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Phòng ngừa tàn tật từ lâu đã được thừa nhận là 
một thành phần thiết yếu của chương trình 
phòng chống bệnh phong. 

Depuis longtemps, la prévention des invalidités est 
considérée comme un élément essentiel du 
contrôle de la lèpre. 

Từ đầu thập niên 90, với sự hợp tác của các tổ 
chức quốc tế trong đó đặc biệt có Handicap 
International, Chương Trình Quốc Gia Phòng 
Chống Bệnh Phong đã có nhiều nỗ lực tăng 
cường hoạt động phòng ngừa tàn tật một cách 
khá toàn diện và đã đạt được nhiều kết quả phấn 
khởi. 

Depuis le début des années 90, avec la 
coopération d’organisations internationales, le 
Programme National d’Elimination de la lèpre a 
multiplié les efforts dans ce domaineet la 
prévention des invalidités a obtenu des résultats 
encourageants. 

Trong những tàn tật liên quan đến bệnh phong 
tại Việt Nam, tàn tật ở bàn chân nỗi cộm nhất. 
Trong một đề tài nghiên cứu cấp Bộ Y Tế về điều 
tra dịch tễ học tàn tật bệnh phong ở Việt Nam từ 
tháng 5/1999 đến tháng 12/2000 trên 2.800 
người bệnh tại  cộng đồng được chọn ngẫu 
nhiên ở tất cả 61 tỉnh, thành phố và tất cả 3.718 
người bệnh trong các khu điều trị đã cho thấy rõ 
điều đó. 

Dans les invalidités conséquentes de la lèpre au 
Vietnam, celles qui affectent le pied doivent être 
considérées en priorité, comme le démontre cette 
étude épidémiologique menée par le Ministère de 
la Santé entre mai 1999 et décembre 2000, sur un 
échantillonnage de 2800 victimes de la lèpre 
choisis au hasard et vivant dans leur communauté 
dans 61 provinceset 3718 pensionnaires des 
léproseries. 

 
Mối liên quan giữa vị trí tàn tật và khu vực người bệnh sinh sống. 

Relation entre la localisation des invalidités et le statut des victimes 
 

Communauté Léproseries Comparaison  
nombre % nombre % P OR 

Tàn tật ở mặt 
Invalidités de la face 563 31,61 2.134 62,91 < 0,01 3,85 

Tàn tật ở bàn tay 
Invalidités de la main 1.281 71,93 2.945 86,82 < 0.01 2.57 

Tàn tật ở bàn chân 
Invalidités du pied 1.419 79,67 3.134 92,39 < 0,01 3,10 

Tổng số người tàn tật 
Total des invalidités 1.781  3.392    

 

Phân bố tàn tật ở bàn chân giữa hai khu vực 
Relation entre les types d’invalidités et le statut des victimes 

 
Communauté Léproserie Comparaison  

nombre % nombre % n % 
Mất cảm giác đơn thuần 471 33,19 762 24,31 <0,001 38,99 

LLỜỜII  TTỰỰAA  
PPrrééffaaccee  
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Perte de sensible simple 

Mất cảm giác + thương tổn 
vận động 
Perte de sensible + paralysie 
musculaire 

948 66,81 2.372 75,69 <0,001  

 
 
Cuốn sách Bàn Chân Bệnh Phong này được HI 
xuất bản sau nhiều năm cùng CTQGPCBP làm 
công tác PNTT cho người bệnh phong tại Việt 
Nam và tích lũy kinh nghiệm thực tế, kịp thời đáp 
ứng yêu cầu tăng cường PNTT cho bàn chân 
của người bệnh phong. Nội dung khá toàn diện: 
đi từ phòng ngừa đến chăm sóc, điều trị tàn tật 
nguyên phát và thứ phát. Sách bổ sung cho một 
chuỗi các tài liệu hướng dẫn học tập về bệnh 
phong mà CTQGPCBP xuất bản, cung cấp cho 
nhân viên y tế chuyên khoa và đa khoa tất cả 
những thông tin mà họ cần để thực hiện tốt 
nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc bàn chân cho người 
bệnh phong. Nó sẽ hữu ích như là phương tiện 
hỗ trợ trong học tập, tài liệu bổ sung cho các 
chương trình tập huấn và sách tham khảo tại các 
cơ sở y tế. 

