دس صَستی کِ فشصًذ خَد سا تشای هؼایٌِ ًضد

اص ّش ّضاس ًَصاد یکی تِ ػلت ایجاد ػاختواى
غیش طثیؼی هفصل ساى دس ٌّگام تَلذ دچاس

پضؿک هی تشیذ ،پضؿک پای ًَصاد ٍ هفصل

ػاسضِ دسسفتگی هادسصادی هفصل ساى هی

ساى اٍ سا هَسد تشسػی قشاس هی دّذ ٍ اگش

ؿَد .ایي ػاسضِ دس فاصلِ کَتاّی اص تَلذ ٍ

هفصل جا تِ جایی داؿتِ تاؿذ ،صهاًی کِ ػش

ًیض دس هؼایٌات هٌظن دس ػال اٍل تَلذ قاتل

اػتخَاى ساى تِ داخل حفشُ هی سٍد لغضیذى

تـخیص اػت.

یا جا افتادى اػتخَاى سا احؼاع هی کٌذ.
تشای تـخیص ایي تیواسی تشخی تیواسػتاى ّا

دسسفتگی هادسصادی هفصل ساى چیؼت؟
ػلت تٌیادی ایي ػاسضِ ؿٌاختِ ًـذُ اػت.
دس ایي ػاسضِ ػش اػتخَاى ساى تِ جای ایٌکِ
داخل حفشُ لگي قشاس داؿتِ تاؿذ دس تاالی آى
ٍاقغ اػت .گاّی ػلت آى اػت کِ هحفظِ
الیافی احاطِ کٌٌذُ هفصل ساى ضؼیف اػت یا
حفشُ اػتخَاى لگي تِ طَس غیش طثیؼی کن

ػالین تیواسی دسسفتگی هادسصادی هفصل ساى
ػالهت تاسص دسسفتگی هادسصادی هفصل ساى
هحذٍدیت دس اًجام حشکات پای هثتال هی
تاؿذ .دس صَستی کِ تا صهاى ساُ افتادى کَدک
ایي تیواسی تـخیص دادُ ًـَد هوکي اػت
هتَجِ ػالین صیش ؿَیذ:

اص ػًََگشافی اػتفادُ هی کٌٌذ.
دسهاى تیواسی دسسفتگی هادس صادی هفصل ساى
جا تِ جایی هفصل ساى غالثا تِ فاصلِ
کَتاّی پغ اص تَلذ خَد تِ خَد اصالح هی
ؿَد .تْتشیي صهاى دسهاى ایي تیواسی ّواى
صهاى تَلذ ٍ دسهاى صٍد ٌّگام اػت .دس

ػوق اػت ٍ ّویي هَجة جا تِ جایی ٍ



لٌگیذى

صَستی کِ دس ّفتِ پغ اص تَلذ ایي ػاسضِ

ًاپایذاسی یکی اص هفصل ّای ساى یا ّش دٍ آى



دس پـت پای هؼیَب چیي ّای

سفغ ًـَد پضؿک اص آتل تشای اًذاختي ػش

ّا هی ؿَد .ایي تیواسی هی تَاًذ طًتیکی ًیض

پَػتی تیـتشی دس صیش تاػي ًؼثت تِ

تاؿذ ٍ ّوچٌیي ؿیَع آى دس دختشاى تیـتش

پای دیگش ٍجَد داسد.

اػت ،احتوال تشٍص ایي ػاسضِ دس ًَصاداًی کِ
تا پاّا هتَلذ هی ؿًَذ تیـتش اػت.



تؼذ اص ػي ػِ هاّگی اغلة کَتاّی
غیش طثیؼی دس پای هثتال دیذُ هی ؿَد.

اػتخَاى ساى تِ داخل حفشُ ٍ ًگِ داؿتي آى
دس آًجا اػتفادُ هی کٌذ .آتل تِ هذت  2الی 4
هاُ گزاؿتِ هی ؿَد ٍ تِ ؿوا طشیقِ ًگْذاسی
اص کَدک دس ایي دٍساى سا آهَصؽ هی دٌّذ.
اگش تـخیص ایي تیواسی دس حذٍد ّ 6فتگی
یا دیشتش صَست پزیشد هوکي اػت الصم تاؿذ

ػش اػتخَاى ساى جا اًذاختِ ؿَد ٍ اص طشیق

صٍدسع دس هفصل ساى هثتال ٍجَد خَاّذ

کـؾ تِ هذت چٌذ ّفتِ دس جای خَد ًگِ

داؿت.

داؿتِ ؿَد ٍ تؼذ اص آى تِ هذت چٌذ هاُ اص
آتل اػتفادُ ؿَد یا پا سا گچ هی گیشًذ .دس
ػٌیي تاالتش ٍ صهاًی کِ کَدک ساُ افتادُ اػت

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

دیگش تا ایي ٍػایل ًوی تَاى کاسی کشد ٍ ًیاص

دررفتگی مادرزادی مفصل ران

تِ ػول جشاحی هی تاؿذ .دس ػٌیي تاالتش
حتی ػول جشاحی ًیض کاسػاص ًخَاّذ تَد.
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ػَاسض تیواسی دسسفتگی هادسصادی هفصل ساى
اگش کَدک دس اٍایل ًَصادی تحت دسهاى قشاس
گیشد قاػذتا تِ طَس طثیؼی ساُ خَاّذ افتاد ٍ
دچاس ػَاسضی دس آیٌذُ ًخَاّذ ؿذ ،اها دس
صَستی کِ دسهاى دیش صَست گیشد ٍ یا اصال
دسهاى ًـَد خطش لٌگیذى دائوی یا آستشیت
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