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Arabic 

الفخذكسورعند إجراء جراحة لمعالجة   
When You’re Having Surgery for a Fractured Hip 

 
 

).عظمة الفخذ(عظمة الفخذ " كرة"على رأس أو  الفخذ یحتوي مفصل  ویستقر رأس الفخذ  
حیث تساعد األربطة والعضالت على إبقاء المفصل في المكان ؛ في تجویف الحوض

.الصحیح  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لماذا يحدث ذلك؟
 (Why did it happen?) 

.إلى أن عظامك غیر قویة الفخذ غالبًا ما تشیر اإلصابة بكسور   
.یُطلق على ذلك ھشاشة العظام  
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؟الفخذ هي أنواع كسورما   
(What types of hip fractures are there?) 

 
 عبر العنق •

)ظمتحت رأس الع/عبر العنق(                 
                                         (transcervical/subcapital)          

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

  )تحت النتوء( عبر جسم العظم •
(subtrochanteric) 

 
 

؟الفخذ كيف تتم معالجة كسور  
 (How are hip fractures fixed?) 

إلى مساعدة  الفخذویؤدي إجراء أشعة سینیة على  .الفخذ نوع كسر  یعتمد العالج على
تتضح أدناه بعض  .الذي تعاني منھ ونوع العالج الالزم الفخذ الجراح في تحدید نوع كسر 

.الفخذ طرق عالج كسور   
 

 
 

 
 

 بين النتوئين

 تحت النتوء
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.سیتحدث جراحك معك حول العالج الالزم إلیك إذا كانت لدیك أي استفسارات، فیرجى  
.إلى الجراح أو الممرضةالتوجھ بھا  إذا كان ممكنًا، حاول اصطحاب شخص معك  

.لمساعدتك على تذكر ما قیل إذا لم یتواجد أي شخص معك حینما یتحدث إلیك الجراح وكنت  
.ترغب في تواجد شخص آخر، فیرجى أن تطلب من الجراح استدعاءه  

 
االنفعال/االرتباك  

 (Confusion/Delirium) 

.الفخذ لتوتر أو االنفعال عقب اإلصابة بكسر في یصاب بعض األشخاص با یمكن ألعضاء  
العائلة واألصدقاء تقدیم المساعدة من خالل السماح للطبیب أو الممرضة بمعرفة ما إذا كنت 

.ال تتصرف بطبیعتك أم أن األمور تجري على نحوٍ طبیعي   
 

ةقبل إجراء الجراح  
 (Before Your Surgery) 

.سیتم وضع برنامج المریض في غرفتك ویوضح البرنامج االتجاه الذي یلزم على العالج  
.الیومي أن یسلكھ .یرجى االطالع علیھ ومشاركتھ مع العائلة  انت لدیك أي استفسارات، إذا ك 

.فیرجى التوجھ بھا إلى الممرضة أو الجراح   
 

.سیتم سحب عینة من الدم قد یجري كذلك بعض االختبارات األخرى علیك قبل إجراء  
.الجراحة حسبما یستلزم األمر  

 
 التنفس العميق والسعال

 (Deep Breathing and Coughing) 

.ح نفسك غیر عمیق نتیجة لعدم القیام بأي نشاطقبل الجراحة وبعدھا، من الممكن أن یصب قد  
.یؤدي ذلك إلى حدوث مشكالت مثل اإلصابة بااللتھاب الرئوي سیتم تدریبك على تمارین  
.التنفس العمیق والسعال ألدائھا قبل الجراحة وبعدھا للحفاظ على نقاء رئتیك قم بأداء ھذه  

.ستیقظًامرات كل ساعة بینما تكون م 10إلى  5التمارین من   
 

 معالجة األلم
 (Managing Your Pain) 

.الفخذ إنھ ألمر معتاد أن تعاني من األلم حینما تصاب بكسر في  إلیك وسیتم تقدیم دواء  
.لتخفیف األلم .یرجى إخبار الممرضة حینما تعاني من األلم  طلب الدواء لتخفیف تخشى  وال  

.األلم .الذي تعاني منھ فإنك الشخص الوحید الذي یعلم مقدار األلم   
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 ماذا لو كنت قيد االنتظار إلجراء الجراحة؟
 (What if I’m on call for surgery?) 

".قائمة االنتظار"باستخدام  الفخذ  تجري عادةً جراحة معالجة كسور  یعني ذلك أنھ لم یتم  
.تحدید موعد إلجراء جراحتك  وحینما تكون قید االنتظار، فإن ذلك یعني أنك مسجل على 

.قائمة مع مرضى آخرین في انتظار الموعد الذي یمكن أن یعمل فیھ الجراح في بعض  
.األحیان، قد یطول وقت االنتظار أكثر من المتوقع سیتم تقدیم نشرة توضح لك المزید حول  

