
गोडा फरे्कर्को (क्लब फुट) र्को सुधारर्को लागग 
पोन्सेटी विगध 

आमाबुबा र अभििािर्कहरुर्को लागग जानर्कारी 
 
गोडा फरे्कर्को (क्लब फुट) 
िनेर्को रे्क हो? 

गोडा फरे्कर्को (क्लब फुट) 
नवजात शििुहरुमा सबैभन्दा 
बढी देखिने हाड-जोनीर्को 
ववरृ्कतत हो । यो समस्या 
१००० मध्ये १ बच्चामा 
देखिन्छ । गोडा फरे्कर्को (क्लब फुट) रे्क र्कारणले हुन्छ भन्ने त्यतत 
पत्ता नलागे पतन, यस रोगलाई आनुवंशिर्क रोगर्को रुपमा शलइन्छ । 
यो रोग आमाबुबाले जानेर वा नजानेर गरेर्को वा नगरेर्को रे्कहह 
र्कारणले गदाा पतन हुने होइन, त्यसैले यहद बच्चालाई गोडा फरे्कर्को  
(क्लब फुट) भएमा आफूलाई दोषी नसम्झिनु होला । तपाईर्को दोस्रो 
बच्चालाई गोडा फरे्कर्को (क्लब फुट) हुने सझभावना ३० बच्चामा १ 
जनालाई मात्र हुन्छ ।  

गोडा फरे्कर्को (क्लब फुट) बाहेर्क अन्य रुपमा सामान्य बच्चार्का 
आमाबुबालाई रे्क रु्करामा तनम्चचन्त गराउन सकर्कन्छ भने, वविेषज्ञ 
द्वारा उपचार भएपतछ बच्चार्को गोडा हेदाा र हहड्न दवुै रुपमा 
सामान्य हुन्छ । राम्रोसँग उपचार भएमा गोडा फरे्कर्को (क्लब फुट) 
रोग भएर्का बच्चाहरु, जीवनभर रु्कनै अपाङ्गता बबना एउटा सामान्य 
र सकिय जीवन बबताउन सक्छन ्।  

उपचारर्को शुरुिात 

प्रत्येर्क हप्ता र्कररब १ शमनेटर्को लागग गोडालाई हल्र्कासँग चलाउने 
गररन्छ | जसले गदाा गोडार्को शभत्र, बाहहर र पैतालार्का छोटा र र्कडा 
हड्डीहरु र मांसपेसीलाई हड्डीसँग जोड्ने तन्तुहरु तम्न्र्कने गछान ्। 
त्यसपतछ गोडार्का औला देखि र्काछ सझमर्को प्लास्टर लगाइन्छ । 
सो प्लास्टरले अति चलाएर हिर्क िाउँमा ल्याइएर्को गोडार्का 
तन्तुहरूलाई सोही अवस्थामा राख्छ । साथै यो प्लास्टरले अर्को 
पटर्क प्लास्टर लगाउने बेला सझम गोडार्का तन्तुहरूलाई िुरु्कलो राख्न 
पतन सिाउछ । यसरी आफ्नो िाउँबाट ववस्थावपत हाड-जोनीलाई 
िशमर्क रुपमा हिर्क िाउँमा ल्याइन्छ । नवजात शििुर्का तन्तुहरु 
लचर्कदार हुने भएर्कोले बच्चा जन्मेर्को पहहलो वा दोस्रो साताबाटै 
क्लब फुटर्को उपचार सुरु गनुा पछा ।  

