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Introduc on
Dear Parents,
It is a very distressing moment for the parents and the
family members, when a child is born with clubfoot.
In most of the instances, the parents have never
come across a deformity like this, hence it makes
them anxious and frustrated. Parents are surrounded
by mul tude of ques ons like whether our child's
deformity would be completely corrected, whether
he will be able to play and run like a normal child,
whether he will need big surgeries to correct the
deformity and when is the right me to start the
treatment. Parents might get more confused a er
receiving mul ple advises from the surrounding
people.
At Orthokids Clinic, in the last 15 years, we had the
opportunity to get involved in the treatment of more
than 2000 children through Ponse Technique.
During this me, we have tried to answer all the
queries and ques ons raised by families. A thought
occurred in our minds, if we can answer all these
confusing ques ons at the beginning of the clubfoot
treatment, it can immensely help the worried
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families. We approached the parents of clubfoot
children who received treatment at Orthokids Clinic
and inquired the common ques ons generated at
diﬀerent stages of treatment. We have classiﬁed all
these ques ons appropriately and tried to answer
them in a lucid way.
I hope that this informa on booklet will provide all
the answers that the parents have been looking for
and help them through their treatment journey. At
the end of this book, we have included experiences of
some of the parents. I am sure that a er reading
these feedbacks, the parents will become more
conﬁdent regarding this treatment.

Best Wishes.
Dr. Maulin Shah

Consultant Pediatric Orthopedic Surgeon,
Orthokids Clinic, Ahmedabad.
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১

িশশু জেন্মর আেগ ক্লাবফুট িনণর্য় করার পদ্ধিত

পর্শ্ন ১: "ক্লাবফুট" কী?

উত্তর ১: গলফ িস্টেকর িনেচর অংশ ক্লাব নােম পিরিচত। নবজাতক
িশশুর পা যখন েগাড়ািল েথেক ৯০ িডিগর্ েকাণ কের বাঁকা ভােব
ৈতির হয় তখন এটা েদখেত অেনকটা গলফ েখলার ক্লােবর মেতা
মেন হয় এজনয্ এেক ক্লাব ফুট বেল।
পর্শ্ন ২: ২০ সপ্তােহর গভর্াবস্থায় আমার অয্ােন্টেনটাল স্কয্ান েথেক
েবাঝা যায় েয আমােদর সন্তােনর ক্লাবফুট িবকৃিত রেয়েছ। এই
েসােনাগর্ািফ িরেপাটর্িট কতটা িনভর্রেযাগয্?
উত্তর ২: অয্ােন্টেনটাল স্কয্ােনর আনুমািনক ২০% িমথয্া পিজিটভ
(ফলস পিজিটভ) হেত পাের। এর অথর্ এই েয, পা জরায়ুর মেধয্
ক্লাবফুেটর ভিঙ্গেত থাকেত পাের তেব জেন্মর পরপরই এগুিল
সম্পূণর্রূেপ সংেশাধন হেয় যায়। এই ২০% বাচ্চােদর েকানও
ধরেণর িচিকৎসার পর্েয়াজন েনই, তেব বািক ৮০% িশশুেদর
িচিকৎসা করা দরকার হয়।
পর্শ্ন ৩: পর্সব পূবর্বতর্ী আল্টর্াসেনাগর্াম স্কয্ান এর মাধয্েম ক্লাব ফুট
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কতটা ভয়াবহ েস বয্াপাের েকান িসদ্ধােন্ত িক েপৗঁছােনা যায়?
উত্তর ৩: না। পর্সব পূবর্বতর্ী আল্টর্াসেনাগর্াম স্কয্ান শুধুমাতর্ পােয়র
আকৃিতর এবং অবস্থােনর বয্াপাের বয্াখয্া কের তেব এিট েফ্লিক্সবল
(নমনীয়) নািক িরিজড (শক্ত) পর্কৃিতর েস বয্াপাের বয্াখয্া পর্দান
করেত পাের না।
পর্শ্ন ৪: স্কয্ােনর িরেপােটর্ বাচ্চার ক্লাবফুট আেছ জানা েগেল িক
গভর্াবস্থা চািলেয় যাওয়ার পরামশর্ েদওয়া হয়?
উত্তর ৪: আপনার সন্তােনর যিদ শুধুমাতর্ ক্লাবফুট িবকৃিত থােক তেব
জেন্মর পর এিট পুেরাপুির সংেশাধন করা েযেত পাের “িসিরয়াল
প্লাস্টার” পর্েয়াগ কের (অধয্ায় -৩)। িবকৃিতগুিল েযেহতু পুেরাপুির
সংেশাধন করা যায় এবং তারা পরবতর্ীেত সব্াভািবক জীবনযাপন
করেত পাের েসেহতু এেক্ষেতর্ গভর্াবস্থা চািলেয় যাওয়ার পরামশর্
েদওয়া হয়।
পর্শ্ন ৫: আমরা কীভােব জানেত পাির েয আমােদর সন্তােনর
ইিডওপয্ািথক ক্লাবফুট আেছ বা িসেন্ডর্ািমক ক্লাবফুট আেছ িকনা?
উত্তর ৫: েসােনাগর্ািফ স্কয্ােন, যখন ক্লাবফুট ছাড়া অনয্ েকানও
িবকৃিত েদখা যায় না, তখন এিটেক সাধারণ (ইিডওপয্ািথক) ক্লাবফুট
2
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বলা হয়। যখন এর সােথ স্পাইনাল কডর্, েমরুদেণ্ডর হাড় বা শরীেরর
অনয্ েকানও েজাড়ায় অসব্াভািবকতা থােক তখন এেক জিটল
(িসেন্ডর্ািমক) ক্লাবফুট বেল। একজন ভর্ূণ িবেশষজ্ঞ সহেজই এই
পাথর্কয্ িনণর্য় করেত সহায়তা করেত পােরন। একই সােথ ভর্ূণ যিদ
জরায়ুেত পযর্াপ্ত পিরমােণ নড়াচড়া না কের, তেব খুব দর্ুত এিট
একজন পর্সুিত িবেশষেজ্ঞর নজের আনা উিচৎ।
পর্শ্ন ৬: আমার িশশু িক ভিবষয্েত হাঁটেত পারেব? আমার িশশু িক
সাধারণ িশশুর মেতা সব কাযর্কলাপ করেত পারেব?
উত্তর ৬: সাধারণত ক্লাবফুেটর িচিকৎসার পের, িশশুরা অনয্ানয্
বাচ্চােদর মেতা সাধারণ জীবনযাপন করেত পাের। তারা আর সব
িশশুেদর মেতাই সব্াভািবক ভােব েবেড় ওেঠ এবং সমস্ত েখলাধুলা ও
কােজ অংশগর্হণ করেত পাের।
পর্শ্ন ৭: সন্তােনর জেন্মর পের আমােদর কত তাড়াতািড় ডাক্তােরর
কােছ যাওয়া উিচৎ?
উত্তর ৭: জেন্মর পরপরই িচিকৎসা শুরু করা হেল ক্লাবফুট তর্ুিট
তাড়াতািড় সংেশাধন করা যায়। েদখা েগেছ েয, িনয়িমত প্লাস্টার
িচিকৎসা জীবেনর পর্থম মােসর মেধয্ শুরু করা হেল, পা পুেরাপুির
েসাজা করেত েকবল ৪-৫ িট প্লাস্টার লােগ। আিম সবসময়
িপতামাতােদর পরামশর্ িদই েয সন্তােনর জেন্মর পের মা সুস্থ হওয়ার
সােথ সােথই িচিকৎসা শুরু করা উিচৎ। আদশর্ভােব, নরমাল েডিলভাির
মাধয্েম জন্ম েনওয়া িশশুিটর জনয্, এক সপ্তাহ পের িচিকৎসা শুরু
করা যায়, আর িসজািরয়ান েসকশেনর মাধয্েম িশশু জন্মােনার দুই
সপ্তাহ পের িচিকৎসা েনওয়া ভােলা।
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২

আমার বাচ্চা ক্লাবফুট িনেয় জেন্মেছ

পর্শ্ন ১: আমার বাচ্চা জন্মগত তর্ুিট ক্লাবফুট িনেয় জন্মােনার কারণ
িক?
উত্তর ১: এখন পযর্ন্ত েমিডেকল সাইেন্স ক্লাবফুট এর জনয্ দায়ী
কারণসমূহ িনিদর্ষ্টভােব িচিহ্নত করা যায়িন। তেব িকছু গেবষণা মেত,
েজেনিটক ফয্াক্টরেক ক্লাবফুট হওয়ার জনয্ দায়ী করা হয়। তেব বাবা
মােয়র শারীিরক গঠন বাচ্চার ক্লাবফুট হওয়ার সােথ েকানভােবই
সম্পিকর্ত নয়।
পর্শ্ন ২: প্লাস্টার িচিকৎসার পের আমার সন্তােনর পা সম্পূণর্ েসাজা হেয়
যােব? নািক এর জনয্ তার েকানও বড় অপােরশেনর পর্েয়াজন হেব?
উত্তর ২: েবিশরভাগ েক্ষেতর্ই ‘পনেসিট েটকিনক’ িদেয় িনয়িমত
প্লাস্টার পর্েয়ােগর মাধয্েম বাচ্চােদর পা সম্পূণর্ভােব িঠক হেয় যায়
এবং ৭০ েথেক ৮০ ভাগ েক্ষেতর্ই ভিবষয্েত এর জনয্ বড় েকান
অপােরশেনর পর্েয়াজন হয়না। শুধুমাতর্ েশষ প্লাস্টার এর আেগ েছাট
একিট অপােরশেনর মাধয্েম টাইট হেয় যাওয়া েগাড়ািলর েপছেনর
েরাগিটেক িঢলা কের িদেত হয়। (অধয্ায় ৪)
পর্শ্ন ৩: ক্লাবফুট সংেশাধেনর "পনেসিট েটকিনক" কী?
উত্তর ৩: িনয়িমত প্লাস্টার পর্দােনর মাধয্েম একটু একটু কের ক্লাবফুট
তর্ুিটযুক্ত পা েক সাধারণ পােয়র মেতা কের িনেয় আসার পর্যুিক্তেক
‘পনেসিট েটকিনক’ বেল। জিটল এই পােয়র েরাগিটেক িসিরয়াল
প্লাস্টার পর্যুিক্তর মাধয্েম ধীের ধীের সাধারণ পােয় রূপান্তেরর এই
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পেন্সপনেসিট প্লাসটার এর মাধয্েম ধীের ধীের বাঁকা পােয়র আকার ও আকৃিত সব্াভািবক পােয়র মত
করা হয়। এই পিদ্ধিতিটেক "িসিরয়াল প্লাসটার েটকিনক" বলা হয়।