.قائمة االنتظار إذا كنت ترغب في معرفة المزید  
 

.جلك لتناول طعام أو مشروبفي حالة تأخیر موعد الجراحة، سیتم تقدیم وصفة طبیة من أ  
یرجى محاولة تناول الطعام أو المشروب إذا كان مسموحًا لك بالقیام بذلك، حیث إنك غالبًا 
.ما ینتابك شعور أفضل إذا وجد شيء ما في معدتك سیتم تقدیم شيء خفیف كساندویتش أو  

).ع مشروبعلى سبیل المثال، الجبن والبسكویت الخفیف م(شوربة أو وجبة خفیفة صغیرة    
 

 بعد إجراء الجراحة
 (After Your Surgery) 

 معالجة األلم
 (Managing Your Pain) 

.أخبر الممرضة حینما تعاني من األلم حیث سیساعدك تناول دواء تخفیف األلم قبل المشي  
.وأداء التمارین على االستشفاء على نحوٍ أسرع  

  

 النهوض بعد إجراء الجراحة
 (Getting Up after Surgery) 

المعالج  الفخذ سیقدم الجراح وصفة طبیة بشأن مقدار الوزن الذي یمكنك وضعھ على 
.باإلضافة إلى الموعد الذي یمكنك أن تبدأ فیھ بالحركة سیقوم أخصائي العالج الطبیعي  

.بفحصك وتجھیز خطة من أجلك سوف تتضمن ھذه الخطة كالً من تمارین السریر  
.والحركة  

 
ة إلیك ھو العودة إلى مزاولة األنشطة التي كنت قادرًا على القیام بھا قبل والھدف بالنسب

.الفخذ التعرض لإلصابة بكسر  .وسوف تساعدك التمارین والحركة على تحقیق ھذا الھدف   
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 احتياطات الحركة
 (Movement Precautions) 

صلإذا كنت قد خضعت إلى عملية تغيير نصفي للمف  
 (If You Had a Hemiarthroplasty) 

إذا كنت قد خضعت إلى عملیة تغییر نصفي للمفصل أو استبدال للمفصل، فإن ھناك بعض 
القیام بھا للحفاظ على الورك الجدید دون االنزالق من المفصل  ينبغي عدمالحركات التي 

).الخلع(  
 

:فیما یلي سیتم تعلیمك احتیاطات حركات الورك التي ینبغي االنتباه إلیھا  
 

:درجة 90عدم ثني الورك ألكثر من  ينبغي  

 
 

:نبغي الحرص على عدم وضع قدميك أو كاحليك بصورة متقاطعة   
بصورة  كینبغي الحرص على عدم وضع قدمیك أو كاحلي •

 .الفخذ  متقاطعة حیث إن ذلك قد یتسبب في خلع 
 .استخدم دومًا وسادات بین قدمیك عند االستلقاء على الفراش •

 
:ينبغي عدم لي جسمك  

ال تحاول مد جسمك بصورة ملتویة، وبالتالي فإنك ستكون بحاجة  •
تنظیم أشیائك بأسلوب یسھل علیك الوصول إلیھا حینما تكون في 

  .الفراش
 .حینما تمشي، تأكد أنك تخطو خطوات صغیرة عند االنعطاف •
ل أو األوقات وال تقم بلي قدمك إلى الداخجمیع في الفخذ یجب محاذاة األكتاف مع   •

 .الخارج
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بینما تتطرق خالل الوحدة، سیتم تذكیرك باألسلوب المطلوب اتباعھ للحركة من أجل حمایة 

.الورك   
 

 في حالة استخدام دبابيس أو مسامير أو مسامير براغية أو ألواح 
 (If Pins, Nails, Screws, or Plates were Used) 

الفخذ أو المسامیر أو األلواح لمعالجة  في حالة استخدام الدبابیس أو المسامیر البراغیة
المكسور، ال تقم بوضع أوزان على الجانب الذي تمت معالجتھ بما یزید عن المقدار الذي 

.ذكرت الممرضة أو الطبیب المعالج أنھ یمكنك تحملھ  
 

المھم أن یتم اتباع إرشادات  الممرضة أو الطبیب من 
.المعالج عند التحدث إلیك فھما سوف یعلمانك المشي  

باستخدام الوسائل المساعدة، باإلضافة إلى الحركة إلى 
.ألسفل إلى كرسیكلداخل السریر وخارجھ ولألعلى و إذا  

.كانت لدیك أي استفسارات، فیرجى طرحھا  
 

إلى أن یحدد فریق الرعایة الصحیة أنك لم  األوقات جميعفي استخدم مشایة أو عكازین  •
 .تعد بحاجة إلى استعمالھا بعد ذلك

سوف یقدم إلیك أخصائي العالج الطبیعي نسخة من التمارین التي سوف تكون بحاجة إلى  •
من المھم للغایة أن تتبع  .مزاولتھا لكي تتحرك على نحوٍ أكثر سھولة وتصیر أكثر قوة

 .اإلرشادات
 

 االستعداد للمغادرة
 (Getting Ready for Discharge) 

.إن الھدف بالنسبة إلیك ھو العودة إلى المنزل بمجرد أن یكون الوضع آمنًا علیك للقیام بذلك  
یتوجھ بعض األشخاص إلى المنزل فور الخروج من المستشفى، بینما یذھب البعض اآلخر 

