
  تعریف :
نقص در هنگام تولد است که در  کی یپاچنبر ای یپاچماق

 است. دهیبه داخل چرخ یعیطب ریپا به طور غ کفآن 

 کی ندیآ یم ایکه زنده به دن ینوزاد 1000از هر  بایتقر

ممکن است  یچماق یعارضه خواهد بود. پا نینوزاد دچار ا

 کوچک نیدو طرفه باشد. عضو مبتال هم چن ایطرفه  کی

 نیسالم است. بدون درمان مناسب، ا یتر از پاتر و کوتاه 

 یکند به شکل ینقص م جادیعارضه در راه رفتن کودک ا

 رود. یمچ پا راه م یشود فرد رو یتصور م هک

 یکیعوامل ژنت یمتفاوت است ول اریعارضه بس نیا علل

 .آن نقش داشته باشد جادیتواند در ا یم

 ینشده است و نم دایپ یشخصعلت م یپاچنبر یهنوز برا

آن ها  دنیبد خواب ایرحم تنگ مادران  ریتوان آن را تقص

 3تا  کیتولد نوزاد زنده،  راست از هر هزا یگذاشت و گفتن

که علت آن  شوندیعارضه مبتال م نینفر از آن ها به ا

 تاکنون نامشخص است.

 یهاآوردن به روش یبدون رو یاکثر موارد پا چنبر

شامل  یاز درمان ها یبیاز ترک یریگبهرهبا  یجراح

 زیآمتیبه طور موفق سیگرفتن و بستن بر کشش، گچ

پس از تولد  یمعموالً اندک ی. برنامه درمانشوندیدرمان م

 .شودیکودک آغاز م

 

پا به طرف داخل  یشود و جلو یمچ پا خم م ،یپاچنبر در

ن زودتر شروع شود، بهتر است. چرخد و هرچه درما یم

به پزشک  عایدرمان سر یپس بهتر است پس از تولد برا

 مراجعه کرد.

 یچماق یپا درمان
 یچنبر یپا یریگ چگ
 رود: یبه کار م یچماق یدرمان پا یبرا ریز یها وهیش

 ییها یریگ درست و گچ تیدادن پا به سمت موقع کشش

 شود. یداده م رییکه به طور مکرر تغ

شود که  یانجام م یریگ درمان در ابتدا با گچ مراحل

شود و چنان چه  یدرصد از انحراف اصالح م 80درحدود 

 .ردیگ یقرار م یجراح اتیاصالح نشد، تحت عمل

است که کودک بالفاصله پس از مشاهده  یطیدر شرا نیا

 نیبه پزشک متخصص رسانده شود و گرنه در سن یماریب

 اریبس یشوند، احتمال جراح یباال که مفاصل خشک م

 رود. یباالتر م

 اتمام دوره گچ گیریدر  سیبر دنی* پوش
 رود. یها به کار م یریگ پس از گچ معموال

از آن پس  ابند،ی یبهبود م یریگ گچ اتیکه با عمل یافراد

 دارند. (یکیآتل پالست ی)نوعسیبه کفش و بر ازین

 ابد،یبهبود ن الیسر یآتل گذار ای یریبا گچ گ ماریاگر ب

نشده  یعیطب ینیماه، پا از نظر بال 3 ای ۲پس از  یعنی)

 یاصالح بدشکل یبرا یجراح تکرار گچ گیری وباشد( 

 است.  ریاجتناب ناپذ

 سیو بر کفش
 یاستخوان که از ابتدا با کج نیرشد کودک ممکن است ا با

 شود. یبه وجود آمده است، مجددا دچار کج

از کفش  یچماق یمجدد پا یریگ کلاز ش یریشگیپ یبرا

 شود. یمخصوص استفاده م یها

 زیتجو ماریگچ به ب ایسال بعد از عمل  3تا  ۲کفش  اصوال

 انیسال آن، در م زانیشود که البته در مورد م یم

 پزشکان متخصص، اختالف نظر وجود دارد.

در کار  یها، اگر برگشت سال نیهر حال پس از گذشت ا به

 شود. یم زیتجو یکفش عاد مارینباشد به ب

( یجراح ایگچ  قیموفق )از طر حیاحتمال عود بعد از تصح

از عود، بعد از اتمام دوره  یریجلوگ برای. است ۲۵-۲0٪

مخصوص ساخته  نتیاسپل کی ماریب یبرا ،یریگچ گ

از آن  یروزبه طور شبانه دیکه به مدت چند ماه با شودیم

سال شبها  3تا  ۲استفاده کند و بعد از آن حداقل به مدت 

سال در طول روز کودک  کیبهره ببرد. پس از  ناز آ

 .استفاده کند یمعمول یاز کفشها تواندیم

 صول نگهداری پا در گچ :ا
گچ معموالً از ناحیه نوک انگشتان پا تا باالی زانو امتداد 

 دارد .

چ گیری شده این است که در مهم ترین نکته در اندام گ

صورت وجود هر گونه نگرانی نسبت به گچ ، بالفاصله باید 

 با پزشک معالج تماس گرفت .

گر چه گچ گیری برای کودک درد ایجاد نمی کند ، ولی در ا

بعضی مواقع کودک را بی قرار می کند . دادن مقداری شیر 

گچ قبل از گچ گیری و در آغوش گرفتن بعد از آن به تحمل 

توسط کودک کمک می کند .به هیچ وجه در مواردی که 

 کودک را تعویض می کنید ، اجازه ندهید گچ مرطوب شود .

حتماً نواحی باالی گچ را کامالً خشک کنید . در صورت 

عدم انجام این کار ، زخمهای ناشی از گچ در آن مناطق رخ 

 خواهد داد .



ادرار آلوده مواظب باشید قسمتهای باالی گچ به مدفوع یا 

زیرا می تواند سبب زخم شدن پوست ناحیه و  نشود ،

 عفونت شود . 

 استحمام کودکی که پای او در گچ است :

مهم ترین کار این است که از استحمام کودک خودداری 

در صورتی که بخواهید در حد فاصل دوگچ گیری .کرد 

کودک را تمیز نمایید ، بهترین راه این است که فقط تنه و 

دستهای او را با یک اسفنج مرطوب تمیز کرده و سپس با 

 حوله خشک کنید .

 مراقبت های بعد از گچ گیری :

ک ممکن است مختصری بی همان طور که ذکر شد کود

. بهتر است زیر پای کودک در زیر زانو حوله قرار باشد 

کوچکی را تا کرده و قرار دهیم تا پاشنه گچ روی زمین 

شما باید حتماً نخی باشد . از گذاشتن قرار نگیرد . حوله 

اجسام پالستیکی زیر گچ خودداری نمائید ، زیرا از تبادل 

حرارتی جلوگیری کرده می تواند سبب سوختگی شود 

جهت جلوگیری از ورم پا در کودک در دوران گچ گیری .

بهتر است کودک را در حالت عمودی نگه داشته نشود و 

 بیشتر به حالت افقی باشد .

نترل گردش خون اندام در گچ مهم است . برای این کار ک

نوک انگشتان کودک را فشار می دهیم تا سفید شود و 

پزشک قبل وقتی برمی داریم باید بالفاصله صورتی شود . 

از ترخیص پس از گچ گیری گردش خون اندام را مورد 

 بررسی قرار میدهد و به اطالع شما میرساند.
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