
இ  "வைளபாதம்: ெபான்ெசட்  சிகிற்ைச ைற"  என்ற ன் ைனேய   

வைளபாதம் - ெபற்ேறார்க க்கான வழிகாட்   

பிறவியிேலேய பாதம் வைளந்  காணப்ப தல் (Clubfoot) என்றால் என்ன? 
பிறவியிேலேய ஏற்ப ம் எ ம் ட்  குைறபா களில் மிக ம் அதிகமாக காணப்ப வ  
வைளபாதம்(Clubfoot) ஆகும்.  
இ  1000தில் ஒ  குழந்ைதக்கு ஏற்பட வாய்ப் ள்ள .இ வைர இதற்கான சாியான 
காரணம் ெதாியவில்ைல எனி ம், இ  ெப ம்பா ம் மரப   குைறபா களின் 
காரணமாக ஏற்படக்கூ ம் என்  க தப்ப கிற .ெபற்ேறார்கள் இைத தவிர்பதற்காக 
ெசய்ய ேவண் யேதா அல்ல  ெசய்யக்கூடாதேதா எ ம் இல்ைல, ஆைகயால் ஒ  
ெபற்ேறார் அவ ைடய குழந்ைதயின் பாதம் பிறவியிேலேய வைளந்தி த்தல் குறித்  
தங்க ைடய தவ களாக ஏேத ம் இ க்குேமா என்  கவைலப்பட ேவண் யதில்ைல. 
பிறக்கும் இரண்டாவ  குழந்ைதக்கும் இ ேபால வைளந்த பாதம் காணப்ப வதற்கான 
வாய்ப்  உத்ேதசமாக 30 ேபர்களில் ஒ வ க்கு மட் ேம ஏற்ப ம். 
ேவ  எந்த குைறபா க ம் இல்லாமல், வைளபாதம் மட் ம் ெகாண்ட குழந்ைதயிைன 
இதற்கான ம த் வ  நி ணாிடம் சிகிச்ைசப் ெப வதன் லம், பாதங்க க்கு க்கியமாக 
ேதைவப்ப ம் வழக்கமான ெசயல்பா கைள ெபற்  சாதாரணமாக மற்ற குழந்ைதகள் 
நடப்ப  ேபான்  அந்த குழந்ைதைய நடக்கச் ெசய்யலாம். ஆகேவ, ைறயான சிகிச்ைச 
அளிப்பதன் லம் அதன் ஊனம் தவிர்க்கப்பட் , சாதாரணமாக மற்ற குழந்ைதகள் 
வாழ்வைதப்ேபான்ேற ைமயான வாழ்க்ைகைய ேமற்ெகாள்ளச் ெசய்யலாம்.  
ெதாடக்க சிகிச்ைச ைற 
வைளந்த பாதத்தின் அ ப்பகுதி, பின்பக்கம் மற் ம் உட் றத்தில் உள்ள இ கிய மற் ம் சு ங்கிய தைசகைள 
நீட் வதற்காக ஒவ்ெவா  வார ம் ஒ  நிமிடம் ைறயான, ெமன்ைமயான பயிற்சிகள் (manipulation) பாதத்திற்கு 
அளிக்கப்ப கிற . அதற்குபிற்கு மா க்கட்  (Plaster of Paris cast) கால் விரல்களில் இ ந்  ேமல் ெதாைட வைர  
ெபா த்தப்ப கிற . பயிற்சிகள் லம் ெபறப்பட்ட மாற்றங்கைள ெதாடர்ந்  இ க்குமா  ெசய்வதற்காக ம், 
திசுக்கைள அ த்த ைற பயிற்சிக்கு ஏற்றவா  தளர்வைடய ெசய்ய ம் இந்த மா க்கட்  
பயன்ப த்தப்ப கிற .இந்த ைறயில், இடம் மாறிய எ ம் கள் மற் ம் இைணப் கள் சிறி , சிறிதாக ஒ  



மா க்கட்ைட ட் ல் பாராமறிக்கும் ைற: 
1. இரத்த ஓட்டத்ைத பாிேசாதித்தல்: கட்  ெபா த்தப்பட்டதி ந்  

