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সুমন ও সসাশনয়া (ছদ্মনাম) দম্পশির সন্তান আছওয়াদ নাফ, সদখতি সবি সুন্দর। শিন্তু সস যখন জন্ম সনয় িখন িার পাতয়র 

সমস্যা ধরা পতে। সসাশনয়া িার বাচ্চার এ অবস্থা সদতখ িান্নায় সেতে পতেন। পতর ডাক্তাররা িাতি আশ্বস্ত িরতলন, এটা সিাতনা 

সমস্যা নয়, অত্ থাতপশডি ডাক্তার সদখাতলই বাচ্চার পাতয়র সমস্যা দূর িরা সম্ভব হতব। পতর ওই দম্পশি িাতদর সন্তানতি শনতয় 

প্রাইতেট হাসপািাতল যান এবং সসখানিার এিজন অত্ থাতপশডি ডাক্তার সদখান। ডাক্তার বতলন, প্রশি সপ্তাতহ প্লাস্টার িরাতি হতব 

এবং পা ঠিি হতি শিছুটা সময় লাগতব। বাংলাতদতি িম সবশি ৫ হাজার শিশু ক্লাবফুট বা মুগুর পা অ্ থাৎ বাঁিা পা শনতয় জন্মগ্রহণ 

িতর। সবশিশুর দুই পাতয় ক্লাবফুট হয়না। সমতয় শিশুতদর স্তি সছতল শিশুতদর এ জন্মগি সমস্যা সবশি হতয় ্াতি। শবতশ্ব এধরতনর 

সমস্যা শনতয় জন্ম সনওয়া শিশুর হার প্রশি হাজাতর ১.২ জন। 

 

ক্লাবফুট বা মুগুর পা এিটি জন্মগি সমস্যা সযখাতন নবজাি শিশু জতন্মর সময় এি অ্বা উেয় পাতয়র পািা সেিতরর 

শদতি বাঁিা অবস্থায় শনতয় জন্মগ্রহণ িতর। শিশিৎসা শবজ্ঞাতনর োষায় এতি বলা হয় িনতজশনটাল ট্যাশলপ্স ইকুইতনােযারাস (সংতেতপ 

শসটিইশে)। অজ্ঞিার িারতণ বাংলাতদতি সবশিরোগ মানুষই এতি শিশিৎসার অতযাগ্য এিটি সমস্যা োতগ্যর পশরহাস বতল মতন 

িতর। ফতল অতনি শিশুরই শিশিৎসা স্তি বশিি হয়। সতিিনিার অোতব শিশিৎসা বশিি শিশু সারা জীবন শনদারুণ িতে সোতগ। 

উন্নি শবতশ্বর সিাতনা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষতি মুগুর পা শনতয় হাঁটতি সদখা যায় না। িারণ িারা শিিতবই শিশুতদর শিশিৎসা িশরতয় সফতল। 

 

প্রশিবছরই আমাতদর সদতি ক্লাবফুট বাচ্চা জন্মগ্রহণ িরতছ এবং মা-বাবারা িাতদর েশবষ্যৎ শনতয় শিশন্তি হতয় 

পেতছন। সামাশজি কুসংস্কাতরর ফতল এ অবস্থাতি অশেিাপ োবা হতলও এটা সিাতনা অশেিাপ বা পাতপর িারতণ হয় না। আমাতদর 

মা-বাবা ক্লাবফুট বাচ্চাতদর সমাজ স্তি আোল িতর রাতখন সতিিনিার অোতব। অ্ি এসতবর আধুশনি শিশিৎসা এখন 

বাংলাতদতিই সম্ভব। সরিার শবনামূতে এ শিশিৎসা সুশবধা শনশিি িরতছ। 

 

শিশু ক্লাবফুট শনতয় জন্মগ্রহণ িরতল িার এিটি বা উেয় পা সেিতরর শদতি বা শনতির শদতি বাঁিাতনা ্াতি। হাতের সতে 

মাংতসর সংতযাগ ঠিিঠাি রাখতি সটন্ডন নামি এি ধরতনর টিসুয িাজ িতর। সটন্ডতনর শদর্ঘ থয স্বাোশবতির সিতয় িম হতল পাতয়র এ 

