
 نشرة معلومات للمريض

 الخلفي -انخالع الورك البديلي 
 

 . الطوارئ في نيو ساوث ويلز أقسامعلى أساس معلومات مجموعة شبكة العالج الفيزيائي المنبثقة من  2012في شباط/فبراير  ECIهذه النشرة  أعدّت
 www.ecinsw.com.au. Arabic وهي متوافرة أيضاً في الموقع

 المستشفى:

  كيف نفهم انخالع الورك
مفصل الورك هو مفصل كروي حقي. تكون الكرة الموجودة في 

يسّمى  تجويفالعلوية) متراكبة داخل  الساق( الفخذأعلى عظم 
ويحيط بالكرة والحّق غالف من نسيج طري  الحرقفي.الحق 

يسّمى كبسولة المفصل، وهي تساعد على إبقاء رأس عظم الفخذ 
 في الحق الحرقفي. 

  

  

 

 

من األشخاص الذين  %7سيحدث االنخالع لما يصل إلى 
أجريت لهم عملية إبدال ورك كامل، وهو رقم آخذ في التناقص 

 %50ي هذه العملية. ويحدث باستمرار بفضل التقدّم الحاصل ف
ً من العملية الجراحية،  12من االنخالعات خالل أول  شهرا

  من هؤالء المرضى إلى انخالعات أخرى. %50ويتعّرض 

خالل عملية إبدال الورك يتم فتح كبسولة المفصل، ما يعّرض 
ً عندما  الورك  يتعّرضالورك إلمكانية االنخالع، خصوصا

 وضاع صعبة. أل

  

 

 

   رف الحقائقاع 
 إذا حدثت انخالعات متعدّدة فقد يلزم إجراء عملية جراحية 

  يشعر البعض بشيء يصعد وينزلق في وركهم قبل
 االنخالع

  على بعض المرضى لبسZimmer  أو جبيرة ركبة أخرى
 على ساقهم، ما يمنع ركبهم عن الحركة. 

 نصائح عملية لمساعدتك على الشفاء
اد تصوير الورك باألشعة السينية عملية تصحيح الورك، يُعبعد 

  للتأّكد من أنه في الموضع الصحيح.

متى تعافيت من األدوية التي أعطيت لتنويمك إلجراء عملية 
ً إلخراجك من المستشفى  تصحيح وضع الورك، قد تكون جاهزا

  للعودة إلى المنزل.

من الطبيعي أن يشعر أٌي كان بالخوف عندم يمشي ألول مرة 
ح وضع الورك. سيساعدك معالج فيزيائي على بعد عملية تصحي

  الحركة استعداداً لخروجك من المستشفى.

ي ويجدون ال يحتاج معظم المرضى ألجهزة مساعدة على المش
األلم الذي كان لديهم قد تالشى. إذا لم يكن األمر كذلك سيتم  أن

  إدخالك إلى المستشفى.
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Liwanagj
Typewritten Text
Prosthetic Hip Dislocation - Posterior



Patient Factsheet 

الخلفي -انخالع الورك البديلي 

للتأّكد من أن هذه إبراء من المسؤولية: هذه المعلومات الصحيّة هي ألغراض التوعية العامة فقط. استشر طبيبك أو المحترف الصحي اآلخر الذي يقوم برعايتك 
  ة لك.المعلومات مناسب

نصائح عملية لمساعدتك في المنزل

القوام:
ً  – جلوسال ركبتيك.  أعلى منتأكّد من أن وضع وركك دائما

ً استخدم مقعداً مرتفعاً أو اطِو  لرفع مستوى المقعد. ويمكن  بساطا
ّصة تحت الكرسي أو الكنبة للمساعدة على زيادة استخدام من

ارتفاعك. تكون مقاعد السيارة منخفضة في الغالب، لذا تأّكد من 
ذلك قبل الركوب في السيارة. وعند الجلوس، ال تمل إلى األمام 

 الحركة. من أقلّ درجة  80ألن وركك سينحني بدرجة أكبر من 

ساقيك لمنعهما عند النوم على ظهرك، ضع وسادة بين  – النوم
 للداخل. الميلمن االنتقال إلى الجهة األخرى أو 

احتياطات للورك
 ال تِدر أصابع قدميك إلى الداخل

 ال تضع ساق على أخرى 

  80ال تحِن الساق التي أجريت عليها العملية أكثر من 
درجة.

معلومات للمنزل:
من  يمكن لوسيلة توضع فوق المرحاض أن تزيد –الحّمام 

  ني وركك كثيراً عندما تجلس.فاع كرسي المرحاض لتجنّب ثارت

، فهذا ضع أشياء في أسفل دُرج في الخزاناتتجنّب و – األثاث
مفيدة تستخدمها سيجنّبك االنحناء كثيراً. تُعتبر الالقطة أداة 

 ن األرض. اللتقاط األشياء م

متابعة العالجتعليمات:
  يقوم طبيب العظام بفحص وركك بعد أسبوع أو يجب أن

أسبوعين. ويستطيع طبيب الطوارئ اقتراح متابعة تبعاً 
لظروفك.

  يمكن ترتيب موضوع العالج الفيزيائي بواسطة خدمات
خاصة أو خدمات المستشفى تبعاً للمنطقة التي تعيش فيها.

  طلب المساعدة:
قسم في حال وجود طارئ طبي توّجه إلى أقرب 

 .000أو اتصل على الرقم  وارئللط
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