தல் ஆ  மணி ேநரம் வைர ஒவ்ெவா  மணிக்கும்,  
அதன் பிறகு  ஒ  நாளில் நான்கு ைறக ம் பாதத்தில் இரத்த ஓட்டம் 
சாியாக இ க்கிறதா என்பைத பாிேசாதிக்க ேவண் ம்.   
கால் விரல்கைள ெம வாக அ த்தி, இரத்த ஓட்டம் ெசன்  தி ம்  
வ கிறதா என்பைத கவனிக்க ம். அதாவ  பாதத்திற்கான இரத்த 
ஓட்டம் சாியாக இ க்கும் பட்சத்தில், விரல்கைள அ த் ம்ேபா  
ெவண்ைமயாக இ ந்  உடன யாக இளம் சிவப்  நிறத்திற்கு மா ம். 
இதற்கு “நிறமா தல்/நிறமிழத்தல் (blanching) என்  ெபயர். 
ெபா த்தப்பட்ட மா க்கட்  மிக இ க்கமாக கட்டப்பட் க்கும் பட்சத்தில், பாதத்தின் விரல்கள் க ப்பாக ம், 
குளிர்ந் ம்,  
நிறமாற்றமின்றி ம் (ெவண்ைமயி ந்  இளம் சிவப்  நிறமாகுதல்) இ க்கும். இ  ேபான்  நிக மானால்,  
உடேன உங்க ைடய  
ம த் வாின் ம த் வமைனக்ேகா அல்ல  உள் ர் அவசரகால ைறக்ேகா ெசன்  கட்  ெபா த்தப்பட் ப்பைத 
சாிபார்க்குமா  ேகட் க் ெகாள்ள ம். ைபபர்கிலாஸ் (Fiberglass) மா க்கட்  ெபா த்தப்பட் ந்தால் அைத  
உடேன நீக்க ம்.  
2. கால்விரல் னி மற் ம் மா க்கட் ன்  ைன ஆகியவற்றிற்கு இைடேயயான ெதாடர்ைப சாிபார்த்தல்: 
 மா க்கட் ற்கு உள் றமாக விரல் னிகள் வைளந்தி ப்ப ேபால்/ சு ங்கியி ப்ப ேபால் ேதான்றினால் கட்  
கீழ்ேநாக்கி வ க்கி  
ெகாண்  ெசன்றிவிட்ட  என்  ெபா ள். பாதத்திற்கு அளிக்கப்பட ேவண் ய ைறயான அ த்தம் 
அளிக்கப்படவில்ைல என்ப   
ெபா ளாகும். இதன் காரணமாக ேதால் அ த்தப் ண்கள் ஏற்படலாம். உடன யாக எ ம்  இயல் 
ம த் வமைனப்பிாிைவ ெதாடர்  ெகாண் , ம த் வாிடம் ஏற்பட்ட நிகழ்ைவ குறிப்பிட ம். அவர்  மா க்கட்ைட 
மாற்றி ெபா த் வார். 
3. மா க்கட்ைட சுத்தமாக ம், உலர்வாக ம் ைவத்தி த்தல்: மா க்கட் ல் தி ப ந்தி ந்தால், ெமன்ைமயாக ஒ  
சுத்தமான ணிையக் ெகாண்  அைத சுத்தம் ெசய்ய ம்.  
4. மா க்கட்  உலர்ந்  இ கும் வைர அைத ஒ  தைலயைண மீேதா அல்ல  ெமன்ைமயான அட்ைடயின்மீேதா 
ைவத்தி க்க ேவண் ம்: உங்க ைடய குழந்ைத ப த்தி க்கும்ேபா , ஒ  சிறிய தைலயைண / அல்ல  
ேபார்ைவயிைன ம த்  மா க்கட் ற்கு அ யில் ைவக்க ேவண் ம். 
 இதனால், அத ைடய கால் சற்  உயரத்தில் இ ப்பதால்  குதிக்கா ல் அ த்தத்தினால் ஏற்ப ம் ண்கைள 
தவிர்க்க ம். 
5. அ க்க  டயபைர மாற் வதால் மா க்கட் ல் அ க்கு ப தைல தவிர்த்தல். மா க்கட் ற்கு  உட் றம் சி நீர்/
மலம் ேபான்றைவ ப வைத தவிர்க்க கட் ற்கு உள் றமாக டயபைர ெபா த்த ம்.  உபேயாகப்ப த்தியப்பின் க்கி 
எறியக்கூ ய டயபர்கள் மற் ம் மீட்சி தன்ைமக் (elastic) ெகாண்ட டயபர்கள் கிைடத்தால் பயன்ப த் வ  
ெபா த்தமாக இ க்கும்.     



பின்வ வனவற்றில் ஏேத ம் நீங்கள் கண்டறிய ேநாிட்டால், அைதக் குறித்  
உங்க ைடய ம த் வர் அல்ல  ம த் வமைன நர் டம் ெதாிவிக்க ம். 

- மா க்கட் ற்கு உட் றம் ஏேத ம் ர்நாற்றம் அல்ல   சீழ் வழிதல். 
- மா க்கட் ன்  ைன பகுதிகளில் சிவந்த,த த்த அாிப்  ஏற்ப த்தக்கூ ய 

ண்கள் உண்டாகுதல் 
- கால்களின் விரல்க க்கு இரத்த ஓட்டம் குைறவாக இ த்தல் (ேமேல 
குறிப்பிடப்பட்ட #1-ஐ பார்க்க ம்). 
- மா க்கட்  வ க்கிக்ெகாண்  ெசன்றி த்தல் (ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட #2ஐ 
பார்க்க ம்). 
- குளிர் அல்ல  ைவரஸ் ெதாற்  ேபான்ற விளக்கம் ெதாிவிக்க இயலாத 
காரணத்தினால் குழந்ைதக்கு திடீெரன 38.5°C / 101.3°F அல்ல  அதற்கு 
ேமலாக உடல் ெவப்பநிைல உய தல் 