ধরতনর শবকৃশি সদখা যায়। এ ছাোও শিশুর পাতয়র হাে, সজাোর হাে শিংবা মাংতসর সিাতনা সমস্যার িারতণও ক্লাবফুট হতি পাতর। 

স্বল্প বা উচ্চমাত্রায় শিশুতদর ক্লাবফুট ত্রুটি হতয় ্াতি। িতব এতি িরীতর সিাতনা ব্য্া হয় না, শিশু দাঁোতনা শিংবা হাঁটতি শুরু িরার 

আগ পয থন্ত সস সিমন সিাতনা সমস্যারও সমু্মখীন হয় না। িতব সময়মতিা শিশিৎসা না িরাতনা হতল শিশুর হাঁটতি সমস্যা হয়। 

য্াসমতয় ক্লাবফুট শিশিৎসা না িরা হতল আর্থ্ থাইটিস হওয়ার ঝুঁশি স্তি যায়। এতি িরীতর সজাোয় সজাোয় স্বল্প ও দীর্ঘ থস্থায়ী ব্য্া, 

িক্ত হতয় যাওয়া, ফুতল যাওয়া প্রভৃশি লেণ সদখা যায়। িাই শিশিৎসা যি দ্রুি শুরু িরা যায়, িিই শিশুর জতে মেল। হতি পাতর 

সসটা শিশুর ১ সপ্তাহ বয়স স্তিই। দ্রুি শিশিৎসা শুরু িরা সম্ভব হতল, এ সরাগ শনরাময় সম্ভব। 

   

মুগুর পা শিশিৎসার শবশেন্ন উপায় রতয়তছ। সেশিং পদ্ধশি, পনতসটি পদ্ধশি, ফরাশস পদ্ধশি এবং সাজথাশর।  িতব মুগুর পাতয়র সবতিতয় 

োতলা, শনশিি, সব থস্বীকৃি, সস্তা ও পুতরাপুশর স্থায়ী শিশিৎসা পদ্ধশি হতে পনতসটি সম্ড। গি িিাব্দীর ৫০-এর দিতি যুক্তরাতের 

আইওয়া শবশ্বশবদ্যালতয়র অত্ থাতপশডি শফশজশিয়ান ডাক্তার ইগ্নাশসও পনতসটি এই পদ্ধশি উদ্ভাবন িতরন। পরবিীতি ডাক্তার জন 

সহতজথনবাগ থ যুক্তরাে ও ইউতরাতপ এবং যুক্তরাতজযর পনতসটি সাজথন ডাক্তার শস্টে ম্যাশনয়ন আশিিায় এই পদ্ধশি শবপুলোতব প্রিলন 

িতরন। ৯৫ িিাংি সেতত্রই পনতসটি পদ্ধশিতি মুগুর পা-এর শিশিৎসা িরা হয় এবং এতি শরোপতসর সিাতনা ঝুঁশি ্াতি না। যার 

ফতল সমগ্র শবতশ্ব জন্ম সনওয়া এমন হাজার হাজার শবিলাে শিশু মাত্র িতয়ি মাতসর শিশিৎসায় সারা জীবতনর জে সম্পূণ থ সুস্থ 

মানুষ শহতসতব সেঁতি ্ািার সুতযাগ পায়। িতব এি্া সিয সয  মুগুর পাতয়র সিান ধরতনর সমস্যার জে সিান পদ্ধশির শিশিৎসা 

প্রতয়াজন িা এিজন শবতিষজ্ঞ ডাক্তার শনধ থারণ িরতবন। জতন্মর পর বাচ্চার এ ধরতনর সমস্যা সদখা শদতল দ্রুি এিজন শিশু শবতিষজ্ঞ 

ও এিজন অত্ থাতপশডি সাজথতনর পরামি থ শনতি হতব। 

 

ঠিি শি িারতণ শিশুতদর ক্লাবফুট শনতয় জন্ম সনয় িা সঠিিোতব জানা সম্ভব না হতলও ধারণা িরা হয় শিশু জতন্ম সময় মাতয়র সপতট 