घरमा प्लास्टरर्को स्याहार 
१. प्लास्टर लगाएपतछ छ िण्टासझम प्रत्येर्क िण्टा र त्यसपतछ 
हदनर्को चार पटर्क (प्रत्येर्क ६ िण्टा) गोडार्को रक्तसञ्चारर्को जाँच 
गनुा पछा । यसर्को लागग गोडार्का औलाहरुलाई हल्र्कासँग गथच्नुहोस ्
जसले गदाा, औलाहरु सेता हुन्छन ्। यहद रक्तसञ्चार राम्रो छ भने, 
गथच्दा सेतो भएर्का औलाहरु तुरुन्तै रातो हुन्छन ्| यहद औलाहरु 
र्काला र गचसा छन ्अतन गथच्दा सेतो र छोड्दा रातो हुदैनन ्भने, 

प्लास्टर चाहहने भन्दा बढी 
र्कशसएर लगाइएर्को हुनसक्छ | 
यस्तो भएमा तुरुन्तै आफ्नो 
डाक्टरर्कोमा वा स्वास््य 
संस्थामा वा अस्पतालर्को 
आर्कम्स्मर्क र्कक्षमा लानुपछा र 
प्लास्टर जाँच गना लगाउनु पछा | यहद नयाँ िालर्को प्लास्टर (फाइबर 
ग्लास प्लास्टर) लगाइएर्को छ भने तुरुन्तै तनर्काल्नु पछा |  

२. गोडार्का औला र प्लास्टरर्को तल्लो फेरर्को ख्याल गनुाहोला | यहद 
औलाहरु प्लास्टर शभत्र पस्दै गएमा वा प्लास्टर तल सदै गएमा, 
गोडामा प्लास्टर गने बेलामा लगाइएर्को उपयुक्त दबाब बबगिएर्को हुन 
सक्छ | यस्तो भएमा प्लास्टर फेरी पररवतान गनुा पछा | 

३. सुख्िा र र्कडा नहुन्जेल प्लास्टरलाई शसरानी वा नरम गद्दामा 
राख्नु पछा | बच्चा उत्तानो परेर सुतेर्को भए प्लास्टरर्को तल शसरानी 
यसरी राख्नु पछा कर्क रु्करु्का च्चा शसरानीर्को हिर्क बाहहर हुनु पछा | यसो 
गनााले गोडा तम्न्र्कन्छ र रु्करु्का च्चामा दबाब पदैन | दबाब परेन भने 
रु्करु्का च्चामा दबाबर्को र्कारणले हुने िाउ हुन पाउदैन | 

४. प्लास्टरलाई सफा र सुख्िा राख्नु पछा | प्लास्टर फोहोर भएमा 
हल्र्का शभजेर्को र्कपडाले पुछेर सफा गनुा पछा | तर प्लास्टर शभजेमा 
िुरु्कलो हुन्छ, त्यसैले शभजाउनु भने हुदैन | 

५. प्लास्टरलाई फोहोर 
हुन नहदन बच्चाले हदसा-
वपसाब गने बबवत्तरै्क 
डाइपर वा टालो फेररहाल्नु 
पछा | प्लास्टरर्को 
मागथल्लो फेरलाई डाइपर 
वा टालो शभत्र पना हदनु 
हुदैन | यसले गदाा 
प्लास्टर शभत्र हदसा-
वपसाब पस्न पाउदैन | उपलब्ध भएमा यस्तो बेलामा ततघ्रा पट्टी 
इलाम्स्टर्क भएर्को डाइपर प्रयोग गनुा पछा | 

ननम्नभलखित मध्ये रु्कनै पनन लक्षण देखिएमा आफ्नो 
डाक्टरलाई सम्पर्कक  गनुक होला: 

• प्लास्टर शभत्रबाट फोहोर गन्ध वा फोहोर पानी बग्न थालेमा 
• प्लास्टरर्को फेर नम्जर्कर्को छाला रातो भएमा, गचलाएमा वा िाउ 
भएमा  

• गोडार्को औलाहरुमा रक्तसञ्चारर्को र्कमी भएमा (िरमा प्लास्टरर्को 
स्याहारर्को बुँदा नं. १) 