Ce manuel « Soins appropriés du pied lépreux » 
est le résultat de bien des années de collection et 
analyse d’expériences pratiques dans le domaine 
de la prévention des invalidités de la lèpre, en 
collaboration étroite avec le Programme National 
d’Elimination de la Lèpre. Son contenu se veut le 
plus large possible : depuis la prévention jusqu’à la 
réhabilitation, le traitement des invalidités  
primaires et secondaires. Ce manuel  technique 
complète la série de documents d’orientation déjà 
édités par le Programme National d’Elimination de 
la Lèpre à destination des agents sanitaires  
spécialistes et multidisciplinaires. Ces informations 
pratiques devraient les aider dans leurs tâches 
quotidiennes de prévention et de prise en charge 
des complications du pied lépreux. 

Cùng với sự góp mặt của cuốn sách thuộc loại 
“làm sao để thực hiện” này, các nhân viên y tế sẽ 
không chỉ tìm thấy sự hỗ trợ thực tiễn về kiến 
thức mà còn biết cách làm việc theo đội nhóm 
với các đồng nghiệp có liên quan, cũng như 
phân cấp hợp lý hơn trách nhiệm về tuyến cơ sở 
và cộng đồng, phát huy tiềm năng làm thay đổi 
chất lượng cuộc sống của nhiều người bệnh 
phong. 

En plus de la description des techniques pratiques 
de soins et traitement, les agents sanitaires y 
trouveront également des méthodes d’approche 
pluridisciplinaire, ainsi que des suggestions 
appropriées de partage des responsabilités entre 
la communauté à la structure spécialisée, dans un 
esprit de décentralisation des potentiels, pour un 
meilleur impact sur la vie des victimes de la lèpre. 
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Bệnh nhân phong là bệnh có lịch sử lâu đời, đã 
tồn tại từ hàng ngàn năm nay ở hầu hết các quốc 
gia trên tòan thế giới. Ở Việt nam, bệnh phong 
đã ảnh hưởng không những đến người bệnh mà 
còn tới cả cộng đồng. 

L’histoire de la lèpre couvre des milliers d’années 
et a affecté tous les continents. Au Vietnam, la 
lèpre influence toujours la vie de ses victimeset 
plus généralement celle de la population. 

Từ khi chuơng trình chống phong được đưa vào 
là một trong những chương trình quốc gia, tình 
hình dịch tễ bệnh phong đã dần dần được khống 
chế. Tỷ lệ lưu hành và tỷ lệ phát hiện bệnh 
phong giảm dần  qua các năm. Năm 2000, Việt 
nam đã được công nhận  lọai trừ bệnh phong 
theo tiêu chuẩn của Tổ chức y tế thế giới. Tuy 
nhiên tỷ lệ phát hiện và tỷ lệ tàn tật độ II ở bệnh 
nhân phong mới vẫn còn cao ở một số tỉnh trong 
Khu vực Miền trung- Tây nguyên; hậu quả tàn tật 
của bệnh phong vẫn còn gây nhiều mặc cảm 
trong cộng đồng; trong đó, các lọai tàn tật bàn 
chân ở bệnh nhân phong vẫn còn nhiều cũng 
như gây nhiều khó khăn trong điều trị. 

Depuis la nationalisation du Programme 
d’éradication de la Lèpre, la situation 
épidémiologique de la maladie, sa détection et sa 
transmission ont été progressivement maîtrisées. 
Ainsi, selon les normes de l’Organisation Mondiale 
de la Santé, le Vietnam a été reconnu 
officiellement en l’an 2000 comme pays non-
pandémique Pourtant, dans les provinces du 
Centre et des Hauts Plateaux, les taux de 
détection de nouveaux cas et d’invalidité de degré 
2 sont encore considérables. Les maux perforants 
plantaires restent nombreux et difficiles à traiter.  
En outre, le stigma de la communauté face aux 
séquelles invalidantes de la lèpre est toujours très 
marqué. 

Với những nỗ lực trong công tác phòng chống 
tàn tật và phục hồi chức năng cho bệnh nhân 
phong, tổ chức Handicap International là tổ chức 
phi chánh phủ có nhiều đóng góp giúp hạn chế 
tàn tật, tăng cường phục hồi chức năng giúp 
bệnh nhân phong tái hòa nhập cồng đồng. 

