تؼشیف :
پاچٕاقی ای پاچٙثش ی ین ٘مع دس ٍٙٞاْ تِٛذ است و ٝدس
آٖ وف پا ت ٝعٛس ؽیس عةیعی ت ٝداخُ چشخید ٜاست.

دس پاچٙثش یٔ ،چ پا خٓ ْ ی ضٛد  ٚجّ ٛی پا ت ٝعشف داخُ

تشای جیضًیس ی اص ضىُ يیس ی ٔجذد پا ی چٕاقی اص وفص

ْی چشخذ ٞ ٚشچ ٝدسٔاٖ صٚدتش ضشٚع ضٛد ،تٟتش است.

ٞای ٔخػٛظ استفادْ ٜی ضٛد.

پس تٟتش است پس اص تِٛذ تشا ی دسٔاٖ سش یػا ت ٝپضضه

ی
اغٛال وفص  2تا  3ساَ تؼذ اص ػُٕ ای ٌچ ت ٝبیٔاس تج ٛص

ٔشاجؼ ٝوشد.

ْی ضٛد و ٝاِثت ٝدس ٔٛسد ْ

٘ٛصاد دچاس ا یٖ ػاسض ٝخٛاٞذ تٛد .پا ی چٕاقی ٕٔىٗ است

دسٔاٖ پای چٕاقی

پضضىاٖ ٔتخػع ،اختالف ٘ظش ٚجٛد داسد.

ین عشف ٝای د ٚعشف ٝتاضذ .ػضٔ ٛثتال  ٓٞچٗ یٖ وٛچه

يچ يیس ی پای چٙثشی

تش  ٚوٛتا ٜتش اص پا ی سآِ است .تذ ٖٚدسٔاٖ ٔٙاسة ،ا یٖ

ی تشای دسٔاٖ پای چٕاقی ت ٝواس ْی سٚد:
شیٞ ٜٚای ص س

ػاسض ٝدس سا ٜسفتٗ وٛدن ا یجاد ٘مع ْ ی وٙذ ت ٝضىُی

وطص دادٖ پا ت ٝسٕت ٔٛلغیت دسست ٌ ٚچ يیس ی ٞا یی

ن تػٛس ْی ضٛد فشد سٚی ٔچ پا ساْ ٜی سٚد.
ٜ

و ٝت ٝعٛس ٔىشس تؾییس دادْ ٜی ضٛد.

ػُّ ا یٖ ػاسض ٝتسیاس ٔتفاٚت است َٚی ػٛأُ ط٘تینی

ٔشاحُ دسٔاٖ دس اتتذا تا ٌچ ي یس ی ا٘جاْ ْ ی ضٛد وٝ

ْی تٛا٘ذ دس ایجاد آٖ ٘مص داضت ٝتاضذ.

دسحذٚد  80دسغذ اص ا٘حشاف اغالح ْ ی ضٛد  ٚچٙاٖ چٝ

ٛٙٞص تشای پاچٙثش ی ػّت ٔطخعی جیدا ٘طذ ٜاست ٓ٘ ٚی

اغالح ٘طذ ،تحت ػُٕیات جشاحی لشاس ْی يیسد .

تٛاٖ آٖ سا تمعیس سحٓ تٔ ًٙادساٖ ای تذ خٛابیدٖ آٖ ٞا

ایٖ دس ضشا یطی است و ٝوٛدن تالفاغّ ٝپس اص ٔطاٞذٜ

ٌزاضت ٌ ٚفتٗی است اص ٞش ٞضاس تِٛذ ٘ٛصاد ص٘ذ ،ٜین تا 3

یٔاس ی ت ٝپضضه ٔتخػع سسا٘ذ ٜضٛد ٌ ٚش٘ ٝدس سٗ یٖ
ب

٘فش اص آٖ ٞا ت ٝا یٖ ػاسضٔ ٝثتال ْ یض٘ٛذ و ٝػّت آٖ

تاال ؤ ٝفاغُ خطه ْ ی ض٘ٛذ ،احتٕاَ جشاح ی تسیاس

تاو٘ ٖٛٙأطخع است.

تاالتش ْی سٚد.