পাশন িতম সগতল এই সরাগ হতি পাতর। এিটি শিশু জতন্মর সময় িারীশরি গঠন, িায থিাশরিা বা সিাতনা অস্বাোশবিিার জে 

জন্মগি সমস্যা শনতয় জন্মাতি পাতর। িতব শিছু শবষয় অনাগি শিশুর জন্মগি ত্রুটির ঝুঁশি বাশেতয় শদতি পাতর আর িা হতলা 

গে থিালীন সংক্রমণ, শবতিষ িতর রুতবলা বা জাম থান শমজলস, সাইতটাতমগাতলা োইরাস, টতসাপ্লাজমা ইিযাশদ জীবাণুর সংক্রমণ। 

এমনশি সাধারণ জলবসন্তও বাশেতয় শদতি পাতর এ ঝুঁশি। এছাোও  ৪০ বছতরর সবশি বয়শস গে থবিী মশহলাতদর ক্লাবফুটসহ শিশু জন্ম 

সদওয়া সম্ভাবনা সবশি ্াতি। শুধু িাই নয়, মাতয়র অশনয়শিি ডায়াতবটিস, ্াইরতয়তডর সমস্যা বা সিাতনা জটিল সরাগ, মাতয়র 

অপুশে, শবতিষ িতর ফশলি এশসড বা আতয়াশডতনর অোব, পশরবাতর শজনগি সরাগ, যা রক্ত সম্পতিথর আত্মীতয়র মধ্য শবতয় হতল সদখা 

শদতি পাতর এবং মা-বাবার ক্লাবফুট ্ািতল শিশুরও িা হওয়ার আিঙ্কা ্াতি। গে থিালীন শনশদ থে শিছু পরীো-শনরীোর মাধ্যতম 



ক্লাবফুট শনণ থয় িরা যায়। ক্লাবফুট বাচ্চাতদর যি দ্রুি সম্ভব শিশিৎসা শুরু িরা উশিি। যি দ্রুি শিশিৎসা শুরু হতব সফলিার হার িি 

সবশি। জতন্মর প্র্ম সপ্তাহ স্তিই শিশিৎসা শুরু িরতল োতলা ফল পাওয়ার সম্ভাবনা সবশি ্াতি। 

 

২০০৯ সাল স্তি “ওয়াি ফর লাইফ” প্রিতল্পর আওিায় বাংলাতদতি ক্লাবফুট বা মুগুর পা শনতয় জন্মাতনা শিশুতদর 

পনতসটি পদ্ধশির মাধ্যতম সম্পূণ থ শবনামূতে শিশিৎসা শদতয় আসতছ। অশেজ্ঞ শফশজওত্রাশপস্টরা প্রশি সপ্তাতহ এিবার প্লাস্টাশরং-এর 

মাধ্যতম ৫-৬ সপ্তাতহর মতধ্যই শিশুতদর মুগুর পা সঠিি অবস্থাতন শনতয় আতসন। সেত্রশবতিতষ সিাতনা সিাতনা শিশুর এ সেতত্র 

অতরাপািার িরার প্রতয়াজন হয়, িতব সসটির খরিও পাঁি স্তি সাি হাজার টািার মতধ্যই। এরপর শিশুতি এিটি শবতিষ জুিা বা 

সেস পরতি সদওয়া হয়। সেস না পরতল শিশুর পা আবার শরোপতসর ঝুঁশিতি স্তি যায়। প্র্ম মাতস এটি শদতন ২৩ র্ঘন্টা পরতি হয়। 

এরপর সেসটি শুধু  রাতি ঘুমাতনার সময় শিশুতি পরাতি হয়।এই পুতরা পদ্ধশিটি বাইতরর সদতি অতনি ব্যয়বহুল। এর িারণ হতে 

শবতিষ জুিা বা সেসগুতলার প্রতিযিটির দাম ২৫০ স্তি ৪০০ মাশিথন ডলার। বাংলাতদতি আ্ থসামাশজি অবস্থা  শবতবিনা িতর দ্যা 

সেনতিা ফাউতন্ডিন সদিীয় িমী ও স্থানীয় িাঁিামাল শদতয় সেস শিশরর জে যতিাতর এিটি িারখানা িালু িতরতছ। এতি প্রশি সেতস 

