
Totul a început 
cu viziunea unei 
mame care, având 
un copil suferind de 
această afecțiune și 
suficiente resurse, 
a decis să ajute 
alți părinți să evite 
dificultățile pe care 
ea le-a întâmpinat 

cu copilul ei. Pentru a sintetiza ceea ce ne 
propunem, iată câteva rânduri așternute de Cara 
Whitney: ”Când am început să pun întrebări 
sistemului sanitar în legătură cu tratamentul 
displaziei de șold mi-am dat seama că nu aveam 
cui să mă adresez. Nu existau categorizări sau 
statistici. Singurul lucru cu care toți au fost de 
acord a fost  că NU ȘTIM” a declarat mama. 
”Avem nevoie de un loc unde să învățăm, să 
creăm din experiență și să culegem informații 
despre o afecțiune perfect tratabilă, dar care 
ar putea fi tratată cu mai multă eficiență, fără 
tergiversări sau tracasări, și prevenind totodată 
intervențiile chirurgicale. Avem nevoie de 
înființarea un sistem informativ accesibil și 
medicilor cu mai puțină experiență, pe care 
aceștia să-l poată utiliza cu încredere (evitând 
răspunsuri evazive...), de posibilitatea de a crea 
un cadru universal și un sit web informativ la 
dispoziția părinților și medicilor care doresc să 
obțină răspunsurile pe care le-am căutat eu.”

Institutul Internațional pentru Displazia de Șold 
(The International Hip Dyspalsia Institute – 
IHDI) este o organizație non-profit, constituită 
în principal în scopul îmbunătățirii sănătății și 
calității vieții celor afectați de displazie de șold.

IHDI este susținut de Spitalul Arnold Palmer din 
Orlando, Florida, fiind sponsorizat substanțial 
de către Dan Whitney (”Larry the Cable Guy”) 
și de soția sa, Cara. Ne-am unit forțele cu 
alte centre medicale importante din lume, 
pentru promovarea activităților de prevenire, 
diagnosticare și tratament al displaziei de șold.

Hipdysplasia.org a fost special conceput pentru a 
răspunde întrebărilor puse de dvs. în legătură cu 
displazia de șold. Este un sit creat anume pentru a vă 
permite să găsiți într-un singur loc toate răspunsurile 
pe care le căutați. Un sit care se schimbă și se înnoiește 
mereu pentru a vă ține la curent cu cele mai recente 
informații. Iată câteva exemple:
• Informații pentru părinți
• Cum găsim un specialist
• Sfaturi utile în timpul tratamentului
• Trăind cu displazia
• Întrebări adresate medicului

Date în legătură cu displazia de șold
Ce este displazia de șold?
• Care sunt simptomele și cum se recunoaște displazia 
de șold?
• Metodele utilizate în tratamentul displaziei de șold
• Ce se întâmplă dacă tratamentul nu reușește?

Mai mult despre noi:
• Misiunea noastră
• Afiliații noștri
• Consiliul Medical Consultativ
• Consiliul Consultativ Internațional
• Experimente clinice și de cercetare sponsorizate

Pentru a găsi răspunsuri la întrebările dvs. vizitați:

hipdysplasia.org 

• Adelaide, AUSTRALIA
• Toronto, CANADA
• Mexico City, MEXIC
• Boston, STATELE UNITE
• Orlando, STATELE UNITE
• San Diego, STATELE UNITE

Institutul internațional pentru displazia de șold depinde 
în exclusivitate de contribuțiile generoase ale celor 
care cred în importanta misiune de a reduce povara 
acestei maladii pretutindeni în lume prin susținerea 
familiei, prin prevenire, informare, educație, cercetare 
și tratament. Pentru informații privind modalitatea de 
a contribui la acest efort, vă invităm să vizitați www.
hipdysplasia.org. Atât copiii cât și familiile lor vă vor 
aprecia aportul.
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De ce să consultați acest sit 
web? IHDI Internațional:

HIP DYSPLASIA
International

Institute

Cum a luat ființă situl web 
Despre displazie și Institutul 
internațional pentru displazia de 
șold Prevenirea 

displazie de sold



Displazia de șold este termenul medical pentru 
instabilitatea sau deplasarea liberă a articulației 
șoldului. Mii de copii sunt afectați anual de 
această anomalie a cărei gravitate variază între 
o ușoară  instabilitate și o completă dislocație 
a șoldului. Aproximativ unul din 20 de nou-
născuți la termen suferă de o formă sau alta de 
instabilitate a șoldului, iar doi sau trei din o mie 

vor necesita tratament. 