ஒவ்ெவா  5 தல் 7 நாட்க க்கு ஒ ைற ஒ  திய கட்  ெபா த்தப ம்: 
ெமன்ைமயான சு ம் தன்ைம டனான கண்ணா  நாாிைழ (Soft roll fibreglass casts) கட் கள்: ம த் வைர 
சந்திப்பதிற்கு 2-3 மணிக்கு ன்பாக, கட் ன் ைனைய கண்டறிந் , சிக்கல் இல்லாமல் கண்ணா  நாாிைழ
(ைபபர்கிலாஸ்) கட்ைட அகற்ற ம், அதன்பின் அதன யில் உள்ள பஞ்சிைன அகற்ற ம். குழந்ைதைய சுத்தமாக 
குளிப்பாட்  அைழத்  வர ம். 
மா க்கட்  (Plaster casts): ெவண்ைம நிறம் ெகாண்ட மா க்கட்  ெபா த்தப்பட் ந்தால், ம த் வைன 
நர்ஸானவர், அவற்ைற நீக்குவதற்கு என்  சிறப்பாக வ வைமக்கப்பட்ட ஒ  கத்திைய பயன்ப த்தி அைத நீக்குவார். 
ஆகேவ, நீங்கள் ம த் வமைனக்கு வ வதற்கு ன்னதாக மா க்கட்ைட ெமன்ைமயாக்கப்பட் க்க ேவண் ம்.  
இதற்கு, உங்க ைடய குழந்ைதைய ஒ  ெவ ெவ ப்பான நீர் நிரப்பட்ட ெதாட் யி ள் ைவத்  குளிப்பாட்ட ம் 
(15-20 நிமிடம் கட்  நீாில் ஊரவிட ம்).  குளிப்பாட் ய பிறகு, கட் ற்கு ேமலாக ஒ  ஈரத் ணிைய சுற்ற ம். 
அதன்ேமல், ஒ  பிளாஸ் க் ேபக்ைகக் ெகாண்  ட ம். 
மா க்கட்  சிகிச்ைச ைறக்கு ேதைவப்ப ம் காலம்: 
வைளந்த பாத குைறபாைட சாிெசய்வதற்கு நான்கு தல் ஏ  வாரங்கள் வைர நான்கு தல் ஏ  கட் க்கள் 
(ஒவ்ெவா  கட் ம் கால் விரல்கள் னியி ந்  ெதாைடப்பகுதியின் ேமல் பக்கம் வைர, ட்  வல  ேகாணத்தில் 
இ க்குமா ) ெபா த் தல் ேபா மானதாக இ க்கும். மிக ம் இ க்கமான பாத அைமப்பிற்குகூட எட்  அல்ல  
ஒன்ப ைறக்கு ேமல் கட்  ெபா த்த ேவண் யி க்கா . மிக ம் சிக்கலான பாத அைமப்  ெகாண்டவர்கைளத் 
தவிர ,பாதத்ைத எக்ஸ்-ேர (X-ray) படம் எ க்க ேவண் ம் என்ற அவசியம் இ க்கா .  
மா க்கட்  சிகிச்ைச ைறைய க்கு ெகாண்  வ தல் 
ெப ம்பான்ைமயான பாதங்களில் ஏற்பட் ள்ள பிைழகைள சாிெசய்வதற்கு ஒ  சிறிய அளவில் அ ைவசிகிச்ைச 
ேதைவப்ப கிற . க க்கா ன் பின்பகுதிைய மரத் ப்ேபாக ெசய்வதற்காக ஒ  மரத் ப் ேபாவதற்கான கிாீம் 
அல்ல  ஒ  ஊசி ேபாடப்ப கிற .  அதன்பிறகு ஒ  ெமல் ய அ ைவ கத்திைய பயன்ப த்தி குதிக்கால்நாண் 
(Achilles tendon) ைமயாக பிாிக்கப்ப கிற .  பிறகு இ தியாக ஒ  மா க்கட்   அணிவிக்கப்ப கிற .  3 
வாரங்க க்குப் பிறகு, கட்  நீக்கப்ப ம் சமயத்தில் ேதைவயான அள  மற் ம் வ ைம ைடயதாக குதிக்கால்நாண் 
(Achilles tendon) வளர்ந்தி க்கும். இந்த சிகிச்ைச ைறயின் இ தியில், பாதமான  வைளைவ வி த்  ஓரளவிற்கு 
சமமான அைமப்பிற்கு வந்தி க்கக்கூ ம் என்பைத க த்தில் ெகாள்ளலாம்.  ஒ சில மாதங்களில் பாதம் சாதாரண 
நிைலக்கு தி ம்பி வி கிற .  