সহজ পর্যুিক্তেক িবশব্বাসীর কােছ পিরিচত কেরন “ডক্টর ইগনািসও
পনেসিট” । িতিন যুক্তরােষ্টর্র আইওয়া নামক স্থােন কাজ কেরন।
প্লাসটার এর মাধয্েম তর্ুিট সংেশাধন করার পের বাচ্চােক িবেশষািয়ত
জুতা পরেত হয়। িনয়িমত িবেশষািয়ত জুতা পরােনা এবং েশখােনা
িনয়েম পােয়র বয্ায়াম করার মাধয্েম খুব সহেজই একিট সুন্দর এবং
গঠনগত িদক েথেক একিট সব্াভািবক পা পাওয়া সম্ভব । সুতরাং শুধু
িসিরয়াল প্লাস্টার পর্যুিক্ত নয় একই সােথ িনয়িমত েশখােনা বয্ায়াম
এবং িনেদর্শনা মত একিট িনিদর্ষ্ট বয়স পযর্ন্ত িবেশষািয়ত জুতা
পড়ােনা পনেসিট েটকিনেকর অিবেচ্ছদয্ অঙ্গ।
পর্শ্ন ৪: ক্লাবফুট িনেয় জন্মগর্হণকারী িশশুর িচিকৎসা কখন শুরু করা
উিচৎ?
উত্তর ৪: যত তাড়াতািড় সম্ভব ক্লাবফুেটর িচিকৎসা শুরু করার জনয্
পরামশর্ েদওয়া হয়। নরমাল েডিলভািরর মাধয্েম জন্মগর্হণকারী
িশশুেদর জন্মােনার পর্থম সপ্তােহর মেধয্ই এই িচিকৎসা শুরু করা
উিচৎ। অনয্িদেক, িসজািরয়ান েসকশন এর মাধয্েম জন্মগর্হণ করা
িশশুেদর জন্মােনার দুই সপ্তাহ পের িচিকৎসা শুরু করেত বলা হয় ।
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েদখা েগেছ েয, জীবেনর পর্থম মােস যিদ িচিকৎসা শুরু করা হয় তেব
ক্লাবফুট িবকৃিত খুব দর্ুত এবং সহজভােবই সংেশাধন করা যায় কারন এই
সময় বাচ্চােদর হাড়গুিল নরম থােক। িচিকৎসা শুরু হেত েদির হেল
সাধারণত েবিশ সংখয্ক প্লাস্টার পর্েয়াজন হয়। িশশুর বয়স ৬ মােসর েবিশ
হেল প্লাস্টার পর্েয়ােগর জনয্ িশশুেক অজ্ঞান করারও পর্েয়াজন হেত পাের।
পর্শ্ন ৫: আমার বাচ্চা প্লাস্টার পর্েয়াগ করার সময় িক বয্থা অনুভব করেব?
উত্তর ৫: প্লাস্টার পর্েয়ােগর আেগ পােয়র েজাড়াগুেলা খুব আলেতাভােব ও
িধের িধের নড়াচড়া করা হয়। প্লাস্টার পর্েয়াগ করার সময় নরম তব্ক ও
মাংসেপশীর যত্ন েনওয়া হয়। সুতরাং, ‘পনেসিট প্লাস্টার’ িচিকৎসা
চলাকালীন িশশুরা বয্থা অনুভব কের না এবং তােদর েকানও বয্থার ওষুধও
লােগ না।
পর্শ্ন ৬: পােয়র সম্পূণর্ সংেশাধন করেত কত সময় লােগ?
উত্তর ৬: সাধারণত, িবকৃিতিট সংেশাধন করেত পর্কারেভেদ চার েথেক
ছয়িট প্লাস্টার লােগ। এই প্লাস্টারগুিল সাপ্তািহক িবরিতেত পর্েয়াগ করা হয়।
েযসব িশশুেদর েশষ প্লাস্টােরর সময় েগাড়ািলর েপছেনর রগ িঢলা করার
পর্েয়াজন হয় তােদর েক্ষেতর্ েশষ প্লাস্টার িট সাধারণত িতন সপ্তােহর জনয্
েরেখ েদওয়া হয়। সুতরাং গঠনগত এই তর্ুিটিট সম্পূণর্রূেপ িনরাময় করেত
আনুমািনক ৭ েথেক ৯ সপ্তাহ পােয় প্লাস্টার রাখা পর্েয়াজন হেত পাের
(অধয্ায় -৪), এবং েশষ প্লাস্টার েখালার পের িবেশষ ভােব িনিমর্ত জুতা
একিট িনিদর্ষ্ট সময় পযর্ন্ত বয্বহার করেত হয় (অধয্ায় -৫)।
পর্শ্ন ৭: প্লাস্টার িচিকৎসার জনয্ িশশুেক িক অ্জ্ঞান করা পর্েয়াজন হয়?
উত্তর ৭: না, জন্মােনার পের ১২ সপ্তােহর মেধয্ যিদ িচিকৎসা শুরু করা হয়
তাহেল সাধারণত প্লাস্টােরর জনয্ িশশুেক অজ্ঞান করা পর্েয়াজন হয় না।
তেব সবর্েশষ প্লাস্টােরর পূেবর্ যিদ েগাড়ািলর েপছেনর রগ িঢলা করার
পর্েয়াজন পেড় েসই েক্ষেতর্ িঢলা করার স্থানিটেক শুধুমাতর্ েছাট্ট একিট
ইনেজকশেনর (০.৫ িমিল) মাধয্েম অবশ কের িঢলা কের েদওয়া হয়।
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বাচ্চােক সম্পূণর্রূেপ অজ্ঞান বা ঘুম পাড়ােনার পর্েয়াজন হয় না। তেব
বাচ্চার বয়স ৬ মােসর বািশ হেল ভালভােব প্লাস্টার করার জনয্
অজ্ঞান করার পর্েয়াজন হেত পাের।
পর্শ্ন ৮: িচিকৎসার পের আমার সন্তােনর পােয় িক েকানও তর্ুিট
অবিশষ্ট থাকেব?
উত্তর ৮: যিদ ক্লাবফুেটর িচিকৎসা সময়মেতা শুরু হয় অথর্াৎ জীবেনর
পর্থম কেয়ক মােসর মেধয্, তেব শুধুমাতর্ প্লাস্টার এর মাধয্েম িবকৃিত
পুেরাপুির সংেশাধন করা যায়। এই িশশুরা হাঁটাচলা, েদৗড়ােদৗিড় এবং
িবেনাদনমূলক কােজ কখেনা অসুিবধার মুেখামুিখ হয় না। েকবল
একিদেক ক্লাবফুটযুক্ত িশশুেদর আকর্ান্ত পা এবং কাফ মাসেল
সব্াভািবক িদেকর তুলনায় সামানয্ পাথর্কয্ থাকেত পাের। িকছু বাচ্চার

১৫ বৎসর আেগ িচিকৎসা হওয়া ক্লাবফুট বাচ্চার আকর্ান্ত পােয়র কাফ মাসল ও পােয়র আকার সব্াভািবক
পােয়র তুলনায় সামানয্ েছাট পিরলিক্ষত হেত পাের।

পােয়র ৈদেঘর্য্র েক্ষেতর্ও সামানয্ পাথর্কয্ থাকেত পাের তেব এগুিল
সংেশাধন করার জনয্ কখনই অেস্তর্াপচােরর পর্েয়াজন হয় না। িকছু
েক্ষেতর্ লক্ষয্ করা যায় েয, একিদেক ক্লাবফুট আকর্ান্ত বাচ্চােদর দুই
পােয় দুই আকােরর জুতার পর্েয়াজন হেত পাের। এই সমসয্াগুিল
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বােদ, ক্লাবফুট িচিকৎসার পের বাচ্চােদর েকানও স্থায়ী সমসয্া থােক
না।
পর্শ্ন ৯: পনেসিট প্লাস্টার িচিকৎসার পের, আমােদর সন্তােনর িক
ভিবষয্েত পােয় অনয্ েকানও অপােরশন পর্েয়াজন হেব?
উত্তর ৯: পনেসিট িচিকৎসার সাফেলয্র হার িবশব্জুেড় পর্ায়
৯০%-৯৫%। বািক ৫%-১০% বাচ্চােদর ক্লাবফুট িবকৃিত পুনরাবৃিত্ত
বা পুনরায় েদখা েযেত পাের। েকান কারেণ একবার তর্ুিট সংেশাধেনর
পর পােয় আবােরা ক্লাব ফুট েদখা েগেল পুনরায় প্লাস্টার করার
মাধয্েম েসই তর্ুিট সংেশাধন করা সম্ভব। িকছু বাচ্চার েক্ষেতর্ পােয়র
সামেনর িদেকর একিট মাংসেপিশ (িটিবয়ািলস এেন্টিরয়র) এর
অিতিরক্ত কমর্দক্ষতার জনয্ ডাইনািমক সুপাইেনসন িডফর্িমিট নােম
তর্ুিট পিরলিক্ষত হয়। েসই েক্ষেতর্ এই মাংসেপিশিটেক পর্িতস্থাপেনর
পর্েয়াজন হেত পাের (অধয্ায় -৮)। সাধারনত, পর্ায় ৪%-৫%
বাচ্চােদর েক্ষেতর্ এই মাংসেপিশ পর্িতস্থাপেনর পর্েয়াজন হেত পাের।
সময়মত িচিকৎসার মূল লক্ষয্িট হেচ্ছ েকান বাচ্চা েযন িচিকৎসা ছাড়া
তর্ুিট যুক্ত পা িনেয় বড় না হয়।
“িচিকৎসা যত দর্ুত শুরু
তর্ুিট সংেশাধন তত সহজ ও তাড়াতািড়”
পর্শ্ন ১০: বড় ভাইেবােনর ক্লাবফুট থাকেল পরবতর্ী সন্তােনর ক্লাবফুট
হওয়ার সম্ভাবনা কী?
উত্তর ১০: একিট গেবষণা অনুসাের, পরবতর্ী সন্তােনর ক্লাবফুট হওয়ার
সম্ভাবনা ১৫%। িকন্তু বড় ভাইেবােনর মেতাই “ক্লাবফুেটর” তীবর্তা
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একই রকম নাও েহত পাের।
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৩

