
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  : مددجوي عزیز

شما، امیدواریم از لحظاتی که برايسالمتیوآرزويسالمبا
هر چه  در کنار شما بودیم رضایت کافی داشته باشید و

پمفلتاین.بازگردیدجامعه و سریعتر به آغوش خانواده
عمل  جهت افزایش اطالعات شما در موردآموزشی
رژیم غذایی و پیشگیري از عوارض مراقبت ها، جراحی،

 .آن در اختیار شما قرار گرفته است
 )قوزك انگشت شست(هالوکس والگوس 

هالوکس و الگوس یکی از مشکالتی است که براي انگشت شست پا به 
التین انگشت شست پا و والگوس یک اصطالح هالوکس نام . وجود می آید

آناتومیکی به معناي زاویه دار شدن به سمت خارج از خط میانی بدن        
 .می باشد

اولین استخوان کف (دراین عارضه مفصل بین استخوان متاتارس اول 
 .و بنداول انگشت شست به سمت خارج زاویه دار می شود  ) پایی

اتفاق می افتد ناشی از فشار یاسائیدگی غیر  بسیاري از مسائلی که در پا
 مرور زمان  طبیعی است در مورد هالوکس  والگوس بیشتر عالئمی که به

بروز می کند به علت گیرافتادن پوست و بافت نرم بین استخوان از داخل و 
درصورتی که کفش فرد تنگ بوده وفضاي  .کفش از خارج به وجود می آید

 .این مشکل بدتر می شود.کافی براي انگشتان نباشد

کاهش درد منوط به برداشتن فشار است برداشتن فشار از خارج به واسطه 
درساختار کفش و از داخل ازطریق جراحی و برداشتن برجستگی تغییر 

 .استخوانی امکان پذیراست

 :عالئم 

مرکز .متمرکز می شود) یوننیعنی بو(عالئم معموال در مرکز برجستگی 
برجستگی دردناك شده و در موارد شدت یافتن مسائلی از لحاظ زیبایی 

سبب آسیب به انگشت  بدشکلی انگشت در نهایت افزایش. ایجاد می کند
دوم می شود به شکلی که ممکن است آن را به زیر شست و یا روي شست 

 .جا به جا کند

 :در مان غیر جراحی

شامل فیزیوتراپی و استفاده از کفش هایی است که جلوي پنجه آن ها پهن 
نیز می تواند فشار و سایش را کاهش ) الي انگشتی(پدهاي بونیون . باشد
عنوان جداکننده انگشتان نیز وجود دارند که به شکل یک  وسایلی به.دهد 

  .اسپلینت براي انگشت استفاده می شود

 



استفاده از کفی طبی نیز به حمایت قوس پا و بهبود راستاي انگشت شست کمک   
داشته باشید که براي ازبین رفتن درد و التهاب باید تا چندین می کند به خاطر 

هفته از فعالیت هاي شدید خودداري کنید گاهی براي کاهش التهاب در ناحیه از 
هاي فیزیوتراپی مثل اولتراسوند ، حرارت  درمان.تفاده   می شودتزریق کورتون اس

هاب این ناحیه می مرطوب و ماساژ بافت نرم نیزهمگی در جهت بهبود درد و الت
  .باشد

 :درمان جراحی

اگر همه در مان هاي غیرجراحی در کنترل عالیم ناموفق باشند، درمان جراحی 
  .می شود پیشنهاد

  :شامل موارد زیر است و مراقبت ها اصول جراحی
  ) مرکز برجستگی( برداشتن بونیون -

  اصالح راستاي استخوان هاي کف پا درجهت انگشتان شست-

  تعادل در عضالت اطراف مفصل براي جلوگیري از بازگشت دفورمیتیایجاد -

هفته پس از جراحی نیز 8هفته از پانسمان و بانداژ استفاده می شود تا حدود یک 
در صورتی که بخیه ها از نوع . پا باید در گچ قرار گیرد تا استخوان ها بهبود یابند

مراقبت . شود باید کشیدهروز پس از جراحی  14الی  10جذب شونده نباشد حدود 
باشد   میجلو پهن باپاشنه استاندارد از جراحی شامل پوشیدن کفش هايهاي پس 
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) آموزش به مددجو(   

 کمیته آموزش به بیمار
  مارستان و زایشگاه بنت الهديیب

 

  Up to date: منبع
خیابان بهار - مشهد: آدرس  
05138590051 - 5: تلفن تماس  

 Zayeshgah.bentolhoda : اینستاگرام  

Bentolhoda-hospital-maternity 
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