 

 
    



பாதத்ைத பராமாித்தல் - பாத விலகல் இ க்கி  
(foot abduction brace)  
சிகிச்ைச ைறக்கு பிறகு வைளபாதம் சமச்சீராக 
மாறியபிறகுகூட பைழய நிைலக்கு தி ம் ம் வாய்ப் ள்ள .  
கைடசி ைறயாக அணிந்த மா க்கட்ைட நீக்கிய பிறகு 
மீண் ம் பைழய நிைலக்கு மாறிவிடாமல் இ ப்பதற்காக,  
அ மினியத்தால் ெசய்யப்பட்ட பாத விலகல் இ க்கிைய 
(foot abduction brace) அணிய ேவண் ம்.  பாத விலகல் 
இ க்கியில் பல வைககள் உள்ளன.  ெப ம்பான்ைமயாக 
உபேயாகப்ப த்தப்ப ம் இ க்கியில், ேதைவக்ேகற்ப 
அளவிைன சாிெசய் க் ெகாள் ம் விதத்தில் அ மினியம் 
பட்ைடயின் ைனயில் கால் விரல்கள் ெவளிேய ெதாி மா  வ வைமக்கப்பட்ட ஷூக்கள், ேமல் பட்ைட (high-top), 
ேநரான தாங்கிகள் (straight-bordered) ேபான்றைவ அடங்கியி க்கும்.  ஷூக்களின்  இைடெவளி குழந்ைதயின் 
ேதாள்பட்ைடயின் அகலத்திற்கு சமமாக இ க்கும்.பாதம் வ க்கிவிடாமல் இ ப்பதற்காக ஷூக்களில் ேதைவயான 
அளவிற்கு மாற்றங்கள் ெசய்யப்ப கின்றன. சாதாரணமாக உள்ள பாதத்திற்கு 30 தல் 40 கிாிகள் வைரயி ம், 
வைளந்த பாதம் ெகாண்டதற்கு 60 தல் 70 கிாிகள் ெவளிப் றமாக சுழ ம் வைகயி ம் (அதாவ  குழந்ைதக்கு ஒ  
பாதம் மட் ம் வைளந்  காணப்பட்டால்) ஷூக்கள் அணிவிக்கப்ப கின்றன. இந்த இ க்கிள் (foot abduction brace)  

ன்  மாதங்கள் வைர ஒ  நா க்கு 23 மணி ேநரம் என்ற கணக்கி ம், அதன்பிறகு 3 தல் 4 வய  வைர 
இரவி ம், மதிய ேநரத்  க்கம் ேபா ம் அணிவிக்க ேவண் ம்.  
 
குழந்ைதயின் இ கால் ம் பாத விலகல் இ க்கியில் (foot abduction brace) கட்டப்பட் ப்பதால், தல், இரண்  
நாட்கள் இர கள் குழந்ைத தி ம்பி ப க்கக்கூட ன்பப்படக்கூ ம்.பாிந் ைரக்கப்பட்டவிதத்தில் இ க்கி (foot ab-
duction brace)  அணிவிக்கப்பட் க்க ேவண் ம். இ க்கிைய  அவிழ்க்கக்கூடா . ஏெனனில், பாதம்  பைழய 
நிைலக்கு மாற (வைளபாதம்) வாய்ப்  உள்ள . இரண்டாவ  இரவிற்கு பிறகு, குழந்ைத பழகிவி ம். இ க்கி 
ேதைவப்படாதப்ேபா , சாதாரணமான ஷூக்கைள அணிவிக்கலாம். 

ட்  இ த் ப் ெபா த் தல் (manipulation), மா க்கட்  மற் ம் குதிகால் நாண் வி விப்  அ ைவ சிகிச்ைச 
(Achilles tendon release)  ேபான்றவற்றால் வைளந்த பாதம் ைமயாக சாிெசய்யப்பட்டப்பிறேக பாத விலகல் 
இ க்கிைய (foot abduction brace) உபேயாகப்ப த்த ேவண் ம். மிக நன்றாக சாிெசய்யப்பட்டப்பிறகுகூட, 
குழந்ைதக்கு ஏறக்குைறய 4 வய  வயதிற்குள்ளாக, வைளந்த பாதம் பைழய நிைலக்கு மா ம் அபாயம் உள்ள . 
இவ்வா  பைழய நிைலக்கு தி ம்பாமல் த க்க்கூ ய மிகச் சிறப்பான ைறயாக பாத விலகல் இ க்கி (foot abduc-
tion brace) மட் ேம பயன்ப கிற . ேமேல விவாிக்கப்பட்டவிதத்தில் சிகிச்ைசப் ெப பவர் இைத 
உபேயாகப்ப த் ம்ேபா  95% வைர மிகச்சீராக ெசயல்ப ம் வாய்ப்  உள்ள . குழந்ைதக்கு  இ க்கிைய (foot ab-
duction brace) அணிவிப்பதால், குழந்ைதயில் வளர்ச்சியான உட்கா தல், தவ தல் அல்ல  நைட பழகுதல் 
ேபான்றைவ தாமதப்ப வதில்ைல.  



