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أعدت مجموعة تزيد عن  60مهنياً وآباء من بريتيش كولومبيا أعدوا بيان التوافق في بريتيش كولومبيا حول مراقبة الورك لألطفال المصابين
بالشلل الدماغي المُلَ ّخص في هذا الكتيب ً
أوال في عام  2011و .2012وفي عام  ،2017قامت ذات المجموعة بتحديث البيان بعد أن وافقت
مجموعة من الخبراء الدوليين متعددي التخصصات على االرشادات لمراقبة الورك على أساس أفضل األبحاث المثبتة ،والممارسات الحالية
في أنحاء العالم وأراء الخبراء.
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقعنا على الرابط www.childhealthbc.ca/hips :أو االتصال على رقم ،1-888-300-3088
داخلي  ،4099أو بالبريد اإللكتروني على العنوانhips@cw.bc.ca :
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ما هي مراقبة الورك
?WHAT IS HIP SURVEILLANCE

check-ups to watch for signs that your child’s hip may be moving
ement). Hip displacement can lead to the hip coming completely out
placement and dislocation can cause pain, difficulty moving the hip,
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انزياح الورك ،يمكن أن يحيلوا طفلك إلى جراح عظام األطفال (أي طبيب العظام لألطفال) لعالجه للوقاية من الخلع .يتضمن برنامج مراقبة الورك
لألطفال المصابين بالشلل الدماغي بإدارة صحة األطفال في بريتيش كولومبيا طبيب عظام وأخصائي عالج طبيعي في مستشفى األطفال ببريتيش
كولومبيا ،وهما يقدمان الدعم للبرنامج ويعمالن مع فريق الرعاية الصحية المحلي.
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ما هو انزياح الورك وخلع الورك؟
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Figure 1: Normal Hip
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Figure 2: Hip Displacement

1

ومع تزايد انزياح الورك وخلعه ،فإن طفلك قد يعاني أو
قد يطور ما يلي:
• •ألم
• •انخفاض القدرة على تحريك مفصل الورك
• •صعوبة في الرعاية الشخصية واستخدام
المرحاض
• •الصعوبة في الجلوس بارتياح
• •الصعوبة في الوقوف أو المشي
• •تقرحات نتيجة الضغط المستمر
شكل  :3خلع الورك

Figure 3: Hip Dislocation
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متى تتوقف مراقبة الورك؟
?WHEN DOES HIP SURVEILLANCE STOP
• •يوقف األطفال المعرضون لخطر منخفض (الوظائف الحركية عند المستوى  1و 2في نظام  )GMFCSمراقبة الورك عند سن الخامسة
(المستوى  1في نظام  )GMFCSأو عن سن  10سنوات (المستوى  2في نظام .)GMFCS
• •يمكن أن يحدث انزياح الورك أثناء نمو األطفال والشباب ،لذا يشارك األطفال المعرضون لخطر أعلى (القدرة على الحركة عند المستويات 4 ،3
و 5أو نمط سير من المجموعة الرابعة) في برنامج مراقبة الورك إلى أن تقرر األشعة السينية أن عظامهم قد توقفت عن النمو.

ماذا يحدث في الفحص السريري؟
?WHAT HAPPENS AT A CLINICAL EXAM
في كل فحص سريري ،سيقوم أخصائي العالج الطبيعي (أو عضو آخر في فريق الرعاية الصحية) بما يلي:
• •مراجعة قدرة طفلك على الحركة واختيار مستوى من مستويات .GMFCS
• •قياس الحركة في أوراك طفلك.
• •تقييم األلم في أوراك طفلك.
• •طرح سؤال عليك وعلى طفلك ما إذا كان طفلك يشعر بألم في الورك.
• •مشاهدة طفلك وهو يسير ،إذا كان ذلك مالئمًا.

ملحوظة :يُجرى هذا الفحص السريري فقط لرؤية ما إذا كان ورك طفلك يتحرك من مكانه .لكن يوصى بإجراء تقييم كامل لكل المفاصل والوظائف لكل
األطفال المصابين بالشلل الدماغي.

كيف تجرى األشعة السينية؟
?HOW ARE THE X-RAYS DONE
• •تجرى أشعة سينية واحدة على ورك طفلك في مجتمعك المحلي (في المستشفيات والعيادات المحددة).
• •سيتم مراجعة األشعة السينية من قبل فريق مراقبة الورك في مستشفى األطفال ببريتيش كولومبيا.
• •تقيس األشعة السينية مقدار الكرة التي خارج التجويف.
• •ستُرسل النتائج إليك ،كتابة ،من قبل فريق مراقبة الورك.

ماذا يحدث إذا كان طفلي ي ْ
ُظ ِهر عالمات على انزياح الورك؟
?WHAT HAPPENS IF MY CHILD HAS SIGNS OF HIP DISPLACEMENT
سيتم إحالة طفلك إلى جراح عظام أطفال يتمتع بالخبرة في عالج انزياح الورك إذا:
• •وجد الفحص السريري أن طفلك يعاني من:
• • ألم يتعلق بالورك
• • حركة ورك أقل من المتوقع (مثل القدرة على إخراج الساق إلى الجانب أقل من  30درجة)
مقدارا معي ًنا من انزياح الورك (مثل تحرك الكرة خارج التجويف بنسبة تزيد عن  30بالمائة).
• •تبين األشعة السينية التي تُ ْجرى لطفلك
ً
ستتوقف خيارات العالج على احتياجات طفلك .وسيكون هدف العالج هو اإلبقاء على ورك طفلك في مكانه والتأكد من أن الورك يتحرك بسهولة ،مع
منع األلم فيما يكبر طفلك .وينبغي على األطفال الذين يخضعون للجراحة لعالج انزياح الورك أن يعودوا إلى برنامج مراقبة الورك بعد الجراحة إلى أن
يتوقفوا عن النمو.
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للمزيد من المعلومات حول برنامج مراقبة الورك بإدارة صحة األطفال في بريتيش كولومبيا ،زر الرابط:
www.childhealthbc.ca/hips
للتحدث إلى منسق برنامج مراقبة األطفال ،اتصل بالرقم  ،1-888-300-3088داخلي  ،4099أو ارسل رسالة بريد
إلكتروني على العنوانhips@cw.bc.ca :
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