
Huỳnh Mạnh Nhi
Bệnh viện CTCH TPHCM

huynhmanhnhi@gmail.com

Một số cập nhật 

về phương pháp Ponseti 

2018-2019

Hội nghị điều trị bảo tồn TPHCM 2019



Dàn bài
• CAVE: bàn chân khoèo
• MOI: Mobility Outreach International 
• Giày không Nẹp
• Nên xoay giày bao nhiêu? 
• Các bs nước ngoài
• Thông tin trong nước
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4 biến dạng của bàn chân khoèo: 
CAVE

Cavus
Vòm 

Adductus (Midfoot)
Khép, Áp

Varus (Hindfoot)
Gót vẹo trong

Equinus 
(Hindfoot)
Nhón gót
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Số liệu do MOI cung cấp
• Việt Nam sinh 1400 bé khoèo chân/năm
• Số bé được điều trị:

– 2017-2018: 3143  
– 2018: 427  

www.mobilityoi.org
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Tại sao bàn chân khoèo 
không được điều trị?

• Thiếu hiểu biết

• Không được chẩn đoán/ Không 
được điều trị sớm

• Thiếu cơ sở / nhân lực điều trị 

• Điều trị kém hiệu quả
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Các “cải tiến” thay giày nẹp

1. Tạo video trên Youtube

2. Theo thời gian và Sách Đỏ

3. Tác giả tự thu hồi video

6



Giày ngược cho bé lớn, có bàn 
chân khép và hết tuân thủ giày nẹp
Giày Phúc, 150 C, Lý Chính Thắng, P7, Q3
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Giày xoay ngoài bao nhiêu là đủ? 
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Sách Đỏ 2005 & Red Book 2009
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Chân khoèo khó: giày xoay ngoài 
30 độ
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Chỉ xoay giày ra ngoài 30 độ 



Nhận diện chân khoèo khó
• Bàn chân ngắn
• Ngón cái ngắn, vểnh
• Nếp ngang sâu, dài
• Thường tuột bột  
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Bs Dobbs, Khóa học POSNA
Penang, Malaysia, 01/2019

• Chỉnh độ xoay ngoài của giày theo khả năng 
giạng bàn chân ở lần bó bột cuối

• Bệnh nhân khoèo 1 chân: ước gì được 
khoèo 2 chân
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Bs Bouchard, Canada
• Xem gân mác có hoạt động? 

– Không hoạt động: phức tạp, tái phát nhiều
• X quang nghiêng nếu nghi ngờ đáy võng
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Bs Schoenleber, Hoa Kỳ

• Nên cắt gân gót ở phòng mổ nếu không 
sờ thấy động mạch mu chân
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Cắt gân gót, rạch da mini

• Tách vết mổ, nâng gân lên, gạt lớp mỡ dưới 

da để thấy một phần gân gót và cắt

• Có thể sẹo xấu: ngừa bằng rạch da ngang

• Có thể sẹo dính gân: ngừa bằng khâu 2 lớp
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Để trống mặt trước cổ chân, giúp giảm 
chèn ép khi đẩy bàn chân gập lưng  
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Cắt bột KHÔ 
bằng KỀM CẮT CÀNH 
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Cắt bột ƯỚT
bằng DAO LAM



Tài liệu cho cộng đồng

https://clubfootcares-hospital.business.site/?m=true&fbclid=IwAR1b8g4OFW3hck_-
0SQK7dPypwYKxLAUQJlI6pam31ihJUwPQ8Aywuya8bg
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Bs Paul Wade thăm CN Chiến, Cà Mau
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Y sĩ Lý Nhân, Vĩnh Long báo cáo 
Ponseti ở An Giang 
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Nẹp Dobbs gắn giày Đà Nẵng
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Tóm lại

• Ôn luyện căn bản
• Cập nhật trong & ngoài nước
• Phát triển với các nguồn lực sẵn có: 

– MOI, clip có phụ đề: 
https://www.youtube.com/watch?v=573JBkC-
WiE&feature=youtu.be

– Tạo cơ hội cho học viên đến quan sát, học hỏi
• Bạc Liêu, Tây Ninh, Quảng Bình, Đắc Lắc
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Cám ơn
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