பாத விலகல் இ க்கிைய (foot abduction brace) 
அணிவித்த க்கான குறிப் ைரகள்: 
1. குழந்ைதயின் பாதம் மற் ம் கால்களில் எங்ெகல்லாம் ஷூ 
ப கிறேதா அந்த இடங்களில் உராய்ைவ ஏற்ப த்தாமல் 
இ ப்பதற்காக எப்ெபா ேம  ப த்தி கால்உைறகைள 
(cotton socks) மட் ேம உபேயாகப்ப த்த ேவண் ம். 
கைடசியாக அளிக்கப்பட்ட மா க்கட்  சிகிச்ைச ைறக்குப் 
பிறகு உங்க ைடய குழந்ைத ேதால் மிக ம் 
ெமன்ைமயானதாக மாறியி க்கும். ஆகேவ தல் இரண்  
நாட்க க்கு மட் ம் இரண்  ேஜா  கா ைறகைள நீங்கள் 
உபேயாகப்ப த்த வி ம்பலாம். இரண்டாம் நா க்குப் பிறகு ஒேர ஒ  ேஜா  கா ைறைய மட் ம் 
உபேயாகப்ப த்தினால் ேபா மானதாக அைம ம். 
 
2. நீங்கள் உங்க ைடய குழந்ைதக்கு இ க்கிைய அணிவிக்கும்ேபா , குழந்ைத கால்கைள உதறிக் 
ெகாள்ளாவிட்டால், நீங்கள் உங்கள் கவனத்ைத பாதிப்  ஏற்பட்ட கா க்கு த ம், பின் நன்றாக இ க்கும் 
கா க்கும் ெச த்த ேவண் ம். ஆனால் குழந்ைத கால்கைள உதறி தள்ள ற்பட்டால், நன்றாக இ க்கும் கா க்கு 

த ம், பின்  பாதிப்  ஏற்பட்ட கா க்கும் இ க்கிைய (foot abduction brace) ெபா த்தேவண் ம்.   
 
3. கா ைன த ல் ைககளால் பி த் க் ெகாண் , குதிகால் ேதால் வார் பட்ைட (ankle strap) த ல் இ க்கிக் 
ெகாள்ள ேவண் ம். இந்த வார் பட்ைட (ankle strap) குதிகாைல உ தியாக பற்றிக் ெகாள்வதால், கா ைன 
ஷூவிற்குள் எளிதாக ைழக்கலாம். ேதால் வார் பட்ைடைய  தினசாி சாியாக அணிவிப்பதற்காக, அதில் எந்தவித 
அைடயாள ம் ெசய்  ெகாள்ளக்கூடா . ஏெனனில், சிறி  உபேயாகத்திற்குப்பிறகு, ேதால் வார் பட்ைட ெநகி ம்/
இளக்கம் தன்ைம ெகாள்வதால், நீங்கள் குறியீ  ெசய்  உபேயாகம் இல்லாமல் ேபாய்வி ம்.  
4. கா ன் கீழ் பகுதிைய ேம ம், கீ மாக இ ப்பதன் லம், குழந்ைதயின் குதிகால் ஷூவி ள் மிகச் சாியாக 

ைழந்தி க்கிறதா என்பைத பாிேசாதித் க் ெகாள்ள ம். கால் விரல் னிகள் ன் ம், பின் மாக நக ம் விதத்தில் 
இ ந்தால், குதிகால் ஷூவி ள் நன்றாக ைழயவில்ைல என்பைத அறிந் க் ெகாள்ள ம். ஆகேவ நீங்கள் 
தி ம்ப ம் ேதால் வார்பட்ைடைய இ க கட்ட ேவண் ம். குழந்ைதயில் கால் விரல் னிகள் ஷூவி ள் சாியாக 
ெபா ந்தியி ப்பைத காண்பதற்காக, ஷூவின் ேமல் ேதால் பகுதியில் ஒ  ேகாட் ன் லம் அைடயாளம் ெசய்  
ெகாள்ள ம். குதிகால் சாியான நிைலயில் இ க்க ேவண் ெமன்றால், கால் விரல்கள் இந்த ேகாட் ன்மீேதா அல்ல  
அைத தாண் ேயா இ க்க ேவண் ம்.  
5. ஷூவின் கயி கைள இ க கட்ட ேவண் ம், அதற்காக கால்க க்கு ஏற்ப ம் இரத்த ஓட்டம் 
பாதிக்கப்படக்கூடா . குதிகால்க க்கு அணிவிக்கப்ப ம் ேதால் வார்பட்ைட மிக ம் க்கியமான பகுதி என்பைத 
கவனத்தில் ெகாள்ள ம். ஷூ கட் ம் கயி கள், ஷூக்குள் பாதத்ைத பி த்  ைவத்தி ப்பதற்காக என்பைத மட் ம் 
நிைனவில் ெகாள்ள ம். 
6.குழந்ைதயின் அைனத்  கால் விரல்கள் ேநராக இ க்கிறதா மற் ம் ஏேத ம் ஒன்  உட்பக்கமாக வைளயாமல் 
இ க்கிறதா என்பைத கவனமாக உ தி ெசய்  ெகாண்டப்பின் ஷூவின் கயிைற இ க கட்ட ம். நீங்கள் இந்த 
விஷயத்தில் ெதளிவாக இ க்கும்வைர, கால் உைறக க்கு ெவளிேய கா ன் விரல்கள் ெதாி மா , கா ைறயின் 

ன்பகுதிைய ெவட் ெய த் க் ெகாள்ளலாம். அதன்பின் நீங்கள் அைனத்  விரல்கைள ம் ெதளிவாக காண 
இய ம்.  