• प्लास्टर िुम्स्र्कन थालेमा (िरमा प्लास्टरर्को स्याहारर्को बुँदा नं. २) 
• रुिािोर्की वा भाइरल ज्वरो जस्तो रे्कहह र्कारण नभई बच्चालाई १०१ 
डडिी (३८.५ से) भन्दा बढी ज्वरो आएमा 

प्रत्येर्क ५ देखि ७ ददनमा नयााँ प्लास्टर लगाइनेछ 

प्लास्टर १ प्लास्टर ४ िा ५ 



प्लास्टर: नयाँ प्लास्टर लगाउनु भन्दा २-३ िण्टा अति मात्र प्लास्टर 
तनर्काल्न शमल्छ | प्लास्टरलाई अस्पतालमा एउटा वविेष प्रर्कारर्को 
रै्कचीले र्काटेर तनर्काशलन्छ | यसरी र्काट्नु अति प्लास्टरलाई शभजाउनु 
पछा | त्यसैले नयाँ प्लास्टर लगाउन आउने हदनर्को बबहान प्लास्टर 
भएर्को िुट्टालाई मनतातो पानी भएर्को बाल्टी, बाटा वा टबमा राख्नुहोस ्
| पानीलाई प्लास्टरर्को शभत्रसझम पस्न हदनुहोस ्(१५ देखि २० शमनेटर्को 
लागग) | यसरी शभजाइ सरे्कपतछ शभजेर्को टालो वा तौशलयाले प्लास्टरलाई 
बेरेर एउटा प्लाम्स्टर्कर्को खिल्लीमा िुट्टा हालेर अस्पताल ल्याउनुहोला 
| 

नयााँ िालर्को प्लास्टर (नरम फाइबर ग्लास प्लास्टर): अस्पताल पुग्नु 
२-३ िण्टा अति प्लास्टरर्को तल्लो फेर िोज्नुहोस ्र िुमाउदै िोल्नुहोस ्
| प्लास्टर िोशलसरे्क पतछ शभत्र भएर्को र्कपासलाई पतन तनर्काल्नुहोस ्| 
अतन बच्चालाई नुहाएर अस्पताल ल्याउनुहोस ्| 

सक्रिय उपचारर्को अिगध 

क्लब फुटलाई सुधानार्को लागग चार देखि आि हप्तार्को अवगधमा चार 
देखि आि पटर्कर्को प्लास्टर पयााप्त हुन्छ | धेरै र्कडा क्लब फुटलाई 
पतन ९ देखि १० प्लास्टरबाट राम्ररी सुधाना सकर्कन्छ | वविेषज्ञ 
गचकर्कत्सर्कले आफ्नो औलाले छामेर नै गोडार्का हड्डी र गनुापने सुधारर्को 
हिर्क अनुमान लगाउन सक्ने भएर्काले एक्सरे गनुा पदैन | धेरै जहटल 
क्लब फुटमा मात्र एक्सरे गनुा पछा | 

सक्रिय उपचारर्को समाप्प्त 

धेरैजसो बच्चाहरुमा यो उपचार पुरा गनार्को लागग, एउटा सानो 
िल्यकिया गनुापछा | गोशलगािा पछाडडर्को भागलाई किम वा सुई हदएर 
लठ्याइन्छ र एउटा मशसनो ब्लेडले मांसपेसीलाई हड्डीसँग जोड्ने तन्तु 
(एर्कीशलज टेण्डन) र्काहटन्छ | त्यसपतछ एउटा अम्न्तम प्लास्टर 
लगाइन्छ, जसलाई ३ हप्ता पतछ तनर्काल्नु पछा | यो तीन हप्तार्को 
अवगधमा र्काहटएर्को तन्तुले हिर्क लझबाई र तागत प्राप्त गररसरे्कर्को 
हुन्छ | उपचारर्को अम्न्तममा गोडार्को सुधार चाहहनेभन्दा बढी भएर्को 
जस्तो देखिनुपछा | रे्कहह वषाशभत्रै सो गोडाले आफ्नो सामान्य अवस्था 
प्राप्त गनेछ | 

