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(كالب فوت)بيماري پا چنبري  

 

 .و پا است که باعث گرايش پا به سمت داخل مي شودمچ پا  ناهنجاري ،(کالب فوت) نبريپاي چ

. ٌیشد چشخذ ٚ وف پب ثٝ سٕت داخُ ٚ یب حتی ثبال لشاس ٔی پب ثٝ طشف داخُ ٔی.  ٚاؾح است"وبٔال:عالئن 

 ایٗ ػبسؾٝ دسد٘بن ٘یست ِٚی اٌش دسٔبٖ . است ٚ سبق طشف ٔجتال وٛتبٜ تش ٚ الغشتش اص طشف سبِٓ وٛچىتشپب

 دس غٛست ػذْ دسٔبٖ، ایٗ ثیٕبساٖ ثجبی ایٙىٝ دس ٔٛلغ ساٜ سفتٗ وف .،ساٜ سفتٗ وٛدن سا ٔطىُ ٔی وٙذ٘طٛد

ثٙذد، ٘خٛاٞٙذ  دسد٘بن ٔی ٚ پبیطبٖ پیٙٝ ٞبی ثضسي. سٚ٘ذ پبیطبٖ سا ثش صٔیٗ ثٍزاس٘ذ سٚی ِجٝ خبسجی پب ساٜ ٔی

 .د ضٛ  ٔی تب حذ صیبدی ٔب٘غ فؼبِیت ٚ داضتٗ یه ضغُ ٔٙبستدسد پب دس آٟ٘ب  ثپٛضٙذ ٚ  ٔؼِٕٛیتٛا٘ست وفص

اسث ٞٓ ثی .  ػّت والة فٛت دلیمبً ٔطخع ٘یست ِٚی ٔؼٕٛالً ثیطتش اص یه ػبُٔ دس ایجبد آٖ دخبِت داسد:علت

تبحیش ٘یست ثطٛسیىٝ دس خب٘ٛادٜ ای وٝ وٛدن والة فٛتی داس٘ذ ضب٘س ایٙىٝ ثچٝ ٞبی ثؼذی والة فٛت داضتٝ ثبضٙذ 

 .وٕی ثیطتش ٔی ضٛد

:  بيواريتشخيص

 دا٘طٍبٜ ػّْٛ پضضىی ٚ خذٔبت ثٟذاضتی دسٔب٘ی تٟشاٖ

   ٔذیشیت أٛس پشستبسی–ٔؼبٚ٘ت دسٔبٖ 

 هرکس طبی کودکاى
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  ٚ ا٘جبْ  دلیكٔؼبیٙٝ یه ثب آٖ ٘یض  ٚ داخُ سحٓ ثب سٌٛ٘ٛشافی أىبٖ پزیشاست ٚ ثؼذ اص دس صٔبٖ لجُ اص تِٛذ

ضذت والة فٛت دس ثچٝ ٞب یىسبٖ ٘یست ٚ اصا یٙشٚ ٘ٛع ٚ ٔذت دسٔبٖ آٟ٘ب ثب ٞٓ .  تطخیع دادٜ ٔی ضٛدسادیٌٛشافی

.   ٔتفبٚت است

 :درهاى کالب فوت 

 ، تػحیح تغییش ضىُ پب  ایذٜ آَدسٔبٖ. ضٛد ایٗ ثیٕبسی خٛدثخٛد خٛة ٕ٘ی. ٞش ثیٕبس والة فٛت ٘یبص ثٝ دسٔبٖ داسد 

دس حبِت ایستبدٜ وف پب وبٔالٌ سٚی صٔیٗ .  ثطٛسیىٝ ثیٕبس غبحت یه پبی ثب وبسایی خٛة ٚ ثذٖٚ دسد ضٛد،است

 .لشاس ٌیشد، پب خٛة حشوت وٙذ ٚ سٚی آٖ پیٙٝ ٘جٙذد ٚ ثیٕبس ٘یبصی ثٝ پٛضیذٖ وفص ٞبی ٔخػٛظ ٘ذاضتٝ ثبضذ