பாத விலகல் இ க்கிைய (foot abduction brace) ெபா த் வதற்கு உத ம் குறிப் கள் 
1.  தல் 2 நாட்கள் இ க்கிைய உதறித்தள்ள உங்க ைடய குழந்ைத வி ம் ம்.  
ஏெனன்றால், இ க்கி என்ப  வ ைய ஏற்ப த் கிற  என்பதற்காக அன் . இ  

தியதாக மற் ம் மா பட்ட வைகயில் கா ல் ேசர்க்கப்பட் ள்ள  என்பதினால் ஆகும். 
2.  இ க்கி ெபா த்தப்பட்ட உடன் உங்க ைடய குழந்ைதயின் கவனத்ைத 
மாற் வதற்காக அதேனா  விைளயா ங்கள்.  இதன் ெபா ளாவ , குழந்ைதயான  
அத ைடய கால்கைள தன்னிச்ைசப்ேபால் அைசக்க யவில்ைல என்பதனால் அைத 
உதறிதள்ள நிைனக்கும். கா ல் இ க்கி பிைணக்கப்பட் க்கும்ேபாேத, 
மற்றவர்கைளப்ேபால, அவர்க ைடய கால்களால் உைதக்க ம் மற் ம் நீந்த ம் ம் 
என்பைத உங்க ைடய குழந்ைதக்கு நீங்கள் கற்  ெகா க்க ம்.  அேத சமயம் ெம வாக 
அவர்க ைடய ழங்கால்கைள மடக்குவதற்கும் மற் ம் நீட் ப்பதற்கும் உங்க ைடய 
குழந்ைதக்கு கற்  ெகா க்க ேவண் ம்.  
3.  ெசயல் ைறைய வழக்கமாகக் ெகாள் ங்கள்.  உங்க ைடய வாழ்க்ைக ெசயல் ைறயின் ஒ  அங்கமாக இந்த 
சிகிச்ைச ைறைய நீங்கள் ேமற்ெகாண்டால், குழந்ைதகள் மிக நன்றாகேவ பின்பற் ம்.  3 தல் 4 வய  வைரயில் 
இர  மற் ம்   மதிய ேநரத்தில் உங்க ைடய குழந்ைத ங்கச்  ெசல் ம்ேபா , இ க்கிைய (foot abduction brace) 
தயார் நிைலயில் ைவக்க ேவண் ம். ஆகேவ குழந்ைத விழித்த டன் இ க்கிைய அணிய ேவண் ம் என்ற 
பழக்கத்திற்கு தானாகேவ வந் வி ம்.  வாழ்வின் வழக்கமான ஒ  பகுதியாக இந்த இ க்கியின் உபேயாகத்ைத 
நீங்கள் ஏற்ப த்தினால், உங்க ைடய குழந்ைத எந்தவித எதிர்ப் மின்றி/குைறவான எதிர்ப் கேளா  அைத 
அணிந் க் ெகாள்ளப் பழகிக் ெகாள் ம்.  
4. வார்  பட்ைடைய ெம ,ெம ப்பாக ெசய்தல் (Pad the bar).  இரண்  சக்கர ைசக்கிளின் ஹாண் ல்பார் ேடப் 
அல்ல  பிலாஸ் க் ேடப்  இந்த ெசய க்கு உங்க க்கு உதவக்கூ ம்.  வார் பட்ைடைய ெமத் , ெமத்ெதன்  
ெசய்வதன் லம், நீங்கள் உங்க ைடய குழந்ைதைய ம், உங்கைள ம், மற் ம் வார்  பட்ைடைய குழந்ைத 
அணிந்தி க்கும்ெபா  ேவ  எங்கும் அ  இ த் க் ெகாள்ளாம ம்  பா காக்க ம்.  
5. ேதால் சிவந்  த த்  ேபாய் இ ந்தால் திரவ ம ந் கைள எப்ெபா ம் உபேயாகிக்கக்கூடா .  திரவ ம ந் கள் 
இந்த பிரச்சைனைய க ைமயாக்கிவிடக்கூ ம். சில சமயம் உபேயாகிக்கும்ேபா  ஏற்ப ம் சிவந்த த ப் கள் சிறி  
ேநரத்தில் சாியாகிவி ம். பிரகாசமான சிவந்த ள்ளிகள் அல்ல  ெகாப் ளங்கள் ேபான்றைவ குறிப்பாக குதிக்கா ன் 
பின்பகுதியில் ஏற்பட்டால், ஷூ ேபா மானளவில் இ க்கமாக கட்டப்படவில்ைல என்பைத சுட் க்காட் ம்.  
ஷூவின் அ ப்பகுதியில் குதிக்கால் ெபா ந்தியி க்கிறதா என்பைத உ தி ெசய் க் ெகாள்ள ம்.  சிவந்த ள்ளிகள் 
அல்ல  ெகாப்பளங்கைள நீங்கள் காண ேநாிட்டால், உங்க ைடய ம த் வைர ெதாடர்  ெகாள்ள ம். 
6.  இ க்கியின் (brace) பி யி ந்  உங்க ைடய குழந்ைத அ க்க  கழட் க் ெகாள் மானால், அதன் 
குதிக்காலான  ஷூவின் அ ப்பாகம் வைர ெசன்  ெபா ந்தவில்ைல என்  ெபா ள். இதற்கு பின்வ ம் வழிகைள 
பின்பற்ற ம்: 
அ. இப்ெபா  ஷூவின் ஸ் ராப்பின் (strap)   அ த்த வாரம் வழிேய ைகயிைற ைழத்  இ க்க ம். 
ஆ.  ஷூக்கைள கட் ம் நாடாக்கைள இ க்க ம். 
இ.  ஷூவின் நாக்கு ேபான்ற நீண்ட பாகத்ைத அகற்ற ம் (நாக்கு ேபான்ற நீண்ட பாகம் இல்லாமல், நாடாைவ 
இ க்கி கட் வதன் லம் உங்க ைடய குழந்ைதக்கு எந்த தீங்கும் ஏற்படா ).  
ஈ.  ேம ந்  கீழ் வைர ஷூக்களின் நாடாைவ கட் வதற்கு யற்சிக்க ம் 
7.  பக்க சட்டத்தின் (bar) தி காணிகைள (screws) அவ்வப்ெபா  இ க்கிக் ெகாள்ள ம்.  