En apportant son aide et support à la prévention et 
à la réadaptation des lépreux, Handicap 
International a beaucoup contribué non seulement 
à limiter les invalidités, mais aussi à réinsérer 
socialement les lépreux, notamment par la 
réadaptation physique. 

Cuốn sách “Chăm sóc bàn chân bệnh nhân 
phong” là một tài liệu có giá trị, chuyên sâu về 
phòng chống tàn tật và phục hồi chức năng bàn 
chân bệnh nhân phong với nhiều kiến thức và 
kinh nghiệm của các chuyên gia trong và ngòai 
nước, được trình bày rất chi tiết và công phu. 
Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ góp phần 
bổ sung kiến thức và hỗ trợ đắc lực cho các cán 
bộ ngành Da liễu trong công tác phòng chống 
phong với mục tiêu cuối cùng là lọai trừ bệnh 
phong, giúp người  bệnh hòa nhập cộng đồng. 

Ce manuel détaillé  « Soins et Traitements du Pied 
Lépreux – de la communauté à la structure 
spécialisée » répond aux questions autour de la 
prévention des invalidités et de la réadaptation du 
pied lépreux, grâce à l’expertise et aux 
expériences menées conjointement par les experts 
nationaux et internationaux . Puisse ce manuel 
contribuer aux connaissanceset aider les 
personnels cadres de la lèpre  dans leur travail de 
lutte contre la maladieet à travers eux, contribuer à 
ce que les lépreux deviennent enfin des membres 
actifs de la communauté. 
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NNHHẮẮCC  LẠLẠII  GIẢGIẢII  PPHHẪẪUU  HHỌỌCC  BÀBÀNN  CCHHÂÂNN  
PIED, RAPPELS ANATOMIQUES 

1.   CÁC XƯƠNG  1.   LE SQUELETTE 

Xương bàn chân bao gồm 3 phần theo chức 
năng: 

Le squelette du pied se décompose 
fonctionnellement en 3 parties : 

• Phần sau bàn chân: xương gót, nằm phía 
trên nó là xương sên mà xương này lại bắt 
khớp với hai xương của cẳng chân. 

• L’arrière pied : Calcaneum, surmonté de 
l’astragale qui s’articule avec les 2 os de la 
jambe 

• Phần giữa bàn chân: gồm có 5 xương liên 
kết với nhau bằng hệ thống dây chằng  rắn 
chắc. 

• Le médio-pied, composé de 5 petits os liés 
entre eux par un solide système ligamentaire 

• Phần trước bàn chân: gồm có các xương 
dài: 5 xương bàn, nối dài thêm các đốt ngón. 

• L’avant-pied, composé des os longs : 5 
métatarsiens, prolongés par les phalanges 

Các sự nối kết này hình thành nên vòm gan chân 
dọc và vòm gan chân ngang, được giữ vững 
bằng cân gan chân rất khỏe (“dây cung“) và các 
cơ.. 

Cet assemblage forme une voute longitudinale et 
une vôute transversale, maintenues par la forte 
aponévrose plantaire (“corde d’arc”) et les 
muscles. 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả hai vòm gan chân này giữ một vai trò giảm 
chấn động có tính đàn hồi trong lúc đứng. 

Ces 2 vôutes jouent un rôle d’amortisseurs 
élastiques lors de l’appui. 

Bàn chân nối liền với cẳng chân bằng khớp vùng 
mắt cá chân: xương sên bị giữ lại trong một gọng 
kềm được hình thành bởi cực dưới cuả xương 
chày và cuả xương mác. Loại khớp này chỉ cho 
phép một vận động duy nhất, gập bàn chân về 
mặt gan /gập bàn chân về mặt  lưng . 

Squelette vu de dessus, avec la surface d’appui au 
sol Le pied est relié à la jambe par l’articulation de 
la cheville : l’astragale est tenue dans une pince 
formée par les extrémités inférieures du tibia et du 
péroné. Ce type d’articulation ne permet qu’un seul 
mouvement, de flexion dorsale / flexion plantaire. 