ক্লাবফুট এর পনেসিট িচিকৎসা পদ্ধিত

পর্শ্ন ১: েকন প্লাস্টার হাঁটুর উপর পযর্ন্ত পর্েয়াগ করা হয়? এিট িক
হাঁটুর নীেচ পর্েয়াগ করা েযেত পাের?
উত্তর ১: যখন হাঁটুর নীেচ প্লাস্টার পর্েয়াগ করা হয়, তখন পা বাড়িত
নড়াচড়ার কারেণ িপছেল যাওয়ার ঝুঁিক থােক। পনেসিট পদ্ধিতেত
প্লাস্টার পর্েয়ােগর সময় পােয়র পাতা বািহেরর িদেক ঘুিরেয় েদওয়া
হয়। এই অবস্থানিট বজায় রাখার জনয্, হাঁটুর উপের প্লাস্টার পর্েয়াগ
করা অতয্ন্ত জরুরী। যখন প্লাস্টার হাঁটুর নীেচর অংেশ সীমাবদ্ধ
থােক, তখন বাচ্চারা প্লাস্টারিটর সােথ সােথ পােয়র পাতা ও
েভতেরর িদেক ঘুিরেয় েফেল। ফেল ক্লাবফুট তর্ুিট পুেরাপুির
সংেশাধন নাও হেত পাের।
পর্শ্ন ২: প্লাস্টার পর্েয়ােগর পের আমােদর কী সাবধানতা অবলমব্ন
করা উিচৎ?
উত্তর ২: বাচ্চােক সবসময় একিট ডায়াপার পরােনা জরুির। েযন
প্লাস্টাের পর্সর্াব েলেগ তা পেচ বা নষ্ট হেয় না যায়। প্লাস্টােরর
উপিরভাগ যিদ পর্সর্াব দব্ারা িভেজ যায় তেব পর্সর্ােবর অম্লীয় পর্কৃিতর

িসিরয়াল প্লাসটার চলাকালীন বাচ্চােক
ডায়াপার পরােনা জরুরী
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কারেণ আেশপােশর তব্ক লাল হেয় েযেত পাের ও চামড়ায় ফুসকুিড় েদখা
িদেত পাের। ডায়াপার ফুসকুিড় েরাধ করেত সহায়তা কের। িপতামাতার
উিচৎ যথাযথভােব ডায়াপােরর যত্ন েনওয়া। িশশুর পােয়র আঙ্গুেল েকানও
েফালা বা িববণর্তা েদখা যায় িকনা েসই িদেকও িনয়িমত লক্ষ রাখা
গুরুতব্পূণর্।
পর্শ্ন ৩: প্লাস্টারিট কীভােব েখালা হয়? আমােদর িক বািড় েথেক প্লাস্টার
খুেল আসেত হেব?
উত্তর ৩: বািড়েত প্লাস্টার অপসারণ করা উিচৎ নয়। প্লাসটার যিদ বািড়েত
খুেল েফলা হয়, তেব িশশু হাসপাতােল েপৗঁছােত েদির হেল বা েকান কারেন
একই িদেন প্লাস্টার করা সম্ভব না হেল, পা আবার িভতেরর িদেক িফের
েযেত পাের। প্লাস্টার পিরবতর্েনর িদেন, হাসপাতােলর আসার কমপেক্ষ দুই
- িতন ঘন্টা আেগ িশশুর পা দশ িমিনেটর জনয্ কুসুম গরম পািনেত ডুিবেয়
রাখেত হেব। তারপের একিট েভজা কাপড় প্লাস্টােরর চারপােশ জিড়েয়
িনেয় আসেত হয়। এেত কের হাসপাতােল আসার পর খুব সহেজ প্লাস্টার
খুেল েফলা যায়।

এই নবজাতক িশশুিটেক জেন্মর ৮ ঘণ্টার মেধয্ পনেসিট পদ্ধিতেত িসিরয়াল প্লাসটার এর পর্থম প্লাসটার
েদওয়া হেয়েছ। নরমাল েডিলভারীর মাধয্েম জন্ম েনওয়া বাচ্চােদর ৭ িদন ও িসজািরয়ান েডিলভারীর
মাধয্েম জন্ম েনওয়া বাচ্চােদর ১৪ িদেনর মেধয্ পর্থম প্লাসটার শুরু করা েযেত পাের।
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পর্শ্ন ৪: প্লাস্টারিট িশশুর তব্েক েকানও খারাপ পর্ভাব েফেল?
উত্তর ৪: না। প্লাস্টার পর্েয়াগ করার আেগ সফট েরাল অথর্াৎ খুব নরম
তুলা িদেয় বাচ্চার পা মুিড়েয় তার উপর িদেয় খুব সাবধােন প্লাস্টার
পর্েয়াগ করা হয় যােত তব্েক বা নীেচ হােড়র েকানও অিতিরক্ত চাপ না
পেড়। প্লাস্টার খুেল েফলার পের তব্ক অল্প িকছু িদেন পুেরাপুির
সব্াভািবক হেয় যায় তাই এিট িনেয় েকানও িচন্তা করার পর্েয়াজন েনই।
পর্শ্ন ৫: প্লাস্টার পর্েয়ােগর কারেণ আমার বাচ্চার পা িক পাতলা হেয়
যােব?
উত্তর ৫: পা যখন প্লাস্টােরর িভতের থােক তখন সাধারণত পােয়র
েপশীগুিল কম কাজ কের এবং প্লাসটার েখালার পর পর্থম িদেক িশশুর
পা িচকন বেল মেন হয়। তেব প্লাস্টার খুেল েফলার পের, আকর্ান্ত পােয়র
েপশীগুেলার সব্াভািবক নড়াচড়ার কারেন অল্প সমেয়ই েপিশগুেলা পূেবর্র
আকাের েফরত আেস। েযেহতু প্লাস্টার খুব অল্প সমেয়র জনয্ পর্েয়াগ
করা হয় েসেহতু মাংসেপিশর দীঘর্েময়াদী েকান দুবর্লতা েদখা যায়না।
পর্শ্ন ৬: প্লাস্টােরর ওজেনর কারেণ েকানও িশশু কর্মাগত কাঁদেত পাের?
পা নাড়ােত না পারায় েস িক িবরক্ত হেয় েযেত পাের?
উত্তর ৬: একিট নবজাত িশশুর কান্নার অেনক কারণ থাকেত পাের। তেব
সাধারণত এিট প্লাস্টােরর ওজন বা পা নড়াচড়া কম করার কারেণ হয়
না।
পর্শ্ন ৭: প্লাস্টােরর জনয্ েকান উপাদান বয্বহৃত হয়?
উত্তর ৭: প্লাস্টার মূলত 'প্লাস্টার অফ পয্ািরস' িদেয় ৈতির। এগুিল িদেয়
সহেজই ছাঁচ ৈতির করা যায় এবং সরােনাও সহজ। েক্ষতর্ িবেশেষ
ফাইবারগ্লােসর মেতা িসেন্থিটক প্লাস্টার উপাদানও বয্বহার করা েযেত
পাের।
পর্শ্ন ৮: যিদ েকানও িশশুর একপােয় ক্লাবফুট থােক তেব িক ভিবষয্েত
ORTHO Kids CLINIC
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তার পােয়র আকােরর মেধয্ েকানও পাথর্কয্ থাকেব?
উত্তর ৮: একিট িশশু যখন েকবল একপােয় ক্লাবফুট িনেয় জেন্ম তখন
হাঁটুর নীেচর মাংসেপিশর েকােষর সংখয্া অথর্াৎ কাফ এবং পােয়
মাংসেপিশর বৃিদ্ধ সাধারণ িদেকর তুলনায় তুলনামূলক কম হয়। তাই
সাধারন পােয়র তুলনায় কােফর পিরিধ এবং পােয়র আকােরর মেধয্
পাথর্কয্ থাকেত পাের। এই পাথর্কয্ থাকা সেত্তত্তব্ও, সন্তােনর চলােফরা বা
তার েখলাধুলা করেত কখেনা েকানও সীমাবদ্ধতা/ সমসয্া েদখা যায় না।
কখনও কখনও দুই পােয় ক্লাবফুটযুক্ত বাচ্চােদর উভয় পােয়র মেধয্ তর্ুিটর
তারতময্ থাকেত পাের। মারাত্মকভােব আকর্ান্ত িদকিট কম তর্ুিটযুক্ত
িদেকর েচেয় েছাট হেত পাের। আকােরর এই পাথর্কয্ িশশুেদর ৈদনিন্দন
জীবনযাপন, কাজকমর্ বা েখলাধুলায় অংশগর্হেণ েকান সমসয্ার সৃিষ্ট কের
না।
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৪

েটেনােটািম িচিকৎসা িক, েকন, কখন?

পর্শ্ন ১: "েটেনাটিম" এর অথর্ কী?
উত্তর ১: ক্লাবফুেটর আকর্ান্ত িশশুেদর, েগাড়ািলর িপছেনর রিশর
অংশ যা েটেন্ডা-অয্ািকিলস বা িহল কডর্ নােমও পিরিচত। যা
সাধারণত খুব শক্ত থােক। এই েপশীিট টাইট হওয়ার কারেণ
পর্াথিমক ভােব পনেসিট প্লাস্টার এর মাধয্েম পা সংেশাধেনর পের
িকছু িশশু েগাড়ািল উঁচু কের রাখেত পাের। পর্াথিমকভােব িসিরয়াল
প্লাস্টার সম্পন্ন হওয়ার পেরও িশশুর েগাড়ািল উঁচুেত থাকেল
েগাড়ািলর িপছেনর এই শক্ত েটন্ডনিট একিট েছাট আস্তর্পাচােরর
মাধয্েম আরও দীঘর্ করেত হয়। এই েছাট অেস্তর্াপচার পদ্ধিতিটেক
'েটেনাটিম' িহসােব অিভিহত করা হয়।
পর্শ্ন ২: কয়িট িশশুর েটেনাটিমর পর্েয়াজন?
উত্তর ২: আমরা েদেখিছ েয, পর্ায় ৮০% বাচ্চােদর েটেনাটিমর
পর্েয়াজন িছল। পর্ায় ২০% বাচ্চােদর পর্াথিমকভােব ৩ েথেক ৪ িট
প্লাস্টার পের পােয়র পাতা ১৫ িডিগর্ পযর্ন্ত উপের েতালা সম্ভব
হেয়েছ, তখন েটেনাটিমর পর্েয়াজন হয়িন। আমরা গেবষণার মাধয্েম
এিটও েজেনিছ েয ক্লাবফুট িচিকৎসা জীবেনর পর্থম দুই সপ্তােহর
মেধয্ শুরু করা হেল, েটেনাটিমর পর্েয়াজন উেল্লখেযাগয্ভােব হর্াস
পায়। অপরিদেক, জেন্মর পর কেয়ক মােসর জনয্ িচিকৎসা িবলিমব্ত
হেল পর্ায় সবসময় েটেনাটিমর পর্েয়াজন হয়।
পর্শ্ন ৩: েটেনােটািম কীভােব করা হয়?
উত্তর ৩: েটেনাটিমর পদ্ধিতিট ‘েলাকাল অয্ানােস্থিসয়ার’ মাধয্েম করা
হয় এবং সম্পূণর্ অজ্ঞান করার পর্েয়াজন হয় না। েগাড়ািলর উপের ১
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পােয়র িপছেন
েটেনােটািমর দাগ