सधुारलाई र्कायम राख्न गोडार्को र्काम्रो (बे्रस) 
सुधारपतछ पतन गोडा फरे्कर्को (क्लब फुट) 
रोग फेरी बम्ल्जन सक्छ | यस्तो नहोस ्
भन्नर्को लागग अम्न्तमर्को प्लास्टर 
तनर्काशलसरे्कपतछ गोडालाई र्काम्रो (बे्रस) मा 
राख्न जरुरी हुन्छ, चाहे “एर्कीशलज टेण्डनर्को” 
िल्यकिया गरेर्को होस ्या नहोस ्| गोडार्को 
र्काम्रो दईुवटा जुत्तालाई एउटा 
आलुशमतनयमर्को छडले जोडरे बनाइएर्को 
हुन्छ | औलाहरु रहने जुत्तार्को अतिल्लो भाग िुला हुन्छ, र सामान्य 
जुत्तार्को जस्तो पैताला हल्र्का िुमेर्को नभई शसधा हुन्छ | जुत्तामा तुना 
हुन्छ, र आलुशमतनयमर्को छड सारेर दईुवटा जुत्ता बबचर्को दरूी िटाउन-

बढाउन सकर्कन्छ | दईुवटा जुत्ता बबचर्को दरूी बच्चार्को रु्कमर्को दरूी जतत 
हुनुपछा | गोडा फरे्कर्को (क्लब फुट भएर्को) गोडामा लगाइने जुत्तालाई ७०˚ 
जतत बाहहर िुमाइएर्को हुन्छ, भने यहद बच्चार्को एउटा मात्र गोडामा गोडा 
फरे्कर्को (क्लब फुट भएर्को) छ भने सद्धे गोडार्को जुत्तालाई ४५˚ जतत 
बाहहर िुमाइएर्को हुन्छ | पहहलो ३ महहनामा यो र्काम्रो (बे्रस) लाई 
र्कम्झतमा हदनर्को २३ िण्टा जतत निोली लगाउनु पछा | त्यसपतछर्को ४-
५ वषा बच्चा सुतेर्को बेला (रातभरी) र हदनमा पतनमा नबबराई लगाउनु 
पछा | 
 

र्काम्रो (बे्रस) लगाउन थालेर्को पहहलो र दोस्रो हदन गोडा बागधएर्कोले गदाा 
बच्चालाई असहज महसुस हुन्छ | तर यस्तो बेलामा आफ्नो बच्चार्को 
क्षखणर्क असुववधार्को ख्याल गरेर गोडार्को र्काम्रो िोल्नु हुदैन, कर्कनभने 
र्काम्रो िोशलएमा गोडा फरे्कर्को (क्लब फुट) फेरी हुने तनम्चचत हुन्छ | 
त्यसैले बच्चार्को भववष्यलाई ख्याल गदै र्काम्रो (बे्रस) डाक्टरर्को सल्लाह 
अनुसार नै लगाउनु पछा , र दोस्रो हदन पतछ बच्चाले आफै पतन सहज 
अनुभव गना थाल्छ | तीन महहनापतछ र्काम्रो (बे्रस) बाध्नु नपने बेलामा 
अरु जुत्ता लगाईहदन सकर्कन्छ | 
क्लब फुटलाई चरणबद्ध प्लास्टर र सानो िल्यकियाले पूणारुपमा हिर्क 
गररसरे्कपतछ मात्र यो र्काम्रो (बे्रस) लगाईन्छ | पूणारुपमा हिर्क भइसरे्कपतछ 
पतन बच्चा ४ वषार्को नहुन्जेलसझम गोडा फरे्कर्को (क्लब फुट) बम्ल्जने 
सझभावना रहहरहन्छ | गोडार्को र्काम्रो (बे्रस) र्को तनयशमत र सहह तररर्काले 
प्रयोग गनााले ९५% बच्चाहरुमा गोडा फरे्कर्को (क्लब फुट) फेरी दोहोररदैंन 
| र्काम्रोर्को प्रयोगबाट बच्चार्को बस्ने, बामे सने र हहड्ने क्षमतार्को 
ववर्कासमा रु्कनै असर पदैन | 

