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ما هو اخللع الوركي 
الوالدي

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 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.
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كيف يتم تشخيص اخللع الوركي الوالدي ما هو خلع الورك الوالدي
اخللع الوركي الوالدي هو املصطلح اّطي 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. .هناك تقريبًا 
حالة واحدة من كل عشرين والدة طبيعية مصابة بصورة 

معينة من التقلقل الوركي, وهناك 3-2 حاالت لكل 
الف حالة تتطلب عالجًا .

حالة اخللع الوركي الوالدي الدائم وغري املعاجلة قد 
تكون صامتة يف جيل الطفولة وعادة ما تؤدي عادًة اىل 

العجز والتهاب املفصل يف جيل البلوغ. وعلى الرغم 
من احتمالية العجز مدى احلياة فإن هنالك نقص للوعي 

هلذه احلالة خارج االطار الطيب.إن التشخيص املبكر 
والعالج البسيط هو احلل االفضل للحالة, لكن هنالك 

بعض احلاالت اليت مل يتم كشفها او حاالت صعبة 
العالج بأساليب العالج املتوفرة, كما ان هناك الكثري من 

االطفال يف مجيع احناء العامل ال يستطيعون الوصول اىل 
التشخيص املبكر او العالج .

يستعمل االطباء العديد من املصطلحات للخلع الوركي 
الوالدي, وهذا مرتبط بشدّة احلالة ووقت ظهورها, ومن 

هذه املصطلحات:
• اخللع الوركي الوالدي	
• خلل التنسج احلقي	
• اخللع املفصلي الكامل  	
• عسر تصنع خلقي يف الورك	
• العسر التطوري للورك	
• خلع الورك التطوري	

يتطرق مصطلح )العسر التطوري للورك( DDH عادة للرضع ألن 
هذه الظاهره قد تتطور بعد الوالدة,  اما مصطلح )عسر التطور 
اخللقي( فهو يعين وجود خلل حيوي شيئًا مفقودًا او اضافيًا اىل 

االنسجة الطبيعية, ويف حالة )عسر التطور للورك( املفصل الوركي 
عند الرضيع يف حالة جيدة بإستثناء التقلقل وعدم الثبات. اما اخللع 

التام الكامل فيعين ان الورك خارج املفصل كليًا.
مفصل الورك يدعى مفصاًل من نوع الكرة واملقبس, والذي يكون 
مربوطًا معًا بواسطة اربطة )Ligaments( .الكرة هي رأس الورك 

واملقبس هو اجلوف احلقي. وهنالك بعض احلاالت تكون فيها 
االنسجة الرابطة لينة ومرنة مما يؤدي اىل عدم تواجد رأس الفخذ 
يف اجلوف احلقي. وهذه احلالة قد تكون ذات درجة بسيطة وحتّل 

بشكل تلقائي. وهنالك حاالت اخرى تكون فيها الكرة خارج 
يتم تشخيص اخللع الوركي الوالدي او اخللع املفصلي عادًة بطريقة املقبس بشكل كّلي او جزئي.

الفحص السريري للرضيع. الطقة يف مفصل الورك قد تكون عالمة 
للخلع املفصلي لكنها قد تكون ايضًا حالة وطقة طبيعية عند بعض 
االطفال , تنتج عن طريق بعض االربطة داخل مفصل الورك واليت 
تؤدي اىل اخراج االصوات )snapping noise( يف بعض احلاالت.
وعلى الرغم من جناعة الفحص السريري فهنالك صعوبة بتشخيص اخللع 

املفصلي عند الطفل الرضيع , كما وأن هناك حاالت يكون فيها املفصل 
الوركي طبيعيًا بعد الوالدة ولكنه خُلع يف االشهر االوىل للوالدة.
لذلك فهناك حاجة وامهية لفحص الطفل بصورة متتالية خالل 
السنة االوىل من حياته. وعندما يكون هنالك شك بوجود 
حالة اخللع الوركي الوالدي فيتوجب إجراء االشعة فوق 

الصوتيه لالطفال الرضع واستخدام اشعة إكس لالطفال 
االكرب سنًا.

هنالك امهية بالغة للوصول اىل التشخيص مبكرًا 
واملعرفة اذا ما كان املفصل طبيعيًا.


