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Topic: ക്ലബ് ഫൂട്ട് വൈകല്യത്തെ എങ്ങത്തെ നെരിട ാം
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എന്താണ് ക്ലബ്ഫൂട്ട്?
നവജാത
ശാരീരിക

ശിശുക്കളിൽ

ജന്മനാ

പരിമിതിയാണിത്.

പാദം

കാണപ്പെടുന്ന

ഉള്ളിലേക്കും

ചുറ്റം

ഒരു
വളഞ്ഞു

കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതിനു പിന്നിപ്പേ
കാരണം

അജ്ഞാതമായതു

പ്പതിലരാധിക്കാനാകിേല.
ല

ാധയമാവുകയും

പ്പചയ്താൽ

ഇത്

പ്പകാണ്ട്

തപ്പന്ന

ജനനലശഷം

ഇതിപ്പന

ക്ലബ്ഫുട്ടാപ്പണന്നു

പ്പാരംഭത്തിൽ

തപ്പന്ന

പൂർണമായും

സുഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ

ഇരു

പാദത്തിേുമാണ്

ഈ

പാദത്തിേും

50%

ചികിത്സ

ലനടുകയും

കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ

അവസ്ഥ കാണുന്നത്. ക്ലബ്ഫൂട്ട്

50%
ഒരു

പാരപര്രയമായി

ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയേല.
ക്ലബ്ഫൂട്ടിനുള്ള ഫേപ്പദമായ ചികിത്സ രീതിയാണ് ലപാൈറസറ്ി രീതി.
ല

ാ.

ഇലേഷയ

പരപര്രാഗതമായി

ലപാൈറസറ്ിയാണിതിപ്പെ
പിന്തുടർന്ന്

വന്ന

ഉപജ്ഞാതാ..

പ്പചേലവറിയ

ശസ്തപ്തപ്കിയ

രീതിപ്പയക്കാൾ ഇന്നു പ്പചാരത്തിേുള്ള ചികിത്സാരീതിയാണിത്. ഇതിനു
രണ്ടു

പ്പധാന

ഘട്ടങ്ങൾ

ഉണ്ട്.

ഒരു

വയസിനു

മുൻപ്

ചികിത്സ

ആരംഭിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ 6-8 ആഴ്ച വപ്പര പ്ലാസ്റ്റർ കാസ്റ്റ് (കാൽ
മുട്ടറ മുതൽ പാദം വപ്പര സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റർ പ്പചയ്യറന്ന രീതി) പ്പചയ്യറം. ഒരു

വയസിനു

മുകളിൽ

പ്പായമുള്ള

കുട്ടികൾക്ക്പ്ലാ സ്റ്റർ

കാസ്റ്ററകളറപ്പട

എണ്ണം

കൂടും.

ആദയഘട്ടം

ആഴ്ചലതാറും

പ്ലാസ്റ്റർ

അവസാനിക്കുന്നത്

ദശനാര്

(പ്പടൻപ്പ

ൻ)

ലശഷമാണ്

റ്ിലനാട്ടമി

മുറിച്ചറ

ശസ്തപ്തപ്കിയലയാപ്പടയാണ്.

ഷൂസ്ത

മാറ്റന്നത്)

അധികമുള്ള

എന്ന

പ്ലാസ്റ്റർ

റ്ിലനാട്ടമിക്ക്

ധരിെിക്കുന്നു.

ചികിത്സയുപ്പട

(കാേിപ്പേ

ഇതിനുലശഷമിടുന്ന

എടുത്തുമാറ്റന്നത്.

പ്പസപ്ഷയൽ

ഇലടണ്ടതാണ്.

പ്പചറിയ

ആഴ്ചയ്ക്കു

3

ലശഷം

പാദങ്ങൾ

കുഞ്ഞിപ്പന

വീണ്ടും

പൂർവ

സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ഇത് ധരിലക്കണ്ടത് അതയാവശയമാണ്.
ആദയ

മൂന്നു

മാസം

23 മണിക്കൂറും

തുടർന്നുള്ള

4-5 വർഷം കുഞ്ഞു

ഉറങ്ങുന്ന സമയവും ഷൂസ്ത ധരിെിലക്കണ്ടതാണ്.
ഫേപ്പദമായ ചികിത്സ എങ്ങപ്പന ലനടാം?
ഭാരതത്തിൽ

ഓലരാ

ഫുലട്ടാടുകൂടി

ജനിക്കുന്നു.

അവസ്ഥ

ലനരിടുന്ന

ചികിത്സ

മിനിട്ടിനുള്ളിേും

10

പ്പതിവർഷം

കുട്ടികപ്പള

ഭാരതത്തിപ്പേ

29

പ്പചയ്യറക

സംഘടനയാണ്

കയുവർ

സംസ്ഥാനങ്ങളിേും

കുഞ്ഞു

ക്ലബ്

50000- ത്തിേധികവും.

കപ്പണ്ടത്തുകയും

േഭയമാക്കുകയും

പ്പവർത്തിക്കുന്ന

ഒരു

അവർക്ക്

എന്ന

ഈ

സൗജനയ

േക്ഷ്യലത്താപ്പട

ഇപ്പെർനാഷണൽ

സർക്കാരുമായി

ഇന്തയ.

ഉണ്ടാകുന്ന

ധാരണാ കരാറിപ്പെ (MoU) അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇത് പ്പവർത്തിച്ചറ വരുന്നു.
ആശുപപ്തികളിൽ ഓർലത്താപീ
ക്ലിനിക്കുകളറണ്ട്.

പരിശീേനം

കൗൈസിേർമാരുപ്പടയും
ധരിലക്കണ്ടുന്ന
േഭിക്കുന്നു.

കൂടാപ്പത

ലനടിയ

ലസവനത്തിനു

പ്പസപ്ഷയൽ

ലകരളത്തിൽ 5 പ്പമ

ിക് വിഭാഗവുമായി ലചർന്ന് ക്ലബ്ഫൂട്ട്

ഷൂസും

ല

പുറപ്പമ

കുഞ്ഞു

സൗജനയമായി

24 x 7 പ്പെൽെ്

ാക്ടർമാരുപ്പടയും

റേൻ

4 -5 വർഷം

ഇവിപ്പട

നിന്നും

ലസവനവുമുണ്ട്.

ിക്കൽ ലകാലളജുകളിേും 2 ജിേലാ ആശുപപ്തികളിേും

കയുവർ ക്ലബ്ഫൂട്ട് ക്ലിനിക്കുകൾ പ്പവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കയുവർ ക്ലബ്ഫൂട്ട്

ലകരളയുപ്പട ലനതൃതവത്തിൽ നിരവധി ല

ാധവൽകരണ പരിപാടികളറം

സജീവമാണ്.

Presenter

Presented on

:

Dr. Santhosh George G.
Director, CURE International India,
Regional Director for Asia, CURE Culbfoot
:

21/04/2018

Email id of the presenter:

santhosh.george@cureinternational.org

Phone:0471-306-6666;0471-259-6919;Fax;0471-306-6699;
web:nish.ac.in,Email:nishinfo@nish.ac.in,Facebook:nishtvm