गोडार्को र्काम्रो (बे्रस) लगाइददने तररर्का 
१. सधैँ सुतीर्को मोजार्को प्रयोग गनुकहोस:् बच्चार्को गोडा र िुट्टाले 

जुत्तालाई छुने सबै भाग छोवपने गरर सुतीर्को मोजा लगाइहदनु होला 
| लामो समयसझम प्लास्टर लागेर्कोले गदाा बच्चार्को गोडा र िुट्टा 
संवेदनिील भएर्को हुन्छ, त्यसैले पहहलो २ हदन दईुवटा मोजा 
लागाईहदन सक्नुहुन्छ | दोस्रो हदन पतछ भने एउटा मोजार्को मात्र 
प्रयोग गनुाहोला |  

२. यहद बच्चाले सम्जल ैर्काम्रो (बे्रस) लगाउन हदन्छ भने, सुरुमा गोडा 
फरे्कर्को (क्लब फुट िएर्को) गोडामा लगाउनु होला र राम्रो गोडामा 



पतछ लगाउनु होला | 
तर यहद बच्चाले 
र्काम्रो (बे्रस) लगाउने 
बेलामा बढी िुट्टा 
चलाउछ भने, राम्रो 
गोडालाई सुरुमा 
तछराउनु होला | यसले 
गदाा बच्चाले गोडा फरे्कर्को (क्लब फुट भएर्को) गोडालाई जुत्ता 
भएर्को ततरै हल्लाउँछ र जुत्ता लगाउन सम्जलो हुन्छ |

३. गोडालाई जुत्ता शभत्र तछराइसरे्कपतछ सुरुमा गोशलगािोर्को कफत्तालाई 
र्कसेर बाध्नुहोला | यसले गदाा गोडा र्कशसएर जुत्तामा बस्छ र 
तनस्र्कन पाउँदैन | कफत्तार्को दलुो भएर्को िाउँमा गचन्ह लगाउनु 
जरुरी छैन, कर्कनभने प्रयोग गदै गएपतछ छालार्को कफत्तामा आफैं  
दाग बस्छ र गचन्हर्को र्काम गछा |

४. बच्चार्को पैतालाले जुत्तार्को पैतालालाई राम्ररी छुन्छ कर्क छुदैन भनेर 
यकर्कन गनुापछा | िुट्टार्को तल्लो भागलाई अगाडड-पछाडड सादाा 
गोडार्का औला अगाडड-पछाडड सरे-नसारेर्को हेरेर यो रु्करा यकर्कन 
गना सकर्कन्छ | यहद बच्चाले गोडालाई अगाडड-पछाडड गना सक्छ 
भने बाँधेर्को पुगेर्को छैन भनेर बुझ्नु पछा र कफत्तालाई अिै र्कस्नु 
पछा | बच्चार्को औला जुत्तार्को पैतालार्को र्कहाँ सझम पुगेर्को छ भनेर 
रेिा गचन्ह लगाउनु पछा | यहद जुत्तार्को कफत्ता राम्रोसंगले र्कशसएर्को 
छ भने बच्चार्को औला सो रेिामा वा सो भन्दा अगाडड हुनु पछा 
| 

५. जुत्तार्को तुना र्कसेर बाध्नु पछा तर रक्तसञ्चार नै बन्द हुने गरर 
र्कस्नु भने हुदैन | याद राख्नुहोस,् जुत्तार्को सबैभन्दा महत्वपूणा भाग 
भनेर्को गोशल गािोर्को कफत्ता हो | तुनाले रे्कवल गोडालाई जुत्ता शभत्र 
राख्न मद्दत गछा | 