েথেক ১.৫ েসিন্টিমটার এলাকায় পর্ায় ০.৫ িমিলিলটার েলাকাল
অয্ানােস্থিসয়ার ঔষধ ইনেজকশেনর মাধয্েম িদেয় েদয়া হয়। এই
ইনেজকশনিট বাচ্চােদর িটকা েদওয়ার মতকের েদওয়া হয়। এিট ঐ
জায়গােক অবশ কের েদয় ফেল বাচ্চারা েটেনােটািমর সময় েকান
বয্থা পায় না। পের, েগাড়ািলর েটন্ডনিট খুব েছাট ছুির িদেয়
জীবাণুমুক্ত ভােব িঢলা করা হয়। েটেনাটিমর জনয্ করা ক্ষতিট এতই
েছাট েয েকানও েসলাই েদওয়ারও দরকার পেড়না। এিট একিট
OPD িভিত্তক পদ্ধিত এবং বাচ্চােক হাসপাতােল ভিতর্ রাখার
পর্েয়াজন েনই। েটেনাটিমর পের পােয় পূেবর্র প্লাস্টারগুিলর মেতা
নতুন প্লাস্টার পর্েয়াগ করা হয়। এই েশষ প্লাস্টারিট ৩ সপ্তাহ রাখেত
হয়। ৩ সপ্তাহ পের প্লাস্টারিট েখালা হয় এবং বাচ্চােক একিট
িবেশষািয়ত জুতা (অধয্ায় -৫) েদওয়া হয়।
পর্শ্ন ৪: িহল কডর্ িঢলা/ লমব্া করার পের েপশীগুিল কী দুবর্ল হেয় যায়
এবং এিট িক ভিবষয্েত বাচ্চার জনয্ েকানও সমসয্া সৃিষ্ট করেব?
উত্তর ৪: না, িহেলর কডর্ িঢলা/ লমব্া হওয়ার পের, এিট তার
কাঠােমাগত ৈবিশষ্টয্গুিল িফের পায় ৩ সপ্তােহর মেধয্। েটেনাটিমর
পের, েগাড়ািলিটর িপছেনর েপিশর শিক্তেত েকানও পিরবতর্ন হয় না
এবং এিট িবিভন্ন গেবষণা দব্ারা পর্মািণত হেয়েছ।
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পর্শ্ন ৫: েটেনাটিমর পর্িকর্য়া েশেষ বাবা-মােক বািড়েত কী যত্ন িনেত হেব?
উত্তর ৫: সাধারণত, েটেনাটিম এবং চূড়ান্ত প্লাস্টােরর পের পােয়র যত্ন পূেবর্র
প্লাস্টারগুিলর েচেয় আলাদা নয়। কখনও কখনও েটেনাটিমর পর েগাড়ািলর
িঠক উপের প্লাস্টাের একিট েছাট রেক্তর দাগ েদখা যায়। এিট েটেনাটিমর
ক্ষত েথেক সামানয্ রক্তপােতর কারেণ ঘেট। যিদ এই দাগ ধীের ধীের বড়
হেত থােক তেব আমরা িপতামাতােদর এর চারপােশ একিট বৃত্ত আঁকেত
বিল এবং আমােদর কােছ একিট ছিব তুেল েপর্রেণর পরামশর্ িদই। এরপর
তােদরেক পর্িত এক বা দুইঘন্টা অন্তর একিট কের ছিব পাঠােনার পরামশর্
েদওয়া হয়। েবিশরভাগ েক্ষেতর্, এই দােগর কেয়ক ঘন্টার মেধয্ বড় হওয়া
বন্ধ হেয় যায় এবং এিট েমরুন রেঙ পিরণত হয়। যা েথেক েবাঝা যায় েয
রক্তক্ষরণ বন্ধ হেয় েগেছ।

প্লাসটার এর উপর েটেনােটািম েথেক হওয়া রেক্তর দাগ ও তার উপর রেক্তর দাগ বড় হেচ্ছ িকনা তা
েবাঝার জনয্ মারিকং (অিভভাবেকর পাঠােনা ছিব)

পর্শ্ন ৬: বাচ্চার িক েটেনাটিমর পের বয্থা হেত পাের? েকানও
অয্ািন্টবােয়ািটক বা বয্থার ওষুেধর িক দরকার আেছ?
উত্তর ৬: সাধারণত েটেনােটািমর আেগ েলাকাল অয্ানােস্থিসয়া পর্েয়ােগর
কারেণ বাচ্চা েটেনােটািমর পরও বয্থা অনুভব কের না। েবিশরভাগ
েক্ষেতর্ েটেনােটািমর পের েকান বয্থার ওষুধ বা অয্ািন্টবােয়ািটেকর
পর্েয়াজন েনই।
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৫

ক্লাবফুট প্লাস্টার সংেশাধেনর পের িবেশষ জুতা(িস্প্লন্ট)

পর্শ্ন ১: পনেসিট পদ্ধিতেত পা েসাজা করার পের েকন িবেশষ জুতা
(িস্প্লন্ট) পর্েয়াজন?
উত্তর ১: পূেবর্ উিল্লিখত িহসােব, ক্লাবফুট একিট িজনগত সমসয্া।
ক্লাবফুেট আকর্ান্ত পােয়র মাংসপাশীগুেলা একিট েজেনিটক স্মৃিত ধারণ
কের। যার ফেল পােয়র পর্বণতা থােক তার মূল িবকৃিতেত িফের
যাওয়ার। ‘িস্প্লন্ট’ িশশুর পা দীঘর্ সমেয়র জনয্ সিঠক অবস্থােন ধের
রােখ এবং েসই িজনগত স্মৃিত কারেন পা পুনরায় বাঁকা হওয়া েথেক
রক্ষা কের। তাই একিট িবেশষ বয়স পযর্ন্ত িস্প্লন্ট পরােনা খুব
জরুির। অেনক গেবষণা কাগজ অনুসাের, িশশুরা যারা িনয়িমত িস্প্লন্ট
পেরন না ৫০% েথেক ৬০% েক্ষেতর্ তােদর ক্লাবফুট িবকৃিতগুিল
আবার িফের আসার ঝুঁিক থােক। পােয় আবােরা িবকৃিত হওয়ােক
আমরা 'ক্লাবফুট পুনরুিক্ত' বা ‘িরকােরন্ট ক্লাবফুট’ বিল।।
পর্শ্ন ২: ক্লাবফুট জুতা (িস্প্লন্ট) কী?
উত্তর ২: ক্লাবফুট জুতা সাধারণত ‘বুট এবং বার’ িহসােব পিরিচত।
এই জুতার দুিট অংশ আেছ-জুতা ও বার। জুতািটেক বােরর সােথ
একিট িনিদর্ষ্ট েকােণ রাখা হয় এবং বার জুতা দুইিটেক একেতর্ ধের
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রােখ। এই বােরর উেদ্দশয্িট হল পা দুইিট েক কািঙ্ক্ষত দুরেত্ত ও
েকােন ধের রাখা। িকছু িশশুেদর ক্লাবফুেটর িবকৃিত েকবল একিদেক
থােক, িকন্তু িস্প্লন্ট উভয় পােয় পরােনা হয়। প্লাস্টােরর মাধয্েম সিঠক
করা পােয়র অবস্থান একিট িবেশষ েকােণ রাখার জনয্ এমনিট করা
হয়।
পর্শ্ন ৩: একিট িশশু উভয় পােয় পৃথক িস্প্লন্ট পরেত পাের?
উত্তর ৩: যিদ পা আলাদা থােক তেব িস্প্লেন্টর অভয্ন্তের পােয়র
কািঙ্ক্ষত েকাণ বজায় রাখা কিঠন হেয় যায়। এইজনয্ দুইিট জুতা
একসােথ ধের রাখার জনয্ মােঝ একিট বার রাখা হয়। একিট
গেবষণা অনুসাের, একপােয় হাঁটুর নীেচ িস্প্লন্ট পরা বাচ্চােদর ক্লাবফুট
িবকৃিত পুনরাবৃিত্ত হওয়ার সম্ভাবনা ৫০% এর েবিশ। সুতরাং, ক্লাবফুট
বাচ্চার এক বা উভয় পােয় আকর্ান্ত েহাক, িবেশষািয়ত জুতা দুই
পােয়ই বয্বহার করেত হেব।
পর্শ্ন ৪: িশশুেক িদেন কয় ঘণ্টা িস্প্লন্ট পরােনা উিচৎ?
উত্তর ৪: প্লাস্টার অপসারেণর পর্থম েদড় মােসর জনয্, িস্প্লন্টিট পুেরা
সময়িট পরা উিচৎ। িশশুেক নািসর্ংেয়র সময়, েগাসেলর সময় এবং
বয্ায়াম করােনার সময় এিট অপসারণ করা েযেত পাের। এর পের
িস্প্লন্ট পরার সময় ধীের ধীের হর্াস করা হয়। সাধারণত পর্িত দু'মাস
পর পর ৈদিনক ২-৩ ঘন্টা িস্প্লন্ট খুেল রাখেত বলা হয়। বাচ্চার বয়স
যখন এক বছর হয় তখন শুধুমাতর্ রােত এবং দুপুের ঘুমােনার সময়
এই িস্প্লন্ট পড়ােত হয়। ১৫ মাস পের, েকবলমাতর্ রাত ঘুমােনার
সময় িস্প্লন্ট পরার পরামশর্ েদওয়া হয়। গেবষকরা পযর্েবক্ষণ কেরেছন
েয, িস্প্লন্ট পরার এই িনয়মিট ৪ বছর বয়স পযর্ন্ত িনয়িমত অনুসরণ
করা হয় তেব িবকৃিত পুনরাবৃিত্তর হার ৫% এর েচেয় কম হয়। চার
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বছর বয়েসর পের ক্লাবফুট তর্ুিটর পুনরাবৃিত্তিট েদখা েদয়া খুবই
িবরল। তাই ৪ বছর বয়স পযর্ন্ত িশশুেক িনয়িমত িস্প্লন্ট পরােনার
বয্াপাের বাবা-মােক সতকর্ করা হয়।
পর্শ্ন ৫: িস্প্লন্ট পর্েয়াগ করার সময় িপতামাতােদর কী সাবধানতা
অবলমব্ন করা উিচৎ?
উত্তর ৫: িস্প্লন্ট পরার সময় সবর্ািধক গুরুতব্পূণর্ িবষয়িট হল পােয়র
েগাড়ািল ভাল ভােব জুতার িভতর বেসেছ িকনা তা িনিশ্চত করা।
জুতার একপােশ েদওয়া একিট েছাট িছেদর্র মাধয্েম এিট িনিশ্চত করা
যায়। পরার সময় জুতার মােঝর স্টর্য্াপিট পর্থেম িঠকভােব বাঁধা
উিচৎ। এরপর উপেরর এবং নীেচর স্টর্য্াপগুিল হালকাভােব েবঁেধ
রাখেত হেব। যিদ িশশুর জুতার লাইনার এর কারেন অয্ালািজর্ হয়
তেব জুতা পরােনার আেগ পাতলা সুিতর েমাজা পরােনা েযেত পাের।
পর্শ্ন ৬: িস্প্লন্ট আকার েছাট হেয় যােচ্ছ িকনা তা কীভােব বুঝেত
পারেবন?
উত্তর ৬: কেয়কিট লক্ষণ িপতামাতােদর জানেত সাহাযয্ করেত পাের
েয সন্তােনর জনয্ িস্প্লন্টিট েছাট হেয় যােচ্ছ িকনা। িশশুর পােয়র
আঙ্গুলগুিল যখন জুতার বাইের চেল আেস, তখন বুঝেত হেব েয