: گچگيري وبريسدرهاى 

ضذت ثیٕبسی ٞش ا٘ذاصٜ ثبضذ ٔؼٕٛالٌ دسٔبٖ اثتذا ثب سٚش ٞبی غیش .  دسٔبٖ ٞشچٝ سشیؼتش ثؼذ اص صایٕبٖ ثبیذ ضشٚع ضٛد

          پضضه ٔؼبِج پبی ثچٝ سا ثب ٔب٘ٛسٞبی ثخػٛغی ٚ دس ٚؾؼیت ٞبی خبغی ٌچ ٌیشی. ضٛد جشاحی ضشٚع ٔی

 . وٙذ ٔی

 .وٙذ پب سا ثیطتش دس ٚؾؼیت اغالح ضذٜ لشاس دٞذ ضٛد ٚ دس ٞش تؼٛیؽ پضضه سؼی ٔی ٞفتٝ ػٛؼ ٔی یه ٌچ ٞش

 :هراقبت از گچ

اٌش ٌچ ٌیشی وٛدن ضٕب دس اطبق ػُٕ ا٘جبْ ضذٜ است تب صٔب٘ی وٝ وٛدن ضٕب وبٔالً ٞٛضیبس ٘طذٜ است  

. ٞیچ چیض حتی آة ثٝ اٚ ٘خٛسا٘یذ ( سبػت5/1ٔؼٕٛالًتب )

 .ثب ٌزاضتٗ یه ثبِص وٛچه صیش پبٞبی وٛدن، آٟ٘ب ساوٕی ثبالتش اص سطح تٙٝ ٍٟ٘ذاسیذ 

 . ثشٚص تٛسْ دلت وٙیذ ثٝ سً٘ اٍ٘طتبٖ، حشوت آٟ٘ب ٚ 

 .خطه ٍ٘ٝ داضتٝ ضٛد  ٌچ ثبیذ تٕیض ٚ 
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 سبػت دس ٔؼشؼ ٞٛای 24 – 48ثشای خطه ضذٖ وبُٔ ٌچ الصْ است وٝ ػؿٛ ٌچ ٌشفتٝ ضذٜ ثٝ ٔذت  

.  سٚص اص ضّٛاس استفبدٜ وشد2 اص ایٗ سٚ ثؼذ اص ٌچٍیشی ٘جبیذ ثشای  .آصاد لشاس ٌیشد

 .ضىستٍی چه ضٛد  ٌچ ثبیذ اص ٘ظش تشن ٚ 

 .آسیت پٛست ٘طٛد اٌش ِجٝ ٞبی ٌچ تیض است، آٖ ِجٝ ٞب سا ثب پٙجٝ ثپٛضب٘یذ، تب ثبػج ثشیذٌی ٚ 

 .ػفٛ٘ت ضٛد ایٗ وبس ٔی تٛا٘ذ ثبػج صخٓ ضذٖ پٛست ٚ. سؼی ٘ىٙیذ پٛست صیش ٌچ سا ثخبسا٘یذ 

 .اص ٔبِیذٖ پٛدس یب ِٛسیٖٛ ٞبی ٔبیغ ثٝ پٛست صیش ٌچ خٛدداسی وٙیذ 

. پٙجٝ صیش آٖ خیس ٘طٛد دس صٔبٖ حٕبْ دادٖ ثچٝ دلت وٙیذ ٌچ ٚ 

 پٛضب٘ذٜ ضٛد تب تىٝ ٞبی ٔٛاد غزایی سٚی آٖ ٘شیضد یب  پبسچٝ ایلتی ثچٝ غزا ٔی خٛسد ثبیذ سٚی ٌچ تٛسطٚ 

