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معلومات حول كسور الورك
Information about Your Fractured Hip 

 .(femur)) عظمة الفخذ(عظمة الفخذ " كرة"یحتوي مفصل الورك على رأس أو 
حیث تساعد األربطة والعضالت على  ویستقر رأس الفخذ في تجویف الحوض

 .إبقاء المفصل في المكان الصحیح

 لماذا یحدث ذلك؟
 (Why did it happen?) 

 .الورك إلى عالمة ھشاشة العظام بكسور اإلصابة تشیر ما غالبًا

 ما ھي أنواع كسور الورك؟
 (What types of hip fractures are there?) 

 
 عبر العنق •

)تحت رأس العظم/عبر العنق(    
 (transcervical/subcapital)     

)بین النتوئین( .تحت عنق العظم •
(intertrochanteric) 

 )تحت النتوء( عبر جسم العظم •
(subtrochanteric)

 بين النتوئين

 تحت النتوء
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 كیف تتم معالجة كسور الورك؟
 (How are hip fractures fixed?) 

 .ویعتمد العالج على نوع كسر الورك .توجد عدة طرق لمعالجة كسور الورك
:عض أنواع ھذه الطرقوفیما یلي ب

فإذا كانت لدیك أیة استفسارات،  .سیتحدث الجراح معك حول العالج الذي تحتاجھ
وإذا كان األمر ممكنًا، فحاول  .فالرجاء طرحھا على الجراح أو الممرضة

إذا لم یتواجد أي شخص  .اصطحاب شخص معك لمساعدتك على تذكر ما قیل
ترغب في تواجد شخص آخر، فالرجاء  معك حینما یتحدث إلیك الجراح وكنت

 .مطالبة الجراح باستدعائھ

 االرتباك/االنفعال
 (Confusion/Delirium) 

یمكن  .یصاب بعض األشخاص بالتوتر أو االنفعال عقب اإلصابة بكسر في الورك
ألعضاء العائلة واألصدقاء تقدیم المساعدة من خالل السماح للطبیب أو الممرضة 

  .ت ال تتصرف بطبیعتك أم أن األمور تجري على نحوٍ طبیعيبمعرفة ما إذا كن
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 كیف أستعد للذھاب إلى المنزل؟
(How do I get ready to go home?)

 .إن الھدف بعد إجراء الجراحة ھو الذھاب إلى المنزل بأسرع وقت ممكن
 .وستحتاج أیضًا إلى توصیلة من المستشفى إلى المنزل

على (ییمك لتحدید مدى قدرتك على أداء األنشطة الیومیة وبعد الشفاء، سیتم تق
سبیل المثال، النوم والنھوض من السریر بمفردك وارتداء المالبس والسیر 

وكلما تمكنت  ).باستخدام إحدى األدوات المساعدة وإعداد الوجبات وما إلى ذلك
وسیساعدك فریق  .من تدبیر شئونك بنفسك، ستكون قادرًا على العودة إلى المنزل

 .العاملین، بینما یعتمد التقدم الحقیقي علیك

ومن المھم أن ترتب شئونك بشأن اصطحاب شخص ما معك إذا كنت تعیش 
كما أنك ستكون  .ویعتمد طول فترة إقامتھ على شفائك وإعداد منزلك .بمفردك

بحاجة كذلك إلى شخص ما إلعداد بعض الوجبات من أجلك أو یمكنك الترتیب 
 .صول على الوجبات من برنامج تقدیم الطعام للمرضىللح

 ماذا أفعل إلعداد منزلي؟
(What can I do to get my home ready?)

قبل االنتقال إلى المنزل، یجب أن یكون لدیك شخص ما للتأكد من إعداد المنزل 
.من أجلك حتى تتماثل للشفاء تي وتوضح التوضیحات الواردة أدناه نوع األشیاء ال 

یتم البحث عنھا أو القیام بھا
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أّن هذه المادة قد تمت ترجمتها من ِقَبْل مترجمين من بالرغم . لديك أسئلة، رجاء التحّدث مع طبيبك أو مقّدم العناية الصحّية المالئم
.طاء لم يتم مالحظتها أثناء الترجمةمعتمدين بالعناية الصحّية، ُيْحَتَمْل أن تحوي أخ  

Current as of:  2020, 11 سبتمبر
Author: Bone & Joint Health Strategic Clinical Network, Alberta Health Services 

This material is for information purposes only. It should not be used in place of medical advice, 
instruction or treatment. If you have questions, talk with your doctor or appropriate health care 
provider.

للحصول على معلومات صحیة عامة ونصائح من طاقم التمریض على مدار 24 ساعة في جمیع أیام األسبوع، اتصل 
بخدمة Health Link على الرقم 811. 
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