2.   CÁC CƠ  2.   LES MUSCLES 

Có hai loại cơ vận động cho bàn chân: 2 types de muscles actionnent le pied : 

• Các cơ ngoại lai, dài, chi phối các vận động 
cuả bàn chân từ cẳng chân. Thân cơ nằm tại 
vùng cẳng chân, duy chỉ có các gân cơ kéo 
dài đến tận bàn chân, bằng cách đi trong  các 
“ròng rọc“ xương và làm thay đổi đường đi 
của chúng. 

• les muscles extrinsèques, longs, qui 
actionnent les mouvements du pied depuis la 
jambe. Leur corps musculaire est situé dans la 
jambe, seuls leurs tendons se prolongent 
jusqu’au pied, en passant dans des “poulies” 
osseuses qui changent leur direction.  
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• Các cơ nội tại, ngắn, hoàn toàn khu trú ở 
bàn chân. 

• Les muscles intrinsèques, courts, qui sont 
entièrement dans le pied 

2.1. Các cơ ngoại lai  2.1. Les extrinsèques 

Đây là các cơ dài và mạnh, các cơ này được 
phân chia làm 3 nhóm: 

Muscles longs et puissants, ils sont divisés en 3 
groupes : 

- Các cơ trước: Cơ chày trước (1) 
và cơ duỗi chung các ngón chân (2). 
Các cơ này nâng bàn chân và các 
ngón chân ở tư thế gấp về mặt lưng 
bàn chân. Cơ chày trước cũng còn 
có tác động đưa bàn chân xoay 
trong.  

 

- Les muscles antérieurs : 
Jambier antérieur (1) et Extenseurs 
des orteils (2). Ils relèvent le pied et 
les orteils en flexion dorsale. Le 
jambier antérieur entraîne 
également une bascule du pied 
vers l’intérieur. 

- Các cơ sau: Bao gồm khối cơ bắp 
chân. Cơ tam đầu (1), Cơ gấp 
chung các ngón chân (2) và cơ chày 
sau (3).  

- Les muscles postérieurs : 
Composent la masse du mollet. 
Triceps (1), Fléchisseurs des orteils 
(2)et Jambier postérieur (3). 

Các cơ này có tác dụng hạ bàn 
chân xuống về mặt gan,  và đảm 
bảo sự đẩy bật bàn chân trong lúc 
đi.  

Ils abaissent le pied en flexion 
plantaireet assurent la propulsion 
lors de la marche. 

Cơ chày sau cũng còn có tác động 
đưa bàn chân xoay trong, còn là cơ 
ổn định phía trong bàn chân, và giữ 
vững vòm gan chân theo chiều dọc . 

Le Jambier postérieur entraîne 
également une bascule du pied 
vers l’intérieur, sert de stabilisateur 
interne du piedet maintient la vôute 
plantaire longitudinale. 

 Các cơ mác bên: Đây là các cơ ổn 
định ngoài cuả bàn chân. Cơ mác 
bên dài đi vòng từ bờ ngoài bàn 
chân đến bám vào bờ trong bàn 
chân. Do vậy, nó giữ vững vòm gan 
chân ngang. 

                                   

 les péroniers latéraux : Ce sont 
les stabilisateurs externes du pied. 
Le plus long de ces 2 muscles 
contourne le pied par son bord 
externe pour s’attacher sous son 
bord interne. De ce fait, il maintient 
donc la vôute plantaire 
transversale. 

2.2. Các cơ nội tại 2.2. Les intrinsèques 

Đây là các cơ nhỏ khu trú hoàn toàn ở bàn chân, 
các cơ này kết hợp phần sau và phần giữa bàn 
chân vào các ngón chân. 

Petits muscles entièrement dans le pied, ils relient 
l’arrière et le médio-pied aux orteils. 

Vai trò chủ yếu cuả chúng là xòe và 
chụm các ngón chân, nhưng đồng 
thời chúng cũng điều chỉnh và 
hướng dẫn lực “mù“ cho các cơ 
ngoại lai. 

Leur rôle principal est l’écartement / 
rapprochement des orteils, mais 
également, ils ajustent et guident la 
force “aveugle” des extrinsèques. 

Ngoài ra, các cơ nội tại gan chân 
còn tham gia vào việc củng cố vòm 
gan chân. 

En outre, les intrinsèques plantaires 
participent au renforcement de la 
vôute plantaire. 

