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1 năm trao đổi thông tin khi 
thăm các nơi & khách đến thăm

• Khách từ Philippines
• Bs Paul Wade
• Bv Tỉnh Vĩnh Long
• Bv Nhi Đồng 2
• Bv Từ Dũ
• Bv Nhi Đồng Cần Thơ
• Webminar JBJS
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Chân khoèo điều trị được!

Theo phương pháp Ponseti !
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Bệnh dễ phát hiện. Bệnh không phải 
lỗi của gia đình hay là người đỡ sanh

Trị sớm bằng bó bột mỗi tuần 
và tiểu phẫu gân gót qua da

Mang giày nẹp đến 5 tuổi 

Bé sẽ đi lại bình thường! 



Nắn bó bột

• Cần người chuyên nghiệp nắn, giữ chân: 
– đồng nghiệp đã qua huấn luyện, 
– không thể là gia đình

• Ngâm bột vào nước nóng: bột sẽ mau khô
• Tháo bột: cho bé tắm trước, bột sẽ ẩm, khi 

cắt sẽ nhanh và không ra bụi.
• Cắt 2 đầu bột: khỏi dính dây bột.
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Nắn bó bột ở BV Hùng Vương, 
TPHCM

• Bó 5 vòng bột đùi với gối thẳng, bắc cầu 
qua khoeo gòn, bó cẳng và gập gối, rồi đặt 
nẹp bột lên mặt trước gối, bó hoàn chỉnh

• Gòn Bảo Thạch: 170 ngàn/1 kg.
• Gòn dày: cắt bột an tâm.
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Gòn ngoại, giá tốt
• 3 inch: 12 000,  4 inch: 15 000, 6 inch: 22 000

• Liên hệ THANH TRUNG MATERIALS MEDICAL 
EQUIPMENT CO.,LTD
– Add : 35 A4 Street, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi 

Minh City, Viet Nam
– Tel: 084-8-39485659 M: 084-908163393
– Fax: 084-8-39485741
– Email: Cuong.nguyen@thanhtrungmedical.com
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Giày nẹp nội
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https://mdorthopaedics.easyorder
shop.com/link/en/afos/c/
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Điều trị nửa chừng 

• Bỏ cuộc mang giày: 
– Định nghĩa: 6 tháng không tái khám

• Lý do bỏ cuộc: tiền giày nẹp, xe đi khám
– Nghèo?

• Định nghĩa: thu nhập chỉ đủ ăn mỗi ngày 
– Chân khoèo không điển hình: cần phẫu thuật 

giải phóng phần mềm kịp thời
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Cắt gân gót qua da: sẹo nhỏ như hạt lúa. 
Gây mê hoặc không mê, không thuốc tê
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A mini-open technique for Achilles tenotomy in 
infants with clubfoot

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4763148/ 11



Mang giày nẹp đến 5 tuổi. 
Nằm sấp vẫn mang giày được! 

Tái phát: trẻ có khớp dẻo: ít tái phát.
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Dân trí nâng cao: 
web, email, FB

• Dạ em đang tham khảo tài liệu này.
https://global-

help.org/publications/books/help_cf
ponsetivietnamese.pdf

• Với lại trong tài liệu Ponseti cũng có 
nói việc nắn chỉnh, bó bột này nên
đến với người nhiều kinh nghiệm để 
tránh kéo dài thời gian điều trị ạ.
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• Bác sĩ ơi. Bàn chân bé thụt vào 
nửa cm so với mực e gạch lúc 
đầu. Sáng mai là được 7 ngày.
E có gưi hình Bác xem

14

• Bàn chân thụt 
thêm vô nữa rồi 
Bác sĩ ơi.

Email: Hoi khuyen hoc huyen Tran De tinh Soc Trang
FB: hội các cháu bị bàn chân khoèo



Bs Paul Wade
• Tiêu chuẩn cắt gân gót:

– Sờ gót valgus: vẹo ngoài
– Sờ thấy xương gót ra khỏi đầu sên rõ
– Đo độ gập lưng bàn chân với bàn chân giạng và 

đo theo bờ ngoài bàn chân
• Hướng mũi dao cắt gân: xa bó mạch (mũi tên)
• Tenotomy cast: bột cuối, bó sau khi cắt gân
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Incomplete tenotomy: 
cắt gân không hết

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25438103

Effect of unintentional partial Achilles tenotomy 
on Ponseti clubfoot management outcomes.
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Xem video: sản phẩm mới của MOI: lồng tiếng Việt

www.youtube.com/watch?v=S5QFg2UyfQ4&feature=youtu.be&t=40
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Bé QUE NGHI 2012, bàn chân khoèo, điều trị phương pháp Ponseti
Truong an. Vĩnh Long, tự tin đọ dáng cùng anh chị

(hình ảnh của Ys Lý Nhân cung cấp)

Quế 
Nghi



The World Clubfoot Day: 3/6
Ngày Chân Khoèo Thế Giới: 3/6
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Footnote Project

• https://vimeo.com/220121020
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O2 TV
• https://www.youtube.com/watch?v=t1qFYaX
QXXk


