية الوالدة, يضاف اىل ذلك وضع اجلنني عند 
الوالدة والذي ميكنه أن يؤدي اىل مد الورك وجعله غري ثابت .
حلسن احلظ معظم مفاصل الورك تتشدّد بصورة طبيعية وتنمو 
بصورة صحيحه وجيده, أما التقميط الشديد والعوامل الوراثيه 
والعوامل االخرى ميكنها منع التطور الطبيعي ملفصل الورك . 

الوقاية والتشخيص املبّكر مها املفتاح للعالج البسيط قبل أن ينفصل 
املفصل من مكانه كليًا او يثبت يف وضع سيء )يف غري موضعه 

الصحيح(.

كيف يتم تشخيص اخللع الوركي الوالدي ؟

يتم تشخيص اخللع الوركي من خالل الفحص العادي ملفصل 
الورك, ويستحسن ان خيضع االطفال ذوي االحتماالت 

العالية لإلصابة باخللع الوركي أو االطفال الذين يشك طبيب 
االطفال بوجود هذه احلالة عندهم لفحص االشعة فوق الصوتية 
)Ultrasound( .هذا الفحص بسيط وغري مؤمل ويزوّد الطبيب 

بصورة واضحة عن مبىن مفصل الورك.

توصي االكادميية االمريكية لطب االطفال بإجراء فحص االشعة 
فوق الصوتية لكل طفل عمره 6 اسابيع إن كان انثى ولدت يف 

وضعية العجُز حيث خيرج الطفل عند الوالدة بأقدامه وليس برأسه 
أواًل, وحيبذ االطباء إجراء هذا الفحص 
لكل طفل معروف عنده عوامل خطرة 

)Risk Factors(, وخاصة عندما يكون 
طبيب االطفال قلقًا وغري متأكد من 
صحة الفحص السريري, وقد يكون 

استخدام اشعة إكس )X-Ray( ضروريًا 
هلذه اجملموعه من االطفال الذين تتراوح 

اعمارهم بني اربعة اشهر واكثر.

Visit our website at hipdysplasia.org

سبل الوقاية
ماذا ميكن أن تفعل لتحمي مفصل الورك لدى طفلك؟

كما ذكرنا سايقًا فالتقميط غري الصحيح للطفل قد يؤدي اىل عواقب 
جدية مبفصل الورك, وهناك امكانية جلعل الرجلني حرّتني يف احلركه وعدم 
ربطهما أو وضعهما معًا بشكل مستقيم. كما عليك منح الطفل االمكانية 

ليطوي مفصل الورك بصورة مشاهبه لتلك الوضعية عندما وُلِدَ ومنحه 
االمكانية للحركة بصورة حرّة .

قبل حوايل اربعني عامًا وقبل ادخال اساليب التكنولوجيا الطبّيّة, نصح 
االطباء املعروفون باستعمال احلفاض املزدوج )Bulky Diapers( أو ما 
يسمى )Abduction Pants( حلماية 
مفصل الورك عند االطفال يف االشهر 

االوىل بعد الوالده وهي الفتره الزمنية اليت 
يتطور فيها مفصل الورك بصورة سريعة .

عندما يولد االطفال االصحاء تكون 
اوراكهم منطوية اىل اعلى ويكون من 

الصعب ان تستقيم كما يف الوضعية 
املعروفة عند االنسان البالغ القادرعلى 

املشي .
احلفاظ على مفصل الورك ووقايته هبذه 
الوضعيه رمبا يعجّل خبروج اهلورمونات 

 Hip( األمويّة من جسم الطفل مما يؤدي اىل تقوية وضيق جتويف الورك
socket(, وقد يتوفر للطفل الرضيع الوقت الكايف إلستقامة مفصل الورك 

قبل أن يبدأ املشي.
إستعملت هذه الطريقة الطبيعيه يف السابق يف بالد الصرب واليابان واماكن 

اخرى من احناء العامل, وقد اثبتت جدارهتا بالوقاية من اخللع الوركي.

يف بعض الثقافات حتمل 
االمهات اطفاهلن على 

ظهورهن بصورة راكب 
اجلواد, حيث تكون 

الرجالن منفتحتان ونسبة 
ظهور اخللع الوركي 

عندهم منخفضة. ويف 
حضارات اخرى تقوم 
االمهات حبمل اطفاهلن 

وارجلهم مربوطتان سويًا 
بصورة مستقيمة , ونسبة 

اخللع الوركي عندهم عالية .

من هم االطفال املعرضون خلطر االصابة باخللع الوركي ؟

االطفال املعرضون خلطر االصابة باخللع الوركي هم 
االطفال الذين لديهم:

• تاريخ عائلي للخلع الوركي	
• وضعية »بريتش« )خروج االقدام قبل الراس يف مرحلة 	

الوالده(
• االرجل او العنق امللتوية	
• 	 )Ibs( وزن اجلنني اعلى من 8 أرطال
• عمر االم اكثر من 35 عامًا	
• طقة املفصل الروكي	

ميكنك مساعدة طفلك بالتمتع مبفصل صحّي 
عندما تكونني قادرة على معرفة العوامل اخلطرة 

, حتافظني على زيارة منتظمة عند الطبيب 
وتقمطني طفلك الرضيع دون أن تربطي 

الرجلني معًا خالل االشهر االوىل بعد الوالدة .