६. जुत्ता लगाइसरे्कपतछ गोडार्का सबै औलाहरु शसधा हुनुपछा र बाडङ्गन 
हदनु हुदैन | मोजाबाट बच्चार्को सब ैऔलाहरुलाई नदेखिने हुनाले 
मोजार्को अगाडडर्को भाग र्काटेर औलाहरु शसधा भए-नभएर्को 
तनम्चचत गनुापछा |

गोडार्को र्काम्रो (बे्रस) र्को बारेमा रे्कदह सहयोगी सुझािहरु
१. र्काम्रो (बे्रस) लगाउन थालेर्को पदहलो र दोस्रो ददन तपाईर्को बच्चाले 

ननप्चचत पनन असहज मान्नेछ र प्रनतरोध पनन गनेछ | तपाईले 
रे्क बुझ्नु पछा भने, बच्चाले दिुाईर्को र्कारणले नभई जुत्तामा गोडा 
बागधदा नयाँ अनुभव भएर्को र्कारणले यसो गरेर्को हो |

२. र्काम्रो (बे्रस) लगाइएर्को अवस्थामा बच्चासँग िेल्नुहोस ्| बच्चाले 
आफ्नो दईुवटा िुट्टालाई शभन्ना-शभन्नै तररर्काले चलाउन नपाएर्को 
र्कारणले गदाा भएर्को असहजतालाई हटाउन यो सबैभन्दा उपयोगी 
तररर्का हो | तपाईले आफ्नो बच्चालाई उसले दईुवटा िुट्टालाई 
संगसंग ैहल्लाउन र चलाउन सक्छ भनेर शसर्काउनु पछा | यसो 
गना र्काम्रो (बे्रस) र्को छडलाई हल्र्का सँग तानेर छोड्नुहोस,् जसले 
गदाा बच्चार्को िुँडा िुम्झचन्छ र शसधा हुन्छ र उसले िुट्टा चलाउन 
शसक्छ |

३. ननत्यर्कमक बनाउनुहोस:् र्काम्रो (बे्रस) लगाउने र्कामलाई तनत्यर्कमा 
जस्तो बनाउनु होस ्| यसो गनुा भयो भने बच्चाले पतन यसलाई 

सहजतार्को साथ अपनाउँछ | पहहलो ३ महहनापतछ जब र्काम्रो (बे्रस) 
राती-राती मात्र लगाउनु पछा , त्यततबेला र्काम्रो (बे्रस) लाई सुत्ने 
िाउँमा नै राख्नुहोस ् | यसले गदाा बच्चालाई थाहा हुन्छ कर्क सुत्ने 
बेलामा र्काम्रो (बे्रस) लगाउनु पछा र उसले प्रततरोध गने सझभावना 
पतन र्कम हुन्छ |

४. र्काम्रो (बे्रस) र्को छडमा नरम र्कपडा िा र्कागजर्को टेप बेनुकहोस:् यसले 
गदाा बच्चाले छडमा िोम्क्र्कएर आफैँ लाई, वा तपाईलाई वा वररपररर्का 
अन्य सामानहरुलाई हानी पुयााउन पाउने छैन |

५. छालामा देखिने रातो दागहरुमा रु्कनै प्रर्कारर्को मलम नलाउनु होला: 
मलमहरुले समस्यालाई िन ् बढाउछन ् | र्काम्रो (बे्रस) लगाउन 
थालेर्को सुरु-सुरुमा छाला हल्र्का रातो हुनु सामान्य हो | तर छालामा, 
अि वविेष गरर रु्करु्का च्चामा, रातो दागहरु देखिनु वा पानीफोर्काहरु 
आउनु भनेर्को जुत्ता र्कशसएर्को छैन भन्ने रु्करार्को सङ्रे्कत हो | 
जुत्तालाई अि र्कसेर लगाउनु होस ्| यहद यसो गदाा पतन दागहरु 
तनर्को भएनन ्भने, तुरुन्त आफ्नो डाक्टरलाई सझपर्का  गनुापछा |