িস্প্লন্ট েছাট হেয় যােচ্ছ িকনা েবাঝার উপায়
চামড়ার উপর জুতার স্টর্াপ এর দাগ েদেখ।
দুই কাঁেধর দুরেত্তর েচেয় দুই পােয়র দুরত্ত
েছাট হেয় েগেল।
পােয়র আঙ্গুল যিদ জুতার বািহের চেল আেস।
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জুতার তুলনায় পা বড় হেয় যােচ্ছ। দুইিট জুতার মেধয্ দূরতব্ কাঁেধর
পর্েস্থর েচেয় এক ইিঞ্চ বড় হওয়া উিচৎ। কাঁেধর পর্স্থ অনুযায়ী বােরর
দূরতব্ সমনব্য় না করা হেল পােয়র অসব্াভািবক অবস্থারেনর কারন
িশশুিট িবরক্ত হেয় কান্নাকািট করেত পাের।
পর্শ্ন ৭: আমার বাচ্চা িস্প্লন্ট পরা অবস্থায় কান্নাকািট কের এবং এিট
খুেল েফলার জনয্ িজদ কের, িক করেবা?
উত্তর ৭: িশশুরা িস্প্লন্ট পরেত পছন্দ না করার দুিট পর্ধান কারণ
রেয়েছ। পর্থম কারণিট হল, িস্প্লন্টিট আকাের েছাট হেয় েগেল এবং
অনয্িট হল যিদ পােয়র িবকৃিত পুনরাবৃিত্ত শুরু হওয়া। যখন এ জাতীয়
পিরিস্থিত েদখা েদয় তখন দর্ুত একজন ডাক্তােরর সােথ পরামশর্ করা
উিচৎ। িস্প্লন্ট েছাট হেয় েগেল এিট অবশয্ই পিরবতর্ন করেত হেব।
পােয় যিদ পুনরায় িবকৃিত েদখা েদয় তেব েবিশরভাগ েক্ষেতর্ সেঙ্গ
সেঙ্গ িনয়িমত অনুশীলন বা পুনরায় প্লাস্টার পর্েয়ােগর মাধয্েম তা
সংেশাধন করা েযেত পাের। িস্প্লন্ট পরার িনয়েমর সােথ সন্তানেক
মািনেয় েনয়ার জনয্ মা-বাবােক খুবই মেনােযাগী হেত হেব। কারণ
৫০%-৬০% েক্ষেতর্ এমন িশশুেদর পােয়র িবকৃিতর পুনরাবৃিত্ত হেত
পাের।
পর্শ্ন ৮: কত বার একিট িস্প্লন্ট পিরবতর্ন পর্েয়াজন?
উত্তর ৮: বাচ্চারা জীবেনর পর্থম েদড় বছেরর সময়গুিলেত দর্ুত বৃিদ্ধ
পায়। এই সমেয়, পর্িত চার েথেক পাঁচ মােসর মেধয্ িস্প্লন্ট পিরবতর্ন
করা দরকার হেত পাের। পরবতর্ী কেয়ক বছর, বাচ্চােদর পর্িত ছয়
েথেক নয় মােস একবার কের িস্প্লন্ট পিরবতর্ন দরকার হেত পাের।
বাচ্চার বয়স বাড়ার সােথ সােথ িস্প্লন্ট পিরবতর্েনর পর্েয়াজনীয়তা হর্াস
পায়।
22

ORTHO

Kids CLINIC

ক্লাবফুট িচিকৎসা সহািয়কা

পর্শ্ন ৯: িস্প্লন্ট পিরধােনর জনয্ বাচ্চােক িকভােব ৈতির করা যায়? বা
অপছন্দ কমােবন কীভােব?
উত্তর ৯: মােঝ মােঝ েদখা যায় েয, েবর্েসর সিঠক আকার এবং
িবকৃিত সিঠকভােব সংেশাধন করার পরও িশশুরা িস্প্লন্ট পরেত চায়
না। অিভভাবকরা এই সমসয্া সমাধােনর জনয্ িকছু অিভনব উপােয়
েচষ্টা কেরন। িকছু বাবা-মা সন্তানেক িস্প্লন্ট পরার জনয্ পুরস্কৃত কেরন
যা সন্তানেক িস্প্লন্ট পরার বয্াপাের আগর্হী কের েতােল। তেব িকছু
িকছু বাবা-মা িশশুর পছেন্দর নরম েখলনাগুিলেক িস্প্লন্ট এর সােথ
আঠা লািগেয় েদয় যা একিট িশশুেক িস্প্লন্ট পরেত উৎসাহী কের।
দর্ুত বাচ্চােদর িস্প্লন্ট না পরেত চাওয়ার কারন খুেজ েবর কের তা
সমাধােন সেচষ্ট হওয়া উিচৎ।
পর্শ্ন ১০: জীবেনর পর্থম বছের দীঘর্ সময় িস্প্লন্ট পিরধােনর কারেণ
আমার সন্তােনর েমাটর েডভলপেমেন্ট েদির হেব িকনা ?
উত্তর ১০: না, পনেসিট েটকিনেকর মাধয্েম িচিকৎসা করা িশশুেদর
মেধয্ আমরা লক্ষয্ কেরিছ েয অনয্ানয্ সাধারণ বাচ্চােদর তুলনায়
েমাটর েডভলপেমন্ট একই সমেয় অজর্ন কের। একিট েক্ষেতর্ যমজ
বাচ্চােদর মেধয্ একিট বাচ্চার ক্লাবফুট িছল, এেক্ষেতর্ আমরা লক্ষয্
কেরিছ েয, ক্লাবফুট সহ িশশুিট অনয্ িশশুিটর েচেয় আেগ হাঁটা শুরু
কেরিছল। তেব িসেন্ডর্ািমক ক্লাবফুট এবং হাইপারেলিক্সিট
(মাংসেপিসেত িশিথলতা) থাকেল িশশুেদর িনেজ িনেজ হাঁটার েক্ষেতর্
িকছুটা েদির হেত পাের। বাংলােদশী িশশুরা সাধারণত নয় মাস েথেক
আঠার মােসর মেধয্ িনেজ িনেজ হাঁটেত িশেখ, আমার কােছ িচিকৎসা
েনয়া িশশুরাও এর বয্িতকর্ম নয়।
পর্শ্ন ১১: যিদ িশশু িনেজ িনেজ িস্প্লন্ট খুেল েফেল তেব আমােদর কী
করা উিচৎ?
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উত্তর ১১: ২ বছর বয়েসর পের িকছু বাচ্চা িনেজ িনেজ িস্প্লন্ট খুলেত
েশেখ। আমরা তােদর জনয্ ডাবল েভলেকর্া েবেল্টর পরামশর্ েদই, যা
তােদর জনয্ িস্প্লন্ট খুেল েফলােক কিঠন কের েতােল। স্টর্য্ােপর েশেষ
েবাতামও েদওয়া েযেত পাের যােত িশশু এিট খুলেত না পাের।
পর্শ্ন ১২: আমরা িবিভন্ন িস্প্লন্ট িডজাইন সম্পেকর্ েজেনিছ, েকানিট
ভােলা?
উত্তর ১২: ক্লাবফুট িচিকৎসায় িস্প্লেন্টর িডজাইেনর েচেয় সন্তােনর
পরার আগর্হ েবিশ গুরুতব্পূণর্। েবর্েসর িকছু নতুন িডজাইন বতর্মােন
পাওয়া যায় যা িশশুেক হামা িদেত েদয়। এ জাতীয় িস্প্লন্ট এ
নড়াচড়ার জনয্ উভয় পােয়ই কব্জা যুক্ত করা হয়। আমরা লক্ষয্ কেরিছ
িস্প্লন্ট ৈতিরর পদ্ধিত যত জিটল হেব তার রক্ষনােবক্ষনও তত
কষ্টসাধয্ হেব। তেব ক্লাবফুট িচিকৎসায় েবর্েসর িডজাইেনর েচেয়
িনয়ম েমেন ও সুষ্ঠুভােব িস্প্লন্ট বয্বহার করা েবিশ জরুরী।
পর্শ্ন ১৩: আমরা িক আমােদর সন্তােনর পােয়র েগাড়ািলেত অলঙ্কার বা
সূতা পরােত পাির?
উত্তর ১৩: যখন েকানও িশশু ক্লাবফুট িস্প্লন্ট পের থােক তখন েসই
পােয় অলংকার বা কােলা সূতা না পরাই ভাল।
িস্প্লন্ট পরা পােয় এরকম অলংকার না
পরাই ভাল
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৬

ক্লাবফুট িচিকৎসার পের িনয়িমত অনুশীলেনর গুরুতব্

পর্শ্ন ১: ক্লাবফুট িচিকৎসার পের কীভােব অনুশীলন করা যায় এবং
কতবার করা পর্েয়াজন হয়?