اوثش ٔٛاسد پا چٙثش ی تذ ٖٚس ٚی آٚسدٖ ت ٝسٚشٞا ی

* پٛشیدٖ تشیس دس اتٕاْ دٚسٌ ٜچ ٌیشی

ی ْی آ ی٘ذ ین
تمش تیا اص ٞش ٛ٘ 1000صاد ی و ٝص٘ذ ٜت ٝدٖ ا

جشاحی تا تٟشٜي یس ی اص تشن یبی اص دسٔاٖ ٞا ی ضأُ
وطصٌ ،چ ٌشفتٗ  ٚتستٗ تش

یس ت ٝعٛس ٔٛفك یتآْیص

دسٔاٖ ْیض٘ٛذ .تش٘أ ٝدسٔاٖی ٔؼٕٛالً ا٘ذنی پس اص تِٛذ
وٛدن آؿاص ْیضٛد.

یس ی ٞا ت ٝواس ْی سٚد.
ٔؼٕٛال پس اص ٌچ ي
افشادی و ٝتا ػُٕیات ٌچ يیس ی تٟثٛد ْی یاتٙذ ،اص آٖ پس
ٖیاص ت ٝوفص  ٚتشیس (٘ٛعی آتُ پالستینی) داس٘ذ.
اٌش بیٔاس تا ٌچ يیس ی ای آتُ ٌزاس ی سش یاَ تٟثٛد ٖیاتذ،
(یػٗی پس اص  ۲ای ٔ ۳ا ،ٜپا اص ٘ظش تاَ یٖی عةیعی ٘طذٜ
تاضذ) تىشاس ٌچ ٌیشی  ٚجشاح ی تشا ی اغالح تذضىُ ی
ی است.
اجتٙاب ٘اپز س

یصاٖ ساَ آٖ ،دس ْ

یاٖ

تٞ ٝش حاَ پس اص ٌزضت ا یٖ ساَ ٞا ،اٌش تشٌطتی دس واس
ی ْی ضٛد.
یٔاس وفص ػادی تج ٛص
٘ثاضذ ت ٝب
احتٕاَ ػٛد تؼذ اص تػح یح ٔٛفك (اص عش یق ٌچ ای جشاحی)
 ٪۲۵-۲۰است .تشای جّٛيیس ی اص ػٛد ،تؼذ اص اتٕاْ دٚسٜ
ٌچ يیس ی ،تشا ی بیٔاس ین اسپُی٘ت ٔخػٛظ ساختٝ
ْیضٛد و ٝتٔ ٝذت چٙذ ٔا ٜتا ید ت ٝعٛس ضثا٘ٝسٚص ی اص آٖ
استفاد ٜوٙذ  ٚتؼذ اص آٖ حذالُ تٔ ٝذت  ۲تا  ۳ساَ ضثٟا
اص آ ٖ تٟش ٜتثشد .پس اص

ین ساَ دس ع َٛسٚص وٛدن

ْیتٛا٘ذ اص وفطٟای ٔؼَٕٛی استفاد ٜوٙذ.

اغٍٟ٘ َٛذاسی پا دس ٌچ :
ٌچ ٔؼٕٛالً اص ٘احیٛ٘ ٝن اٍ٘طتاٖ پا تا تاالی صا٘ ٛأتذاد
داسد .
ٔ ٟٓتشیٗ ٘ىت ٝدس ا٘ذاْ ٌچ ٌیشی ضذ ٜایٗ است و ٝدس
غٛست ٚجٛد ٞش ٌٍ٘ ٝ٘ٛشا٘ی ٘سثت تٌ ٝچ  ،تالفاغّ ٝتایذ
تا پضضه ٔؼاِج تٕاس ٌشفت .
اٌش چٌ ٝچ ٌیشی تشای وٛدن دسد ایجاد ٕ٘ی وٙذ ِٚ ،ی دس
تؼضی ٔٛالغ وٛدن سا تی لشاس ٔی وٙذ  .دادٖ ٔمذاسی ضیش
لثُ اص ٌچ ٌیشی  ٚدس آؿٛش ٌشفتٗ تؼذ اص آٖ ت ٝتحُٕ ٌچ
تٛسظ وٛدن وٕه ٔی وٙذ .تٞ ٝیچ ٚج ٝدس ٔٛاسدی وٝ
وٛدن سا تؼٛیض ٔی وٙیذ  ،اجاص٘ ٜذٞیذ ٌچ ٔشعٛب ضٛد .