६. यदद बच्चार्को गोडा र्काम्रो (बे्रस) बाट िुप्स्र्कन्छ वा पैतालाले जुत्तार्को 
पैतालालाई छोएर्को छैन भने, तनझन रु्कराहरु गना सक्नुहुन्छ:
र्क. गोशलगिोर्को कफत्तालाई एउटा दलुोले अिै र्कस्ने
ि. जुत्तार्को तुनालाई अिै र्कस्ने
ग. जुत्तार्को म्जबब्रलाई तनर्काल्ने | म्जब्री तनर्कालेर जुत्ता प्रयोग 

गनााले बच्चालाई रे्कहह असर गदैन |
ि. तुनालाई मागथबाट तलततर बाध्नुहोस,् ताकर्क तुनार्को गाँिो 

िुट्टा ततर नभई औलाततर होस ्|
७. समय समयमा छडर्को पेचलाई र्कस्ने गनुाहोस ्|

दीघकर्कालीन अनुगमन
क्लब फुटर्को पूणा उपचार भइसरे्क पतछ पतन तनयशमत रुपमा डाक्टरलाई 
देिाउनु जरुरी हुन्छ | उपचार पतछर्को पहहलो २ वषा प्रत्येर्क ३-४ 
महहनामा आफ्नो डाक्टरलाई देिाउनु पछा | त्यसपतछ पतन पातलो 
रुपमा तर तनयशमत देिाउनु पछा | यसरी तनयशमत रुपमा देिाउनु 
भएमा तपाईर्को डाक्टरले क्लब फुटर्को गझभीरता र बम्ल्जन सक्ने 
सझभावनालाई मध्यनजर गदै गोडार्को र्काम्रो (बे्रस) र्कतत समयसझम 
लगाउने भन्ने तनणाय शलनुहुन्छ | उपचारलाई डाक्टरर्को सल्लाह बेगर 
आफ्नो िुिीले अन्त्य गनुा हुदैन | फेरी बम्ल्जएर्को छ छैन भनेर तनचचय 
गना बच्चा ८-१० वषा नहुन्जेलसझम डाक्टरलाई वावषार्क रुपमा भेट्नु पछा 
| 

समस्या दोहोररने
यहद उपचार सकर्कएर्को पहहलो २-३ वषामा समस्या दोहोररएमा, हप्ता-
हप्तामा गोडा शसधा गरेर फेरी प्लास्टर लगाउनु पछा | र्कहहलेर्काहीीँ दोस्रो 
पटर्क मांसपेसीलाई हड्डीसँग जोड्ने तन्तु (एर्कीशलज टेण्डन) र्काट्नुपने 
हुनसक्छ | र्काम्रो राम्रोसँग लगाउदा लगाउदै पतन सुधार नभएर्को 
िण्डमा बच्चा ३ वषा पुगगसरे्क पतछ एउटा सानो िल्यकिया गनुापना 
सक्छ | यो िल्यकियामा गोडार्को शभत्री भागमा रहेर्को “हटबबयाशलस 
एन्टेररयर” नामर्को मांसपेसीलाई हड्डीसँग जोड्ने तन्तुलाई गोडार्को 
शभत्री भागबाट तनर्कालेर बाहहरी भागमा जोडडन्छ | 



विस्ततृ जानर्कारीर्को लागग अंगे्रजीर्को पुस्तर्क 
“Clubfoot: Ponseti Management” हेनुकहोला 