খরি পতে মাত্র ৪-৫ মাশিথন ডলার এবং এই সেসটি সম্পূণ থ আন্তজথাশিি মাতনর। 

  

সদতির শিশুতদর প্রশিবশিিা দূরীিরতণ স্বাস্থয ও পশরবার িোণ মিণালতয়র  আওিায় পশরিাশলি হয় ‘দ্য োিনাল ক্লাবফুট সপ্রাগ্রাম 

অব বাংলাতদি’। এটি সযৌ্োতব পশরিালনা িতর দ্য সেনতিা ফাউতন্ডিন ও স্বাস্থয ও পশরবার িোণ মিণালয়। সদতির ২৭টি 

সরিাশর হাসপািাল ও ছয়টি সবসরিাশর শক্লশনতি প্রিল্প িালু আতছ। ২০১০ সাল স্তি BSMMU স্তি শবনামূতে শিশুতদর 

ক্লাবফুতটর শিশিৎসা সদওয়া শুরু হয়। ইশিমতধ্য সারা সদতি ২৫ হাজাতররও সবশি শিশুতি শবনামূতে শিশিৎসা সদওয়া হতয়তছ।  

 

এি শিছুর পরও আমাতদর সমাতজ মুগুর পা শনতয় জন্মাতনা শিশু এবং বয়ঃপ্রাপ্তরা সমাতজ নানারিম বিনার শিিার হয়। 

শিিব স্তিই িাতদর ব্যাপাতর সমাতজ এি ধরতনর পৃ্িীিরণ শুরু হয় বন্ধুতদর সতে সছাটাছুটি, সখলাধুলা বতির মাধ্যতম। পাতয়র 

ব্য্ার িারতণ সবশিেণ হাঁটতি পাতর না িারা। নারীতদর জে এই পশরশস্থশি আরও েয়ঙ্কর। এিটি সমতয়র যি গুণই ্াকুি, মুগুর পা 

িার শবতয়র প্রধান অন্তরায় হতয় দাঁোয়। অ্ি সতিিনিার অোতব অতনি পশরবার িাতদর শিশুতদর শিশিৎসা সুশবধা স্তি বশিি 

িতরন এবং সারা জীবন এসব শিশু দুঃশব থষহ জীবন অশিবাশহি িতর। এর মাধ্যতম সমাতজর িাতছ ঐ শিশুটি সবাঝা হতয় যায়। বাবা 

মা এিটু সতিিন হতলই খুব সহতজই  এ শিশিৎসা সুশবধা শনতয় িাতদরতি স্বাোশবি জীবতন শফশরতয় আনতি পাতরন। এজে তৃনমূল 

পয থাতয়র জনগণতি সতিিন িরতি গ্রাম্য প্রশিশনশধ, ডাক্তার, প্রা্শমি শবদ্যালতয়র শিেি, মসশজতদর ইমামসহ অোে ধতম থর 

গণ্যমাণ্য ব্যশক্তবগ থতি িাতজ লাগাতনা সযতি পাতর।  

 

বিথমান সরিার শিশিৎসা ও স্বাস্থযতসবার মান উন্নয়তন বদ্ধপশরির। ক্লাবফুট এিটি শবরল জন্মগি অবস্থা এবং এটি 

শিশিৎসা ছাো শনরাময় সম্ভব নয়। িতব য্াসমতয় সঠিি শিশিৎসা সপতল শিশুতি স্বাোশবি জীবতন শফশরতয় আনা সম্ভব। এধরতনর 

শিশিৎসায় সফলিার হার সতন্তাষজনি। মতন রাখা দরিার ক্লাবফুট সারা জীবতনর অসুখ নয়। ক্লাবফুট এিবার শিশিৎসার মাধ্যতম 

োতলা হতল আর শফতর আসার সম্ভাবনা সনই। শিশিৎসার মাধ্যতম ক্লাবফুট আক্রান্ত সিল শিশু স্বাোশবি জীবতন শফতর আসতব িাতদর 

হাশসমাখামুখ জািীয় জীবতন আিীব থাদ হতয় আসতব এমন প্রিযািা সিল সতিিন নাগশরতির। 
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