উত্তর ১: প্লাস্টার িচিকৎসা েশেষ, িচিকৎসক বা তার সহকারী
আপনােক কীভােব পােয় হালকাভােব বয্ায়াম চালােনা যায় েস সম্পেকর্
অবিহত করেবন। এই অনুশীলনিট িশশুর পা খুব নমনীয় রােখ এবং
ক্লাবফুট পুনরাবৃিত্তর সম্ভাবনাও হর্াস কের। েযসকল িপতামাতারা
িনয়িমতভােব এই অনুশীলন করান তারা অেনক আেগ িবকৃিতিটর
পুনরাবৃিত্ত (িরলাপস ক্লাবফুট) সনাক্ত করেত পােরন এবং তারা
িচিকৎসার জনয্ জিরিরিভিত্তেত ডাক্তােরর শরনাপন্ন হেত পােরন। এই
অনুশীলনিট িদেন অন্তত পাঁচ বার করা উিচৎ। সাধারণত পর্িতবার
খাবার েদওয়ার আেগ ৫ িমিনট বয্ায়াম করােনার জনয্ পরামশর্ েদওয়া
হয় ।
পর্শ্ন ২: আমার িশশু যিদ অনুশীলেনর সময় কান্নাকািট কের বা
অনুশীলন করেত না চায় তেব আিম কী করব?
উত্তর ২: পর্ায়শই িশশুরা অনুশীলেনর জনয্ তােদর অপছন্দ পর্কাশ
কের ও কান্নাকািট কের। সন্তােনর অনুশীলেনর পর্িত আগর্হ বাড়ােত
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িপতামাতারা িবিভন্ন উপােয় েচষ্টা করেত পােরন। িশশুেদর েস্টািরবুক,
পছেন্দর েখলনা বা েটিলিভশন / েমাবাইেল তােদর পছেন্দর েশােত
বয্স্ত রাখা েযেত পাের অনুশীলেনর সুিবধােথর্। বাচ্চােদর গল্প পড়ার
সময়, েখলার ছেল বা িশশু ঘুমন্ত অবস্থায়ও িপতামাতারা অনুশীলন
করা পছন্দ কেরন। অনুশীলেনর সময়সূিচ এবং িস্প্লন্ট পরার েক্ষেতর্
সতকর্তা বজায় রাখা খুব গুরুতব্পূণর্। িশশুেদর অনুশীলনেক অপছন্দ
করার কারণগুিলর মেধয্ একিট হল পােয়র িবকৃিতর পুনরাবৃিত্ত শুরু
হওয়া। কখনও কখনও, যখন েকানও িশশু অনুশীলেনর সময় খুব
েবিশ কান্নাকািট কের তখন বয্ায়াম এক বা দুই িদেনর জনয্ বন্ধ রাখা
উিচৎ বা ধীের ধীের করােনা উিচৎ।
পর্শ্ন ৩: রুিটন িটকা েদওয়ার সময়সূিচ যিদ েকানও সন্তােনর প্লাস্টার
িচিকৎসার সােথ িমেল যায় তেব কী করা উিচৎ?
উত্তর ৩: সাধারণত জেন্মর পরপরই ভয্াকিসেনর পর্থম েডাজ েদওয়া
হয়। ভয্াকিসেনর িদব্তীয় েডাজ িশশুর বয়স ৬ েথেক ৮ সপ্তােহর সময়
িদেত হয়। যিদ ক্লাবফুট িচিকৎসা পর্থম দুই সপ্তােহর মেধয্ শুরু হয়
তেব তা সাধারণত িদব্তীয় মােসর েশেষ েশষ হয়। সুতরাং, পর্েয়াজন
হেল েপিডয়ািটর্িশয়ানেদর পরামশর্মত বাচ্চােদর িটকা েদওয়ার জনয্
এক বা দুই সপ্তাহ েদির করা েযেত পাের। েযেহতু ক্লাবফুট প্লাস্টারিট
কুঁচিক পযর্ন্ত েদওয়া হয়, তাই প্লাস্টার চলাকালীন সমেয় উরুেত
ভয্াকিসনিট েদওয়া কিঠন।
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৭

ক্লাবফুট িচিকৎসায় িবকৃিতর পুনরাবৃিত্ত

পর্শ্ন ১: ক্লাবফুট িচিকৎসায় পােয়র িবকৃিতর পুনরাবৃিত্ত অথর্ িক?
উত্তর ১: প্লাস্টার িচিকৎসার পের তর্ুিট সম্পূণর্ সমাধােনর পেরও িকছু
বাচ্চা পােয়র িবকৃিত িফের আসার িচহ্ন পর্দশর্ন কের। পা আবার
েভতেরর িদেক ঘুরেত পাের বা েগাড়ািল উপের উেঠ েযেত পাের।
এিটেক "িবকৃিতর পুনরাবৃিত্ত" বা িরলাপসড ক্লাবফুট িহসােব অিভিহত
করা হয়। এিট ধারনা করা হয় েয হাঁটু জেয়েন্টর নীেচর েপশীগুিল
িজনগত স্মৃিত বহন কের যা িবকৃিত িফিরেয় িনেয় আসেত সাহাযয্
কের।
পর্শ্ন ২: ক্লাবফুট পুনরায় িবকৃিত হওয়ার মূল কারণ কী?
উত্তর ২: গেবষণায় েদখা েগেছ েয হাঁটুর জেয়েন্টর নীেচর েপশীগুিল
িজনগত স্মৃিত বহন কের। িনয়িমত অনুশীলন এবং িস্প্লন্ট পিরধান
এই স্মৃিতিট ভাঙ্গেত সহায়তা কের। িস্প্লন্ট পিরধােন অিনয়ম এবং
িনয়িমত অনুশীলন না করা এই "পুনরাবৃিত্ত" এর পর্ধান দুিট কারণ।
একবার বাচ্চা হাঁটা শুরু করেল অেনক বাবা-মা'ই বয্ায়াম করােনা ও
জুতা পরােনার বয্াপাের কম মনেযাগী থােকন। এিট মেন রাখেত হেব
েয িশশু হাঁটেত শুরু করেলই ক্লাবফুট িচিকৎসা েশষ হেয় যায় না।
পর্শ্ন ৩: আমরা কীভােব জানেত পাির েয ক্লাবফুট তর্ুিট আমােদর
সন্তােনর মেধয্ পুনরাবৃিত্ত ঘটেত যােচ্ছ?
উত্তর ৩: েপানেসিট েটকিনক এর মাধয্েম ক্লাবফুট িচিকৎসা করার
পের, িপতামাতােক িনয়িমত ফেলাআেপ থাকার জনয্ বলা হয়।
ফেলাআেপ সাধারণত জীবেনর পর্থম বছেরর জনয্ পর্িত িতন মােস
একবার, জীবেনর িদব্তীয় এবং তৃতীয় বছের পর্িত ৪ মােস একবার
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অন্তর েদখা করেলই হয়। এর পেরর বৃিদ্ধর সময়টুকু (১৮ বৎসর
পযর্ন্ত) পােয়র নমনীয়তা মূলয্ায়ন করেত তােদর হােড়র পিরপক্কতা
অবিধ বাৎসিরকভােব েদখা গুরুতব্পূণর্। এই ফেলাআেপর সমেয় আমরা
পােয়র েজাড়াগুেলার নড়া-চড়ার সীমা পরীক্ষা কের েদিখ। নড়া-চড়ার
সীমায় েকানও কমিত খুব গুরুতব্ সহকাের েনওয়া হয়। পর্ায়ই সতকর্
িপতামাতারা সন্তােনর পােয়র নড়া-চড়ার সীমা কেম যাওয়ার বয্াপাের
আমােদর দৃিষ্ট আকষর্ণ কেরন। সহেজ "েরলাপস ক্লাবফুট" িচিকৎসা
করার জনয্ পুনরায় িবকৃিতর পর্থম িদেক সনাক্তকরণ খুবই গুরুতব্পূণর্।
পর্শ্ন ৪: আমােদর সন্তােনর ক্লাবফুট পুনরাবৃিত্ত হেল েকান িচিকৎসা
েদওয়া উিচৎ?
উত্তর ৪: ক্লাবফুট িবকৃিত পুনরায় হেয় থাকেল দর্ুত িচিকৎসা করা
এবং িচিকৎসেকর পরামশর্ েনওয়া উিচৎ। েবিশরভাগ েক্ষেতর্, এই তর্ুিট
সিঠক ভােব ও িনয়িমত অনুশীলন করার মাধয্েম এবং িনয়িমত িস্প্লন্ট
পরােনার মাধয্েম আবার সংেশাধন করা যায়। িকছু বাচ্চার েক্ষেতর্
আমরা িফিজওেথরািপস্ট সহকমর্ীেদর সহায়তা িনই। িকছু বাচ্চােদর
পুনরায় প্লাস্টার িচিকৎসার পর্েয়াজন হেত পাের। যিদ উপেরাক্ত
বয্বস্থাগুিলর মাধয্েম িবকৃিতিট সংেশাধন করা না যায় এবং সন্তােনর
বয়স যিদ ৬ মােসরও েবিশ হয়, তখন ভালভােব প্লাস্টার েদওয়ার
জনয্ সম্পূণর্ অেচতন করারও পর্েয়াজন হেত পাের।
পর্শ্ন ৫: িনয়িমত অনুশীলন এবং িস্প্লন্ট েপর্ােটাকল অনুসরণ করার
পেরও িক ক্লাবফুট িবকৃিত পুনরায় হেত পাের?
উত্তর ৫: হয্াঁ, প্লাস্টার পরবতর্ী িনেদর্শাবলী িনয়িমত অনুসরণ করা
বাচ্চােদর মােঝ খুব কমই পুনরায় তর্ুিট েদখা যায়। তেব সব িকছু
করার পরও ৫% এরও কম বাচ্চােদর মেধয্ এই পুনরাবৃিত্তিট েদখা
েযেত পাের। সুতরাং আমরা বাচ্চােদর ৪ বছর বয়েসর পের িস্প্লন্ট
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পিরধান েশষ করার পেরও তােদর িনয়িমত ফেলাআপ এ থাকার জনয্
অনুেরাধ কির।
পর্শ্ন ৬: আমার িশশু হাঁটার সময় তার পােয়র আঙ্গুলগুিল িভতের এবং
নীেচর িদেক রােখ। এিট িক (ক্ল-েটা/ CLAW TOE) বা ক্লাবফুেটর
পুনরাবৃিত্ত?
উত্তর ৬: েছাট বাচ্চােদর িলগােমন্টগুিল িঢলা হয় এবং তাই পােয়র
েজাড়াগুেলা শক্ত হয় না। মািট আঁকেড় ধরার জনয্, এই িশশুরা তােদর
পােয়র আঙ্গুলগুিল বাকা কের এবং িকছুটা িভতেরর েঘারায়, এিট
েকানও ক্লাবফুট পুনরাবৃিত্ত নয়। েদখা যায় েয একবার সন্তােনর পােয়র
িলগােমন্ট শক্ত হেল এই পােয়র আঙ্গুলগুিল ৩-৪ বছর বয়েসর পের
হাঁটার সময় ধীের ধীের েসাজা হেয় যায়।