3.   CÁC THẦN KINH 3.   LES NERFS 

3.1. Chức năng thần kinh 3.1. Fonction nerveuse 

Các thần kinh đảm nhận 3 chức năng: Les nerfs assument 3 fonctions : 
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• Chức năng vận động (1), gây ra sự co cơ, 

vận động  một phần  của cơ thể. 
• Fonction motrice (1), qui provoque la 

contraction musculaire, donc le mouvement 
d’un segment du corps. 

• Chức năng cảm giác (2), cho phép cảm 
nhận các tiếp xúc từ bên ngoài, nhiệt độ 
bên ngoài, và đặc biệt  là sự đau đớn. 

• Fonction sensitive (2), qui permet de ressentir 
les contact des éléments extérieurs, la 
température extérieureet en particulier la 
douleur. 

• Chức năng thần kinh thực 
vật (3), đảm nhận việc tiết mồ 
hôi, như vậy giữ được sự ẩm 
ướt cuả da (như vậy đảm bảo 
sự mềm mại cuả da) . 

• Fonction neurovégétative (3), 
qui régule la sudation, donc 
l’humidité (donc la souplesse) de 
la peau. 

Các chức năng nầy liên kết với 
nhau. Ví dụ, một sự đau đớn (chức 
năng cảm giác) gây nên một phản 
xạ rút chân về bằng sự co cơ đột 
ngột (chức năng vận động) . 

Ces 3 fonctions sont liées entre elles. 
Par exemple, une douleur (fonction 
sensitive) entraîne un réflexe de 
retrait par contraction musculaire 
brusque (fonction motrice). 

Khi vi trùng Hansen tấn công một 
thân thần kinh, nó có thể làm rối 
loạn một trong những chức năng, 
hoặc cả ba chức năng cùng một lúc. 

Lorsque le bacille de Hansen attaque 
un tronc nerveux, il peut perturber 
l’une ou l’autre de ces fonctions, ou 
les trois en même temps. 

 

3.2. Định khu các dây thần kinh bàn chân 3.2. Topographie des nerfs du pied 

Xuất phát từ dây thần kinh hông to 
của vùng đùi, hai thân thần kinh lớn 
lại chia ra, trên vùng hõm khoeo, 
thành thần kinh hông khoeo trong 
(SPI, không sờ được) và thần kinh 
hông khoeo ngoài (SPE). 

Issus du grand nerf sciatique de la 
cuisse, 2 troncs principaux se 
divisent au dessus du creux poplité 
en nerf sciatique poplité interne 
(SPI, non palpable) et sciatique 
poplité externe (SPE). 

- Thần kinh hông khoeo trong SPI 
(1) xuống phía sau  cẳng chân, nơi 
đó nó trở thành thần kinh hiển 
ngoài, và thần kinh chày sau (2), đi 
qua sau mắt cá trong (nơi  này có 
thể sờ thần kinh được), nơi đây thần 
kinh chày sau lại phân  thành 3 
nhánh: thần kinh gan chân trong, 
thần kinh gan chân ngoài và thần 
kinh gót trong (đây là  nhánh cảm 
giác cho vùng gót). 

                                                                                      

- Le SPI (1) descend en arrière de la 
jambe, ou il devient nerf saphène 
externeet nerf tibial postérieur (2), qui 
passe en arrière de la malléole 
interne (où il est palpable) où il se 
divise en 3 rameaux : le nerf plantaire 
interne, le nerf plantaire externeet le 
nerf calcanéen interne (branche 
sensitive du talon) 

- Thần kinh hông khoeo ngoài SPE (3) phân 
nhánh  thành thần kinh cơ - bì (4) và thần kinh 
chày trước (5), mà các nhánh này xuống tận 
lưng bàn chân.Trên sơ đồ, các mũi tên chỉ ra 
vùng mà thần kinh có thể bị thương tổn. 

- le SPE (3) se divise en nerf muculo-cutané (4) et 
nerf tibial antérieur (5), dont des rameaux 
descendent jusqu’au dos du pied. Sur le schéma, 
les flêches indiquent les zones où les nerfs 
peuvent être atteints. 

