
 
 

 

 (DDH) הירך מפרק של התפתחותית לדיספלזיה חשד הועלה כאשר והטיפול הבירור את להמשיך כיצד

 

 ? הבירור את להמשיך יש מדוע

DDH  אסור להזניח את הבירור אם  לכן, הירכיים מפרקי של תקינה להתפתחות רבה משמעות בעלת תופעההיא
 .ולצליעה הירך במפרק לפגיעה תגרום המצב הזנחת. המחלה אצל ילדכםעלה חשד להימצאות 

 

 ? בטיפול מיד והתחיל לא מדוע

 שגם היות. חשוד ראשוני ממצאיתכן שהמפרק יחלים גם ללא טיפול, על אף הימצאותו של  רבים במקרים
 יקבלו גבולי ממצאעם  ילודים ,לכן. טיפול מחייבים באמת אשר םבמקרי רק לטפל מומלץ ,סיכונים יש לטיפול

 4-כ בגיל( ירכיים אולטרסאונד ובדיקת ילדים אורתופדבדיקה על ידי )סדרת הבדיקות  על לחזור ההמלצה את
 .שבועות

 

 ?ח"לביה מחוץ הטיפול המשך את מתאמים כיצד

 אולטרסאונדאת בדיקת ה גם בצעבאופן פרטי(. הוא ייש לקבוע בדיקה אצל אורתופד ילדים )בקופת החולים או 
 של בדיספלזיה וטיפול אבחון לצורך בבדיקה שמדובר הפגישה קביעת בעת להדגיש חשוב. הירכיים מפרקי של

 ( DDH) הירכיים מפרקי

 סאונדלאולטר תור ולקבוע* 2700 תורים זימון למוקד להתקשר : ישכללית בריאות רותייש
 אתר. ניתן לקבוע תור גם דרך (בדיקה על ידי אורתופד כולל זה מפגש) הירכיים מפרקי

 . www.clalit.co.ilשל קופת החולים  האינטרנט

 לאולטרסאונד תור ולקבוע *3555 תורים זימון למוקד להתקשר : ישבריאות רותייש מכבי
 . ניתן לקבוע תור גם דרך אתר(בדיקה על ידי אורתופד כולל זה מפגש) הירכיים מפרקי

 . health.co.il-www.maccabiשל קופת החולים  האינטרנט

 מפרקי לאולטרסאונד תור ולקבוע* 3833 תורים זימון למוקד להתקשר : ישמאוחדת ח"קופ
תור  גם לקבוע שיש או אורתופד הוא הבדיקה מבצע אםרו . בעת קביעת התור ברהירכיים

של קופת החולים  האינטרנט ניתן לקבוע תור גם דרך אתר. ילדים אורתופד אצל בדיקהל

www.meuhedet.co.il . 

 לאולטרסאונד תור ולקבוע 1-700-507-507 תורים זימון למוקד להתקשר יש :לאומית ח"קופ
 . ניתן לקבוע תור גם דרך אתר(בדיקה על ידי אורתופד כולל זה מפגש) הירכיים מפרקי

 . www.leumit.co.ilשל קופת החולים  האינטרנט

 במכוני הירכיים מפרקי של אולטרסאונד תבדיק לביצוע לפנות אפשר :עצמאית פנייה

 כאשר. DDH לאבחון הבדיקה בביצוע מוסמך שהבודק לוודא מומלץ. השונים האולטרסאונד
 שמתבצע המקובל בפענוח בעיה להיות עלולה בשיטה מתמצא שאינו מי ידי על מבוצעת הבדיקה

 רבים)עם התוצאות  ילדים לאורתופדלאחר ביצוע הבדיקה, יש לפנות . ילדים אורתופד ידי על
 .(בעצמם ההבדיק את מבצעים האורתופדים מן

 

http://www.clalit.co.il/
http://www.maccabi-health.co.il/
http://www.meuhedet.co.il/
http://www.meuhedet.co.il/
http://www.leumit.co.il/


 
 

 

 ?ח"בביה פיסוק מכשיר או פבליק רתמת והורכב כבר אם טיפול ממשיכים איך

 המשך יתואם לרוב. האולטרסאונדעל מועד ביצוע  ילדים אורתופד ידי על מפורשת הנחיה תינתן אלה במקרים
 הילדים במרפאת למעקב להגיע המשפחה את נזמין מסוימים במקרים. החולים קופות ממרפאות באחת המעקב

 .של המרכז הרפואי האורתופדית

 

 .lebel@szmc.org.il ל"בדוא לבל אהוד ר"לד לפנות אפשר נוספת שאלה בכל
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