.إلى مكان آخر أوالً   
 

الستشفاء، سیتم تقییم حالتك لمعرفة درجة المعافاة التي وصلت إلیھا بینما تكون في مرحلة ا
على سبیل المثال، النھوض من السریر والدخول إلیھ بنفسك، (لمزاولة األنشطة الیومیة 

).وارتداء مالبسك، والمشي باستخدام إحدى الوسائل المساعدة، وتناول الطعام، وما إلى ذلك  
.سك، ستكون قادرًا على العودة إلى المنزلكلما تمكنت من تدبیر شئونك بنف وسوف یساعدك  

.فریق العاملین على القیام بذلك، غیر أن العبء األساسي یقع على كاھلك  
 
 

سوف یخبرك الجراح عن 
مقدار الوزن الذي یمكنك 

وضعھ على القدم التي 
.خضعت إلجراء العملیة   
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.ومن المھم أن ترتب شئونك بشأن اصطحاب شخص ما معك إذا كنت تعیش بمفردك ویعتمد  
.طول فترة إقامتھ على شفائك وإعداد منزلك كذلك إلى شخص ما كما أنك ستكون بحاجة  

إلعداد بعض الوجبات من أجلك أو یمكنك الترتیب للحصول على الوجبات من برنامج تقدیم 
.الطعام للمرضى   

 

 إعداد المنزل
 (Getting Your Home Ready) 

من المھم أن یتم وضع جمیع األجھزة الموصى بھا في المكان الصحیح قبل العودة إلى 
.المنزل .بتقییم حالتك قبل العودة للمنزل وإخبارك بما تحتاجھ سیقوم الطبیب المعالج  قد  

:معدات مثلإلى تحتاج   

 
قد تكون بحاجة إلى المساعدة من العائلة أو األصدقاء نظرًا ألن ھناك بعض األنشطة التي 

على سبیل المثال، الغسیل أو شراء المواد (سیكون من الصعب علیك القیام بھا بنفسك 
).بالمكنسة الكھربائیة أو تحضیر الوجبات أو القیادة الغذائیة أو التنظیف استعن بشخص ما  

مثل السجاجید التي تؤدي إلى ( مخاطر احتجازمنزل والتأكد من عدم وجود أي الللذھاب إلى 
).التلعثم إنھا فكرة جیدة أن تقوم بنقل األشیاء التي تستخدمھا بصورة كبیرة بحیث ال تضطر  

.للوصول إلیھاإلى االنثناء أو مد جسمك   
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 بمجرد الوصول للمنزل
(Once You’re Home) 

 معالجة هشاشة العظام
 (Managing Osteoporosis)  

أكد من تحدید موعد مع طبیب العائلة حتى یمكن تحدیث سجل الرعایة الطبیة الخاص بك 
الفخذ  دي إلى إصابتك بكسر في إذا كان السقوط البسیط یؤ. مكسورفخذ اآلن بأنھ یوجد لدیك 

.، فإن ذلك یعني أنك مصاب بھشاشة العظام  

اسألھ إذا كان األمر یستلزم تناول ). د(أخبر طبیب العائلة أنك تتناول الكالسیوم وفیتامین 
 تزالإنھا كذلك فكرة جیدة أن یراجع األدویة التي تتناولھا للتأكد أنھا ال. دواء لتقویة عظامك

.بالنسبة إلیك تعتبر مناسبة  

 الوقاية من السقوط
 (Preventing Falls) 

إذا كنت تشعر بثبات أقل عن ذي قبل أو كنت تخاف من السقوط، فاطلب من مسئول الرعایة 
المنزلیة إذا كان من الممكن أن یأتي الطبیب المعالج المختص إلى منزلك القتراح التغییرات  

ا بالنسبة إلیك. البسیطة التي من الممكن أن تجعل منزلك أكثر أمانً

اسأل الطبیب أو مسئول الرعایة المنزلیة أو مقدمي الرعایة الصحیة إذا كانت ھناك فصول 
توازن أو مجموعات ألداء التمارین بغرض مساعدتك على العمل على توازنك وتقویة 

العضالت والقدرة على االحتمال. وھناك بعض األماكن التي تقدم تمارین السباحة أو فصول  
اللیاقة لألشخاص ممن ھم في مرحلة االستشفاء من الجراحة أو المرض.

توجد كذلك أنظمة تنبیھ یمكنك تنشیطھا إذا كنت تسقط. من الممكن أن تتیح لك ھذه األنظمة 
 راحة البال إذا كنت تعیش بمفردك.

لدیك أسئلة، رجاء التحّدث مع طبیبك أو مقّدم العنایة الصحیّة المالئم. بالرغم من أنّ ھذه المادة قد تمت ترجمتھا من قِبَلْ مترجمین 
أن تحوي أخطاء لم یتم مالحظتھا أثناء الترجمة. معتمدین بالعنایة الصحیّة، یُْحتََملْ 

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.
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