3.3. Chức năng vận động 3.3. Fonction motrice 

Thần kinh hiển trong chi phối các cơ gấp gan 
chân: cơ chày sau, các cơ gấp các ngón chân... 
Thần kinh nằm sâu, không bao giờ tổn thương 
trong bệnh phong. 

Le Saphène externe innerve les muscles 
fléchisseurs plantaires : Jambier postérieur, 
fléchisseurs des orteils.... Nerf profond, il n’est 
jamais touché par la lèpre. 
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Các nhánh của thần kinh chày sau chi phối các 
cơ liên cốt gan chân. Tổn thương thần kinh này 
gây ra cò các ngón chân và sụp vòm gan chân. 

Les branches du Tibial postérieur innervent les 
muscles interosseux plantaires. Son atteinte 
provoque donc une griffe des orteils et un 
affaissement de la vôute plantaire. 

Thần kinh cơ bì chi phối các cơ mác bên. Tổn 
thương thần kinh này gây ra sụp vòm gan chân, 
và biến dạng bàn chân vẹo trong. 

Le Musculo-cutané innerve les muscles péroniers 
latéraux. Son atteinte provoque donc un 
affaissement de la vôute plantaireet une 
déformation du pied en varus. 

Thần kinh chày trước chi phối các cơ gấp bàn 
chân về mặt lưng: cơ chày trước, cơ duỗi các 
ngón chân, các cơ liên cốt mu chân. Tổn thương 
thần kinh này gây ra bàn chân rớt, và vuốt các 
ngón chân ở tư thế rủ ngón. 

Le Tibial antérieur innerve les fléchisseurs 
dorsaux du pied : Jambier antérieur, Extenseurs 
des orteils, Interosseux dorsaux. Son atteinte 
provoque donc un pied tombantet une griffe des 
orteils. 

 3.4. Chức năng cảm giác  3.4. Fonction sensitive 

Mỗi một trong các thần kinh này 
đảm nhận cảm giác cho từng vùng 
da. Tổn thương thần kinh sẽ gây rối 
loạn cảm giác, từng phần hay hoàn 
toàn, vùng cảm giác do thần kinh chi 
phối. 

Chacun de ces nerfs assure la 
sensibilité d’une zone cutanée. 
L’atteinte du nerf perturbera 
donc également, partiellement 
ou complètement, la sensibilité 
de cette zone. 

1 : Thần kinh gan chân trong 1 : Nerf plantaire interne 
2 : Thần kinh gan chân ngoài 2 : Nerf plantaire externe 
3 : Thần kinh gót                                                 3 : Nerf calcanéen 

 

Ghi chú: các vùng cảm giác được chỉ định trên 
sơ đồ trên không chỉ là một đặc điểm chung. 
Trong thực tế, các vùng này không xác định rõ 
và thay đổi từ người này sang người khác, vì mỗi 
thần kinh thường cho những phân  nhánh đến 
những vùng kế cận. 

Remarque : Les territoires sensitifs indiqués sur le 
schéma ne sont qu’une indication générale. Dans 
la réalité, il sont moins bien définis et varient d’un 
individu à l’autre, car chaque nerf envoie des 
rameaux dans les territoires voisins. 

4.   BƯỚC ĐI 4.   LA MARCHE 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.1. Các giai đoạn của bước đi 4.1. Les phases de la marche 

A- Giai đoạn vùng gót chạm đất: bàn chân và 
các ngón chân gấp về mặt lưng. 

A - Phase d’attaque du talon : le pied et les 
orteils sont en flexion dorsale. 

B- Giai đoạn dao động: đường thẳng của trọng 
lực cơ thể chuyển ra sau, ở bàn chân trước thì 
các ngón chân áp sát mặt đất. 

B - Phase oscillante : la ligne de charge du poids 
du corps passe d’arrière en avant du pied, les 
orteils se plaquent au sol. 
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C- Giai đoạn đẩy: lực đẩy của bàn chân trước 
và của các ngón chân gập về mặt lòng để đẩy 
người ra phía trước. 

C - Phase de propulsion : Forte poussée de 
l’avant-pied et des orteils en flexion plantaire pour 
propulser le corps en avant. 

D- Giai đoạn chuyển bước: bàn chân được 
nghĩ không còn chạm đất nữa, và bàn chân kia 
được đưa về trước tiếp tục chu kỳ. 