পর্শ্ন ৭: যিদ আমরা জরুরী িভিত্তেত পুনরায় ক্লাবফুট তর্ুিট িচিকৎসা না
কির তেব কী হেব? িশশু বড় হওয়ার সােথ সােথ এিটর সংেশাধন
করার িক আরও েকানও সম্ভাবনা আেছ?
উত্তর ৭: ক্লাবফুেটর িবকৃিত যখন পুনরাবৃিত্ত শুরু কের, এিট অিবলেমব্
িচিকৎসা করা উিচৎ। এিট উেপক্ষা করার ফেল িবকৃিত আরও তীবর্
ভােব েদখা েদেব এবং এিট পােয়র হােড়র কাঠােমাগত পিরবতর্ন
আনেত পাের। িচিকৎসা েদিরেত শুরু হওয়ার জনয্ তর্ুিট িঠক করেত
অপােরশেনর পর্েয়াজন হেত পাের। এিট ধের েনওয়া ভুল েয সমেয়র
সােথ সােথ হােড়র এই িবকৃিতিট িনেজর েথেকই িঠক হেয় যােব।
30

ORTHO

Kids CLINIC

ক্লাবফুট িচিকৎসা সহািয়কা

31

ORTHO

Kids CLINIC

ক্লাবফুট িচিকৎসা সহািয়কা

৮

িটিবয়ািলস এেন্টিরওর েটন্ডন স্থানান্তর

পর্শ্ন ১ ক্লাবফুট বাচ্চােদর জনয্ িটিবয়ািলস এেন্টিরয়র েটন্ডন কখন
স্থানান্তর এর পর্েয়াজন হয়?
উত্তর ১: িকছু বাচ্চারা যারা ক্লাবফুেটর জনয্ সংেশাধনমূলক প্লাস্টার
িচিকৎসা েপেয়েছ তারা হাঁটার সময় পােয়র পাতা িভতেরর িদেক
ঘুিরেয় িনেত পাের (যিদও তােদর ক্লাবফুেটর িবকৃিত পুেরাপুির
সংেশাধন করা হেয়েছ)। এই অবস্থােক ডাইনািমক সুপাইেনশন
িডফরিমিট বলা হয়। পুনরায় অনুশীলন বা প্লাস্টার পর্েয়ােগর পেরও
যিদ সুপাইেনশন অবয্াহত থােক তেব িটিবয়ািলস আেন্টিরয়র েটন্ডন
পর্িতস্থাপন এর পর্েয়াজন হেত পাের।
পর্শ্ন ২: েকন সুপাইেনশন িবকৃিত েদখা যায়? এিট িক প্লাস্টার
পদ্ধিতর বয্থর্তা িনেদর্শ কের?
উত্তর ২: িটিবয়ািলস এেন্টিরয়র েপশী েগাড়ািলর েজাড়ার সম্মুখভােগ
অবিস্থত। েকউ হাঁটেত শুরু করার সময় এিট পা উপেরর িদেক তুেল
ধের। এিট েগাড়ািলর সামানয্ নীেচ, েনিভকুলার হােড়র িভতেরর
অংেশর সােথ সংযুক্ত থােক। এিট িবশব্াস করা হয় েয েকানও েকানও
ক্লাবফুেটর বাচ্চার এই িটিবয়ািলস আেন্টিরয়র েটন্ডনিট আরও
িভতেরর িদেক ও িনেচ লাগােনা থােক। যার ফেল িশশু হাঁটার সময়
পা উপেরর িদেকর পিরবেতর্ িভতেরর িদেক ঘুিরেয় েদয়। আর একিট
হাইেপািথিসস হেলা পােয়র বাইেরর িদেক েপশীগুিলর দুবর্লতা। যা
পােয়র েপশীগুিলর ভারসাময্হীনতা ৈতির কের এবং ডাইনািমক
সুপাইেনসন িডফরিমিটর সৃিষ্ট কের। ডাইনািমক সুপাইেনসন িডফরিমিট
ক্লাবফুট িচিকৎসার বয্থর্তা নয় কারণ ক্লাবফুেটর পর্িতিট উপাদান িঠক
হওয়ার পরও মাংসেপিশর ওভারএিক্টিভিটর জনয্ এমনিট হেত পাের।
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পর্শ্ন ৩: িটিবয়ািলস এেন্টিরয়র েটন্ডন স্থানান্তের কী করা হয়?
উত্তর ৩: অপােরশেনর সময় িটিবয়ািলস আেন্টিরয়র েপশীিট, যা
পােয়র িভতেরর িদেক (েনিভকুলার হােড়র উপের) সংযুক্ত থােক তা
পােয়র েকেন্দর্ স্থানান্তিরত করা হয় (মধয্ কুিনফমর্ হােড়) । পােয়র
মাঝখােন একিট সুড়ঙ্গ ৈতির কের এই েটন্ডনিটেক হােড়র মেধয্
ভালভােব আটেক েদওয়া হয়।
পর্শ্ন ৪: এই অপােরশেনর পের আমােদর কী সাবধানতা অবলমব্ন
করেত হেব?
উত্তর ৪: িটিবয়ািলস আিন্টিরওর েটন্ডন টর্ান্সফার অপােরশেনর পের,
হাঁটুর উপর পযর্ন্ত প্লাস্টার পর্েয়াগ করা হয়। এই প্লাসটার ৬ সপ্তাহর
জনয্ রাখা হয়। প্লাস্টাের থাকাকালীন িশশুিটর পােয় ভর িদেত িনেষধ
করা হয়। ছয় সপ্তাহ পের, প্লাস্টারিট খুেল েফলা হয় এবং পােয়র
জনয্ িবেশষ িস্প্লন্ট ৈতির করা হয়। এই িস্প্লন্টিট েকান বােরর সােথ
সংযুক্ত থােক না ও শুধুমাতর্ তর্ুিটযুক্ত পােয়র জনয্ বানান হয়। এক
বছেরর জনয্ এই িস্প্লন্টিট বয্বহার করার জনয্ পরামশর্ েদওয়া হয়।

পর্শ্ন ৫: এই অপােরশন করার পের িশশুর িক বয্ায়াম করা দরকার?
উত্তর ৫: প্লাস্টার অপসারেণর পের অল্প সমেয়র জনয্
িফিজওেথরািপেস্টর সাহাযয্ েনওয়া ভাল। তারপের িপতামাতােক
বািড়েত িনয়িমত বয্ায়াম করার পরামশর্ েদওয়া হয়।
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পর্শ্ন ৬: এই অপােরশেনর পের েকানও িশশু সব্াভািবক হাঁটাচলা শুরু
করেত কতক্ষণ সময় েনয়?
উত্তর ৬: প্লাস্টারিট সরােনার পের পর্থমিদেক পা সাধারণত িকছুটা
শক্ত হেয় যায়। িনয়িমত অনুশীলন এিটেক আবার নমনীয় কের তুলেত
হয়। িশশুরা সাধারণত এক মােসর জনয্ একিট কর্ােচর সাহাযয্ িনেয়
হাটেত পাের এবং তার পের িধের িধের সব্াভািবকভােব হাটাচলা
করেত পাের।
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Parents' Tes monials

Name: Mahirajsinh Bha
Parents: Mr. Jainendrasinh Bha , Mrs. Gitanjali Bha
Age: 7 Years
Residence: Jodhpur, Rajasthan

Tes monial:
My 6 year old baby had clubfoot deformity in both his
legs since birth. A er a lot of research, we found out
about Dr. Maulin Shah in Ahmedabad. We contacted him
for his advice. Dr. Maulin Shah reassured us that this can
be treated and the child will not have any problem in the
future, so there is no need to worry. He told us that
sooner we start the treatment, it is be er. We started the
treatment at OrthoKids clinic from the seventh day of his
birth. A er 4 to 5 plasters our child underwent a small
surgery to loosen the heel cord.
And today I want to tell everyone that my baby can walk
35

ORTHO

Kids CLINIC

Clubfoot Treatment Guide for Parents

Dr. Maulin Shah

and run like a normal child. We have also forgo en that
un l 5 to 6 months a er the birth of our baby how we, as
parents, were worried. Today it seems like a dream. We
are grateful to have met a doctor like Maulin Shah who
treated the child great care. During the treatment we
followed his instruc ons and no compromise was made
during any me or in any treatment and we con nued
the treatment just as the doctor instructed. Some mes it
happens that once everything starts normalizing, we
start to take things lightly but we did not do that. I would
suggest to everyone that they should also be vigilant so
that 100% result can be achieved. Once again I would like
to thank Dr. Maulin Shah for trea ng my child. Today we
are all happily going for a walk together.
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Name: Aviraj Sharma
Parents: Smt. Nisha & Shri. Tapan Sharma
Age: 4 months
Residence: Ahmedabad

Corrected deformi es of Aviraj a er 4 plasters.

Photo of Aviraj's father taken
before 30 years, when children
were advised to wear a caliper.