Displazia de șold nu este un ”defect din 
naștere” deoarece nimic nu ”lipsește”. Această 
instabilitate apare deoarece mama generează 
hormoni care facilitează relaxarea ligamentelor 
în timpul nașterii.  Poziția fătului la naștere 
poate de asemenea să cauzeze întinderea 
șoldurilor și să creeze dislocația.

Din fericire, cele mai multe șolduri lăsate se 
restrîng în mod natural și șoldurile se dezvoltă 
normal. Totodată, o înfășare prea strânsă, 
factori genetici sau alte afecțiuni pot preveni 
autocorectarea naturală. 

Ce este dispazia de 
șold și cât este de 
răspândită?

Prevenirea și diagnosticarea precoce sunt cheile de la 
tratament simplu în fața dislocă șold sau devine blocat 
într-o poziție proastă.

Cum se depistează displazia de șold ?

Displazia de șold este de obicei detectată printr-un 
examen ecografic de rutină recomandat de medicul 
pediatru, în cazul în care acesta suspectează prezența 
afecțiunii. Ecografia nu prezintă nici un risc, nu este 

dureroasă și oferă medicului o imagine a articulației 
șoldului.

Academia Americană de Pediatrie 
recomandă un examen ecografic 
la vârsta de 6 săptămâni pentru 
fetițele care s-au născut în 
prezentație pelviană sau cu 
șezutul ori picioarele înainte. De 
asemenea, copiii care prezintă 
alți factori de risc pot beneficia și 
ei de examenul ecografic pe care 

medicul îl poate recomanda în funcție de examenul 
clinic al șoldurilor. În anumite cazuri se recomandă o 
radiografie la vârsta de 4 luni.

Cum puteți proteja șoldurile copilului?

Înfășarea incorectă a noului-născut poate dăuna în 
mod grav șoldurilor. Este important ca șoldurile să 
fie lăsate să se miște liber și nu înfășurate strâns cu 
picioarele întinse și lipite unul de altul. Lăsați copiii 
să-și țină liber picioarele, înclinate în poziția în care se 

găseau la naștere, și aveți 
grijă să aibe destul spațiu 
liber pentru mișcare.

În urmă cu vreo 40 de 
ani, înainte de apariția 
tehnologiei moderne, 
medici cu renume 
recomandau un scutec 
mai voluminos sau ceva 
ce se numea ’pantaloni 
pentru abducție’, pentru 
a proteja șoldurile noului 

născut în primele luni, cînd acestea se dezvoltă 
rapid. La naștere, șoldurile unui copil sănătos tind 
să-și păstreze poziția înclinată și nu să se îndrepte 
adoptând poziția adultă potrivită pentru mers.  
Acest tip de protecție naturală permite eliminarea 
hormonilor materni din organismul copilului pe 
măsură ce cavitatea în care se află capul femural 
devine mai strânsă și mai viguroasă. Copilul va avea 
destul timp să-și extindă articulațiile femurale înainte 
de a începe să meargă. Această metodă naturală a 
fost folosită în Serbia, Japonia precum și în alte părți 
ale lumii și a ajutat în prevenirea displaziei de șold. 
În comunitățile în care se obișnuiește ca noul născut 
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să fie purtat ’călare’ pe 
șoldul mamei, displazia 
de șold este mai rar 
întâlnită.

Ce factori de risc sunt 
cunoscuți pentru 
această afecțiune?

• Un istoric familial pozitiv 

• Prezentația pelviană a sarcinii la naștere

• Gâtul strâmb (torticolis) sau laba piciorului 
strâmbă

• Greutatea mare la naștere – peste 4 kg

• Vârsta mamei peste 35 de ani

• Clic al șoldului

Puteți ajuta copilul să aibe șolduri sănătoase 
recunoscând acești factori de risc, menținând 
legătura cu medicul pediatric și protejând șoldurile 
copilului prin evitarea înfășării prea strânse în 
primele luni de viață a noului-născut.

vizitati site-ul nostru la hipdysplasia.org