 
 
 



நீண்ட காலம் சிகிச்ைசயளித்  கண்காணித்தல் 
பாதம் வைளந்தி த்தைல ைமயாக சாிெசய்வதற்கு, ம த் வமைனக்கான வ ைகைககைள திட்டமிட் ள்ள 
அட்டவைணப்ப  ஒவ்ெவா  3-4 மாதங்க க்கு ஒ ைற 2 வ டங்கள் வைர ம் அதன் பின் மிக குைறவான 
நாட்களி ம் வர ேவண் ம் என்பைத கவனத்தில் ெகாள்ள ம். பாதம் வைளந்  காணப்ப த ன் தீவிரத்தன்ைம 
மற் ம் குைறபா  தி ம்ப வ ம் வாய்ப்  ஆகியவற்ைற க த்தில் ெகாண் , உங்கள் குழந்ைதக்கு எவ்வள  
காலம்வைர பக்க சட்டம் மற் ம் இ க்கி (brace) பயன்ப த்த ேவண் ம் என்பைத உங்க ைடய ம த் வர் 
தீர்மானிப்பார்.  உங்க ைடய குழந்ைதக்கான சிகிச்ைசைய ாிதமாக க்க ேவண் ம் என்  க தக்கூடா . குைற 
நிவர்த்தி ெசய்தப்பின் ம் சில காலம் கழித்  தி ம்ப ம் வ மா என்பைத பாிேசாதிப்பதற்காக வ டாந்திர 
வ ைககளாக 8 தல் 10 வ டங்கள் வைர வந்  ம த் வைர ெதாடர்  ெகாள்ள ேவண் ம்.  

சிகிச்ைசக்கும் பிறகும் தி ம்ப வ ம் வாய்ப் : 
சிகிச்ைசயளித்  குணமானப்பின் ம், தல் 2-3 வ டங்களில் தி ம்ப ம் வைளபாதம் ஏற்ப ம் பிரச்சைன 
ஏற்பட்டால், வாராந்திர ட்  இ த் ப் ெபா த் தல் (manipulations) மற் ம் மா க்கட்  (Plaster casts) 
ெபா த் தல் ேபான்றவற்ைற தி ம்ப ம் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். சில சமயம், இரண்டாம் ைறயாக 
குதிக்கால்நாண் (Achilles tendon) அ ைவ சிகிச்ைச ேமற்ெகாள்ள ேவண் யி க்கும். சில குழந்ைதக க்கு, 
எதிர்காலத்தில் தி ம்ப ம் வைளபாதம் ஏற்ப வைத த ப்பதற்காக, குழந்ைத 3 வய க்கு ஆன பின் , ஒ  சி  
அ ைவ சிகிச்ைச ேமற்ெகாள்ள ேவண் யி க்கும். அ  பாதத்தின்  உட் றம்  
உள்ள ஒ  நாைண (tibialis anterior tendon) பாதத்தின்  ேமற் றமாக மாற்றி அைமக்கும் அ ைவ சிகிச்ைச ஆகும்.  

பிறவியிேலேய ஏற்பட்ட வைள பாதம் சிக்கலாக இ த்தல் 
அ ைவ சிகிச்ைசைய தவிர்ப்பதினால் கிைடக்கக்கூ ய கள் சாதகமாக இ ந்தா ம், வைளபாதம் ெகாண்  
பிறந்த குழந்ைதகளில் 5-10% சத தத்தினர் மிக ம் க ைமயான பாதிப் , பாதம் குட்ைடயாக இ த்தல், 
இணணப்பிைழகள் (ligaments) இ க்கமைடந்  ங்கிய பாதத் டன் காணப்ப வதால், ட்  இ த் ப் 
ெபா த் தல் (manipulations) மற் ம் மா க்கட்  (Plaster casts) ெபா த் தல் ேபான்ற சிகிச்ைச லம் ேபாதிய 
சாதகமான கைள ெபற வதில்ைல.  இத்தைகய குழந்ைதக க்கு அ ைவ சிகிச்ைச ெசய் தான் பிைழைய 
சாிெசய்ய ேவண் யி க்கிற .  