Tes monial:
All the members of the family were very happy that
day. My daughter-in-law Amiben was about to become
a mother for the second me.
Dr. Atulbhai Munshi was contacted for delivery. The
doctor who did the antenatal sonography of Amiben in
the ﬁ h month, told us that both the legs of the baby
were bent in the womb and all the happiness of the
family turned into anxiety. I was more sad and worried
37

ORTHO

Kids CLINIC

Clubfoot Treatment Guide for Parents

Dr. Maulin Shah

because about thirty years ago today the father of this
child i.e. my son had also deformity in both his legs at the
me of his birth. His treatment had lasted for 18 years. At
diﬀerent intervals we had to undergo the torment of
mul ple plasters and surgery, the sheer memory of
which bring me goose bumps.
The day came when our new baby was born at
Munshi Saheb's hospital. As he had explained earlier,
both legs of the child were crooked.
We contacted Dr. Maulin Bhai for the treatment of our
child's feet. He reassured us that there was nothing to
worry and everything would be be er. On the ﬁ h day
a er the birth of the baby, Dr. Shah applied plaster to the
baby's legs. Systema cally, four plasters were done in a
month and a half. We were very happy when the fourth
plaster was opened. The baby's legs were now straight.
We were explained that now she only had to regularly
wear shoes and splints, and then the treatment would be
complete.
We could not believe it because the treatment of
the child's father which lasted for 18 years was to be
completed here in just four years without any Surgery.
Our whole family is very happy. A er the great almighty
we are indebted to Dr. Maulin Bhai and we wish for the
bright future of Dr. Maulinbhai.
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Name: Samarth Shroﬀ
Parents: Dr. Vishal Shroﬀ, Dr. Mayuri Shroﬀ
Age: 2 years 11 months
Residence: Ahmedabad

Tes monial:
During the second trimester antenatal sonography scan
we learned about the deformity of our upcoming baby's
foot. Our sonography doctor assured us that treatment
was possible. Despite being a doctor, it was not easy for
us to accept this news. We were concerned about
whether this deformity could be cured completely,
whether the child would be able to walk like a normal
child, whether he would develop like a normal child. On
consul ng our orthopedic friend he advised us about the
outcome and prognosis of clubfoot and assured us that a
complete cure was possible. The very next day a er the
delivery, we visited Dr. Maulin Shah. He examined his
foot and assured us that it could be treated. Treatment
was started immediately with weekly plasters and minor
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surgery under local anesthesia at last to correct it. Now
his foot is completely corrected. We really think that if
clubfoot is treated properly, this deformity can be cured
in early childhood with the help of a doctor. We are really
happy that Samarth is be er now and we are really
thankful for the treatment provided by Dr. Maulin Shah
and for guiding us in this diﬃcult me.
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Name: Kushal Singh
Parents : Shri Kamal Singh - Smt. Sarika Singh
Age: 4 years and 3 months
Residence: Mehsana

Tes monial:
My son Kushal Singh was born with a defect called
Clubfoot and was diagnosed in the fourth month of
pregnancy during antenatal sonography. We were
advised by the sonography doctor that the baby would
be treated a er birth and therefore there was no need to
worry. He was born in a hospital in Gandhinagar and we
were referred to an orthopedic doctor by our
pediatrician. That doctor advised to start treatment with
plaster 21 days a er the birth. We started the treatment
as per his advice. A er 21 days, the ﬁrst round of plaster
was done for 15 days and then it was removed. Four more
plasters were similarly applied, but to our
disappointment there was no improvement. My son was
in great pain. We too were very much worried as parents.
We met our paediatrcian again and he told us to consult
Dr. Maulin Shah as he is a specialist in trea ng congenital
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defects like clubfoot.
It was in August 2016, that we ﬁrst consulted Dr. Maulin
Shah and a er that have followed his advice only. Here
we were explained about the Ponse method of
treatment and we religiously followed all the treatment
protocols of Dr. Maulin Shah. A er 4 to 5 rounds of
plaster, a clear diﬀerence was visible in my son's legs. A
tenotomy was then performed on both legs. A er that
John Mitchell Splint was made at Bonny Orthotech,
Ahmedabad on the advice of Dr. Shah. He told us that he
had to wear the splint ll the age of 4 years. But my son
refused to wear a splint a er three years. We tried many
alterna ves but they didn't work. His compliance to
thesplint was not proper. In fact, my son is very ac ve and
walks and runs without any signs of foot defects. A er
the age of 4 years, Dr. Maulin Shah advised us to have an
opera on because my son had a tendency to walk with
his feet slightly elevated from the ground which could
result in clubfoot recurrence and we agreed. Bilateral TA
Lengthening and Posterior So Tissue Release was
performed on 21.06.2020 and the desired result was
achieved by the doctor. Now he is walking and doing his
daily work eﬀortlessly. We are very grateful to Dr. Maulin
Shah and Orthokids Clinic staﬀ for the good results
achieved by Kushal. Now, Kushal climbs even tall trees
very easily. Maulin sir calls him“Li le Tarzan”.
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Name: Mohammad Zafir
Parents: Mr. Irfan Sheikh - Mrs. Farah Sheikh,
Age: 5 years 7 months
Residence: Ahmedabad

Tes monial:
I was shocked to learn during my wife's 16th week
sonography that my baby had deformi es in his legs. I
was really worried un l I met Dr. Maulin Shah, a clubfoot
expert in my city. He dispelled many of our doubts about
Clubfoot and assured us that there was no need to worry.
We were explained that our baby's legs can be corrected,
without any major surgery by Ponse method. We
started my baby's treatment when he was only two days
43

ORTHO

Kids CLINIC

Clubfoot Treatment Guide for Parents

Dr. Maulin Shah

old and then he faced many challenges in treatment. We
followed all the advice given by sir and also followed the
instruc ons on “exercise and splin ng”. Mohammad
Zaﬁr's legs were corrected a er 1.5 months of plaster
treatment. But some children with clubfoot may have
"dynamic supina on" in their foot, with the toes turning
inwards as the child walks. This deformity also occurred
in our child. We were again worried about having surgery
on our child's legs but Dr. Maulin sir briefed us on
everything related to the opera on. About 1.5 years ago,
'Tendon Transfer' opera on was performed on our son
by him.
Mohammed Zaﬁr is now just like any other normal
child and he can do all ac vi es. One can hardly say that
he was ever born with Clubfoot.
My experience at the Orthopedics Clinic is that the
doctors and staﬀ are very suppor ve. I conﬁdently
recommend Orthokids to any rela ves for the treatment
of pediatric orthopaedic condi ons.
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Name: Jainil Mehta
Parents: Shri Deepak Mehta - Smt. Bhavika Mehta
Age: 2.3 years
Residence: Jamnagar, Gujarat.

Tes monial:
The birth of our ﬁrst child was a great blessing for us. But
despite the joy we were in shock and extreme pain as our
son was born with deformity in both feet. We were very
concerned as no one in our family had any such deformity
or gene c disorder before. A er consul ng a
pediatrician, he suggested that we seek treatment at
OrthoKids clinic. We took our 4-day-old baby to the
OrthoKids clinic. There a er talking to Dr. Maulin Shah
we started his treatment. A er 1.5 months of plaster
treatment, regular exercise splint treatment was
con nued. A er regular check-ups and treatment under
the guidance of Dr. Maulin Shah, today our child can
walk, play and run like a normal child. He is s ll
undergoing treatment and we hope for the best for him.
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It is very diﬃcult to see your newborn baby in plaster and
wear splints 24x7. And my only advice to all other parents
is to strictly follow all the instruc ons given by the doctor
and every exercise shown. Have posi vity and have faith
in God. I wish all the children the best.
Thank you.
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Name: Keya Gohel
Parents: Dr. Naresh Gohel, Smt. Deepa Gohel
Age: 13 Years
Residence: Bhavnagar

Keya is a trained dancer today. She has also authored a book.
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Tes monial:
Dr. Maulinbhai's coopera on in our daughter's clubfoot
treatment cannot be described in words alone. He has
helped us a lot during each stage of treatment.
1) At the me of the diagnosis of Club Foot made antenataly, with immediate reassurance that everything will
become perfectly normal, without any major surgery.
2) On the second day of birth, Dr. Maulinbhai specially
came to Bhavnagar from Ahmedabad and immediately
applied plaster to my daughter, gave excellent treatment
to the baby and thereby contribu ng to her and our
health.
3) Then a er applying a series of 5 plasters every 10-15
days and a er about 3 months both the legs of our
daughter became perfectly normal. During this me Dr.
Maulinbhai took constant updates from us regarding our
daughter. Care of plaster, Color of movement of toes
4) We remember that Dr. Maulinbhai specially came to
Bhavnagar and applied 3 plasters and invariably check on
her before leaving back for Ahmedabad in the evening.
5) Then giving us details of size of splint, its design, its so
cushioning, regarding its mely change personally with
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adequate me.
6) Then also gave us guidance about regular exercise also.
7) Dr. Maulinbhai made our Keya's club foot problem
easy and completely normal for us.
8) We are very sa sﬁed with the simple - accurate complete treatment we received and we felt that we are
grateful that we met a skilled and knowledgeable
specialist doctor like him. Dr. Maulinbhai has an
extraordinary exper se in the treatment of club feet. At
the age of 13, Keya has normal legs, doing all kinds of
ac vi es. It includes Bharatnatyam, Table Tennis,
cycling, Long jump, Running etc.
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Clubfoot Race - 2015
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Gold Medal in Karate.

Dr. Maulin Shah

Gold Medal in Sprint.

Sportsmen of Orthokids

The ﬁrst week of June is celebrated as "World Clubfoot"
week. Third June 1914, is the Birth date of Dr. Ponse . On
this date in 2015, Clubfoot Race was organized by
Orthokids Clinic. About 200 children, born with clubfoot
and treated at OrthoKids, par cipated in the clubfoot
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race. The children's race was held in diﬀerent age groups.
Besides that, many other ac vi es were organized, such
as fashion show, dance compe on and children's
entertainment events. A discussion and Ques onAnswer session was also organized at the end of the
program to increase the awareness of parents and
media. Actually, it seemed more like a school annual
fes val than a clubfoot race. At OrthoKids clinic, we are
organizing ac vi es of this kind every year to build the
conﬁdence of the parents and their children born with
clubfoot.
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YouTube Links of Important Clubfoot Treatment Videos

1.
Eﬀec ve Clubfoot Care :
Dr. Maulin Shah's Television
Interveiw

2.
Tenotomy at the end of
Ponse plaster treatment

https://youtu.be/9JI7c5VKAd8

https://youtu.be/c-kW0exV1Us

3.
Exercises to be carried out a er
Ponse plaster treatment.

4.
Tibialis Anterior Tendon
Transfer opera on

https://youtu.be/DSDOZMGVAzA

https://youtu.be/5sOhJsiD2Kg

5.
Orthokids Clubfoot
Treatment -Playlist.
https://bit.ly/2GTyJPm
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" I hope that this informa on booklet will provide all
the answers that the parents have been looking for
and help them through their clubfoot treatment
journey. At the end of this book, we have included
experiences of some of the parents. I am sure that
a er reading these feedbacks, you will become
more conﬁdent regarding this treatment........”
- Dr. Maulin Shah
Orthokids Clinic
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