وفص  ٚتشیس

حتٕاً ٘ٛاحی تاالی ٌچ سا وأالً خطه وٙیذ  .دس غٛست

تا سضذ وٛدن ٕٔىٗ است ا یٖ استخٛاٖ و ٝاص اتتذا تا وجی

ػذْ ا٘جاْ ایٗ واس  ،صخٕٟای ٘اضی اص ٌچ دس آٖ ٔٙاعك سخ

تٚ ٝجٛد آٔذ ٜاستٔ ،جذدا دچاس وجی ضٛد.

خٛاٞذ داد .

ٔٛاظة تاضیذ لسٕتٟای تاالی ٌچ تٔ ٝذفٛع یا ادساس آِٛدٜ
٘طٛد  ،صیشا ٔی تٛا٘ذ سثة صخٓ ضذٖ پٛست ٘احیٚ ٝ
ػف٘ٛت ضٛد .
استحٕاْ وٛدوی و ٝپای ا ٚدس ٌچ است :
ٔ ٟٓتشیٗ واس ایٗ است و ٝاص استحٕاْ وٛدن خٛدداسی
وشد .دس غٛستی و ٝتخٛاٞیذ دس حذ فاغُ دٌٚچ ٌیشی
وٛدن سا تٕیض ٕ٘اییذ  ،تٟتشیٗ سا ٜایٗ است و ٝفمظ تٚ ٝٙ

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

دستٟای ا ٚسا تا یه اسفٙج ٔشعٛب تٕیض وشد ٚ ٜسپس تا
ح ِٝٛخطه وٙیذ .

یمار ی پای چماقی (پای
ب

ٔشالثت ٞای تؼذ اص ٌچ ٌیشی :
ٕٞاٖ عٛس و ٝروش ضذ وٛدن ٕٔىٗ است ٔختػشی تی

چنبری)
Club Foot

لشاس تاضذ  .تٟتش است صیش پای وٛدن دس صیش صا٘ ٛحِٝٛ
وٛچىی سا تا وشد ٚ ٜلشاس دٞیٓ تا پاضٌ ٝٙچ سٚی صٔیٗ
لشاس ٍ٘یشد  .ح ِٝٛضٕا تایذ حتٕاً ٘خی تاضذ  .اص ٌزاضتٗ
اجساْ پالستیىی صیش ٌچ خٛدداسی ٕ٘ائیذ  ،صیشا اص تثادَ
حشاستی جٌّٛیشی وشدٔ ٜی تٛا٘ذ سثة سٛختٍی ضٛد
.جٟت جٌّٛیشی اص ٚسْ پا دس وٛدن دس دٚساٖ ٌچ ٌیشی
تٟتش است وٛدن سا دس حاِت ػٕٛدی ٍ٘ ٝداضت٘ ٝطٛد ٚ
تیطتش ت ٝحاِت افمی تاضذ .
وٙتشَ ٌشدش خ ٖٛا٘ذاْ دس ٌچ ٔ ٟٓاست  .تشای ایٗ واس

ٔٙاتغ:

٘ٛن اٍ٘طتاٖ وٛدن سا فطاس ٔی دٞیٓ تا سفیذ ضٛد ٚ

1 Hosalkar HS, Spiegel DA, Davidson RS.
Talipes Equinovarus (Clubfoot). In: Kliegman
RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF, eds.
Nelson Textbook of Pediatrics. 19th ed.
Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; 2011:chap
666.3
2- Club Foot available from:
https://en.wikipedia.org/wiki/Club_foot
3. Club Foot available from
http://www.orthopediatrics.com/docs/Guides/cl
ubfoot.html

ٚلتی تشٔی داسیٓ تایذ تالفاغّ ٝغٛستی ضٛد  .پضضه لثُ
اص تشخیع پس اص ٌچ ٌیشی ٌشدش خ ٖٛا٘ذاْ سا ٔٛسد
تشسسی لشاس ٔیذٞذ  ٚت ٝاعالع ضٕا ٔیشسا٘ذ.
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