ன் அ பவம் ெகாண்ட ம த் வர்கைள கண்டறிதல் 
வைளபாத சிகிச்ைசயில் ஓரள  அ பவம் ெகாண்ட ம த் வரால், சிறிய அளவில் ஏற்பட்ட வைளபாத 
குைறபா கைள மட் ேம சாிெசய்ய இய ம். ஆனால் ெப ம்பான்ைமயான சமயங்களில், அ பவம் வாய்ந்த 
ம த் வர்களின் ைண ேதைவப்ப கிற . மிகச் சாியாக ேமற்ெகாள்ளப்படாத ட்  இ த் ப் ெபா த் தல் 
சிகிச்ைச (manipulations) மற் ம் மா க்கட்  ெபா த் தல் ேபான்றைவ ைறயான சிகிச்ைச ைறைய 
தாமதப்ப த் ம், ேம ம் ெபா த்தமான சிகிச்ைச ைறயளிப்பைத சிக்கலாக்குவேதா , சில சமயம் ஒன் ம் ெசய்ய 
இயலாத நிைலக்குக் ெகாண் ச் ெசல் ம். அ ைவ சிகிச்ைச ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  க வதற்கு ன் , 
நிச்சயமாக, அ ைவசிகிச்ைசயில்லாமல்  ெபான்ெசட்  (Ponseti)  ைறயில் வைளபாத குைறப்பாட்ைட நீக்கும்  ன் 
அ பவம் ெகாண்ட குழந்ைதக க்கான எ ம்  அ ைவ சிகிச்ைச வல் நைர கலந்  ஆேலாசிப்ப  மிக ம் நல்ல .  



ெபா வான ேகள்விகள் 
பிறவியிேலேய பாதம் வைளந்  காணப்ப வதினால் குழந்ைதயின் எதிர்காலம் எப்ப  இ க்கும்? 
இந்த ைகேயட் ல் விளக்கி ள்ளப்ப , ெபான்ெசட்  (Ponseti) ைறயின் லம் சிகிச்ைச ெசய்யப்பட்ட வைளபாதம் 
ெகாண்ட குழந்ைதயின் பாதம் ஏறக்குைறய எந்தவித குைறபா மில்லாத குழந்ைதயின் பாதத்ைதப் ேபான்ேற 
இ க்கும் என்ேற எதிர்பார்க்கப்ப கிற .  மிக சிறிய அளவிேலேய வித்தியாசத்ைத காண இய ம்.  சிகிச்ைச 
அளிக்கப்பட்ட வைள பாதமான  சாதாரண நிைலயில் உள்ள பாதத்ைதவிட சிறிதாக இ ப்பைதப் ேபான்  
ேதான் ம்.  இதற்கு காரணம், கா ன் கீழ்பகுதி தைசயின் அளவில் சிறிதள  குைறந்தி ப்பேதயாகும்.  வைள பாதம் 
எந்தளவிற்கு க ைமயாக பாதிக்கப்பட் ள்ள  என்பைதப் ெபா த்  இந்த ேதாற்ற வித்தியாசம் அைம ம்.  
சிறிதள , ஆனால் குறிப்பிட்  ெசால்ல இயலாத அளவில் பாதத்தின் நீழம் மற் ம் அகலம் குைறந்தி க்கும்.  
இத்தைகய வித்தியாசங்கள் எத்தைகய பிரச்சைனகைள ம் உண்டாக்குவதில்ைல.  ேம ம், குழந்ைத ெபாியதாக 
வளர்ந்தப்பின், தன் உடல் அைமப்ைபப் பற்றி க த்தில் ெகாள் ம்ேபா  மட் ேம அந்த குழந்ைத அ  ெதாியவ ம்.  
இத்தைகய வித்தியாசங்கள் ெப ம்பா ம் ஒ  சில வ டங்களில் றக்கணிக்கக்கூ யைவ அல்ல  மறக்கக்கூ யைவ.  

விைளயாட் கள் 
ெபான்ெசட்  (Ponseti) ைறயின் லம் சிகிச்ைச ெபற்றவர்களிடம் ஒ  க த்  கணிப்  நடத்தியேபா , வைளபாதம் 
சாிெசய்யப்பட்ட இத்தைகய குழந்ைதகள் மற் ம் ெபாியவர்கள் மற்றவர்கைளப் ேபாலேவ விைளயாட்  
ேபாட் களில் பங்குெகாள்ள கிற  என்ப  கண்டறியப்பட்ட .  வைளபாதம் சாிெசய்யப்பட்ட மிகச் சிறந்த 
விைளயாட்  ரர்கைளப் பற்றி நாங்கள் அறிேவாம்.  

இைணய தள கவாி 
http://www.global-help.org 
http://www.orthobooks.org  

S. Abdulsalam, M.S. (Ortho), MRCS 
Coimbatore, Tamilnadu, India 
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