उग्र क्लब फुट
उि क्लब फुटमा पतन पोनसेटी ववगधले नै सफल उपचार गना सकर्कन्छ 
र िल्यकियाले भन्दा िल्यकिया बबना गररएर्को उपचारबाट नै राम्रो 
नततजा प्राप्त हुन्छ | तर उि गोडा फरे्कर्को (क्लब फुट भएर्का) ५-१० 
प्रततित बच्चाहरुर्को अत्यन्त ैउि, सानो र मोटो गोडा हुन्छ जसर्का 
शलगामेन्ट (हड्डी-हड्डी जोड्ने तन्तु) हरु यतत धेरै र्कडा हुन्छन ् कर्क 
गोडा शसधा गरेर र प्लास्टर गरेर सुधार गना सकर्कदैन | यस्तो 
बच्चाहरुमा िल्यकियाबाट गोडा शसधा गना सकर्कन्छ | तर ख्याल 
राख्नुहोस,् पोनसेटी ववगधले उपचार गने प्रयास ववफल भए पतछ मात्र 
िल्यकियार्को लागग सोच्नु पछा | 

अनुििी डाक्टर िोज्नुहोस ्
हल्र्का िालर्को क्लब फुटलाई थोरै मात्र अनुभव भएर्का डाक्टरहरुले पतन 
उपचार गना सक्छन,् तर प्राय:जसो बच्चार्को उपचार सफल हुन अनुभवी 
हातहरुर्को जरुरी पछा | हिर्क तररर्काले शसधा नगररएमा वा गलत 
तररर्काले प्लास्टर लगाइएमा उपचार हढलो हुन सक्छ र सहह उपचार 
गना गाह्रो वा असझभव पतन हुन सक्छ | क्लब फुटर्को उपचारर्को लागग 
िल्यकियार्को बारेमा सोच्नु अति, िल्यकिया बबना गररने पोनसेटी 
ववगधमा तनपुण बच्चार्को िल्यगचकर्कत्सर्कर्को परामिा शलन ैपछा | 

सामान्यतया उठ्ने प्जज्ञासाहरु

गोडा फरे्कर्को (क्लब फुट) िएर्का बच्चाहरुर्को िविष्य 
र्कस्तो हुन्छ ?
पोन्सेटी ववगधबाट उपचार गररएर्का 
बच्चाहरुर्को गोडा सामान्य जस्तै हुन्छ | 
रे्कहह हल्र्काफुल्र्का शभन्नता भने हुन सक्छ | 
उपचार गररएर्को क्लब फुट भएर्को गोडा 
सामान्य गोडा भन्दा अशलर्कतत सानो हुन्छ 
र वपडुलार्को मांसपेसी सामान्य भन्दा हल्र्का 
सानो हुन्छ | यस्तो शभन्नताहरु क्लब फुट 
सुरुमा र्कतत जहटल गथयो भन्ने रु्करामा भर 
पछा | उपचार गररए पट्हटर्को िुट्टा फरर्क नपने गरर एर्कदम थोरै 
छोटो भएर्को हुन्छ | यस्ता शभन्नताहरु बच्चा युवावस्था नपुगुन्जेल 
ख्याल गदैनन ्तर युवावस्थामा आफ्नो िरीरर्को बारेमा ख्याल गने 
हँुदा, अशलर्क बढी याद हुन सक्छ | तर रे्कहह वषा शभत्र नै त्यस्ता 
शभन्नताहरुलाई बबसान्छन ्र ध्यान हदन छाड्छन ्|

िेलरु्कद
पोन्सेटी ववगधबाट उपचार गररएर्का बच्चाहरुर्को 
पररणाम हेना गररएर्का अध्ययनहरुले रे्क 
देखिएर्का छन ् भने, पूणा सुधार भएर्का क्लब 
फुटर्का बच्चा र वयस्र्कहरुले अन्य सामान्य 
मातनसहरु जस्तै िेलरु्कदमा भाग शलन सक्छन 
| पहहले गोडा फरे्कर्को (क्लब फुट) भई, 
उपचारपतछ िेलाडी भएर्का धेरै जनासँग हामी पररगचत छौं | 
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