 .داخُ آٖ ٘شٚد 

. ٚاسد ٌچ ٘طٛد   ِٛاصْ سیضثبیذ ٔٛاظت ثٛد تب اسجبة ثبصی ٞبی وٛچه ٚ 

 .ٌچ ٘جبیذ آِٛدٜ ثٝ ادساس ٚ ٔذفٛع ٌشدد 

   : بعذ از گچگيريزهاى هراجعه به پسشک

: ثب دیذٖ ٞش وذْ اص ػالئٓ صیش ثٝ پضضه ٔشاجؼٝ وٙیذ

  استطٕبْ ثٛی ثذ اص صیش ٌچ دسج38ٝتت ثیطتش اص ، 

 ثی لشاسی غیش ٔؼَٕٛ وٛدن 

 ٖٚسْ صیبد اٍ٘طتبٖ پب ، ػذْ تحشن اٍ٘طتب 

 ٖوجٛدی یب سً٘ پشیذٌی ضذیذ اٍ٘طتب 
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ٚلتی ضىُ پب اغالح ضذ، ثچٝ ثبیذ ثٝ ٔذت چٙذ سبَ اص وفص طجی ٚ ٚسبیُ ٔخػٛغی ثٙبْ ثشیس وٝ پب سا دس 

ػذْ استفبدٜ غحیح اص وفطٟب ٚ لبِجٟبی طجی ٟٕٔتشیٗ ػبُٔ ػٛد . حبِت اغالح ضذٜ ٍ٘ٝ ٔی داسد استفبدٜ وٙذ

. والة فٛت است

  ؟استفاده صحيح از بريس چگونه است

، پبی لبِت یب وفص ثبیذ ثطٛس ٔشتت پبی ثچٝ سا صیش ٘ظش داضتٝ ثبضیذ تب ٔطٕئٗ ضٛیذ ،دس سٚصٞبی اَٚ استفبدٜ اص ثشیس 

 .ٕ٘ی ص٘ذوٙذ ٚ پٛست پب ٚ اٍ٘طتب٘ص تبَٚ  اٚ سا اریت ٕ٘ی

 .وٙذ تب چٙذ سٚص اص ثشیس ٘بساحت است ِٚی پس اص آٖ ثٝ ثشیس ػبدت ٔیثچٝ 

  : استالزمرعايت نکات زير  

. خٓ ٚ ساست وٙذتٛا٘ذ ثب ثشیس صا٘ٛٞبیص سا ثٝ ثچٝ یبد ثذٞیذ وٝ ٔی -1

ٔطٕئٗ ضٛیذ وٝ .  لشٔضی یب تبَٚ دس ٞش جبی پب ٘طب٘ٝ ایٗ است وٝ پب دس دس لبِت یب وفص خٛة جب ٍ٘شفتٝ است-2

. پبضٙٝ وبٔالً ثٝ وف چسجیذٜ ، جّٛی پب ٔتٛجٝ ثیشٖٚ است ٚ ثٙذ ٞبی لبِت ٔحىٓ ثستٝ ضذٜ ا٘ذ

 :درهاى جراحی

ٌبٞی اٚلبت سٚش روش  أب. لبِت ٞبی ٔخػٛظ خٛة ٔی ضٛ٘ذ پٛضیذٖ وفطٟبی طجی ٚ اوخش ثچٝ ٞب ثب ٌچٍیشی ٚ

ٔبٍٞی  8 -12جشاحی ٔؼٕٛالً دس سٙیٗ . جشاحی است ػُٕ ضذٜ ثشای دسٔبٖ وبفی ٘یست ٚ الصٔٝ دسٔبٖ استفبدٜ اص

پس اص آٖ ثبیذ تب چٙذ سبَ اص وفص طجی   ٔبٜ ٌچ داسد 3ٚ تب 2دس دٚسٜ ثؼذ اص ػُٕ جشاحی ثچٝ حذٚد . ضٛد ا٘جبْ ٔی

. ٚ لبِت ٞبی ٔخػٛظ  استفبدٜ وٙذ

تٛا٘ذ ثذٚد ٚ ثبصی وٙذ ٚ اص وفص ٞبی ٔؼِٕٛی  اٚ ٔی. ضٛد  طجیؼی ٔی" پبی ثچٝ تمشیجب ٔٛفك ثٝ ٞش سٚضی ثؼذ اص دسٔبٖ

  .استفبدٜ وٙذ