D - Phase de passage du pas: Le pied relâché 
n’est plus en appuiet passe en avant de l’autre 
pied. 

4.2. Các điểm tì khi bàn chân bước đi 4.2. Appuis lors de la marche 

Giai đoạn vùng gót chạm đất: vùng gót chỉ chịu 
duy nhất một lực đụng chạm do tiếp xúc với nền 
đất. Mặc dù vùng gót có nhiều mô mỡ, nhưng 
giai đoạn này rất dễ có chấn thương, đặc biệt là 
nếu vùng da khô và dễ vỡ tại vị trí này. 

Phase d’attaque : le talon subit seul le choc du 
contact au sol. Bien que le talon soit rembourré de 
tissu adipeux, cette phase est extrêmement 
traumatisante, en particulier si la peau est sêche et 
fragile à ce niveau. 

Giai đoạn dao động: Các vòm gan chân dọc và 
ngang làm nhẹ bớt đi trọng lực cơ thể trên bàn  
chân. Chịu  áp lực trọng  lực tác động thẳng 
đứng, các vòm gan chân lún xuống, được giữ 
vững bởi các lực đàn hồi: cơ nội tại gan chân, 
các cơ dài dọc hai bên, và của hệ thống dây 
chằng gan chân. 

Phase oscillante :  les vôutes plantaires 
longitudinales et transversales amortissent la 
contrainte du poids du corps sur le pied. Subissant 
cette pression verticale du poids, les vôutes 
s’affaissent, maintenues par des ressorts : les 
muscles intrinsèques plantaires, les longs muscles 
latérauxet le réseau de ligaments plantaires. 

Giai đoạn này tác động mạnh trên bàn chân nếu 
các “lực đàn hồi này“ bị suy yếu đi, làm giảm 
hiệu quả của các vòm gan chân (bàn chân bẹt). 

Cette phase devient contraignante pour le pied si 
ces “ressorts” sont affaiblis, diminuant l’efficacité 
des vôutes (pied plat). 

Giai đoạn đẩy: Bàn chân thực 
hiện một lực đẩy mạnh. Việc  
tựa vào vùng đất đi từ phần 
trước bàn chân đến các ngón 
chân, ngón chân cái là ngón 
tiếp xúc sau cùng. Tại đây áp 
lực còn tác động đối với các 
đầu xương bàn chân (được 
phủ bằng mô mỡ) và đối với 
các ngón chân, đặc biệt nếu 
các ngón chân bị cò ngón: các 
đầu xương bàn sẽ hướng 
xuống dưới, và chỉ có các đầu 
ngón chân là chịu áp lực. 

Phase de propulsion : le pied 
effectue une forte poussée. 
L’appui au sol passe de 
l’avant-pied aux orteils, le gros 
orteil étant le dernier au 
contact. Là encore, la pression 
est contraignante pour les 
têtes de métatarsiens 
(rembourrées de tissu adipeux) 
et pour les orteils, en particulier 
si les orteils sont en griffe : les 
têtes de métatarsiens sont 
alors pointées vers le baset 
seule l’extrémité des orteils 
subit la pression. 

4.3. Tác động của các cơ khi bước đi 4.3. Actions musculaires lors de la marche 

Các cơ phía trước cẳng chân cho phép, nâng 
bàn chân, làm cho bàn chân tiếp xúc tốt với nền 
đất bằng gót. Nếu các cơ này bị yếu hay liệt, bàn 
chân chạm đất bằng phần trước, rất dễ bể. 

Les muscles antérieurs de la jambe permettent, 
en relevant le pied, la bonne attaque du sol par le 
talon. S’ils sont faibles ou paralysés, le pied 
attaquera le sol par l’avant, plus fragile. 

Các cơ phía sau cẳng chân can thiệp vào giai 
đoạn đẩy, không kể đến cơ chày sau, mà trong 
giai đoạn dao động, giữ vững lực đàn hồi, vòm 
gan chân dọc chịu sự tác động. 

Les muscles postérieurs de la jambe 
interviennent au moment de la propulsion, hormis 
le Jambier postérieur, qui, dès la phase 
d’oscillation, maintient tel un ressort la vôute 
plantaire longitudinale soumise à l’écrasement. 
Ces muscles ne sont jamais touchés par la lèpre. 

Các cơ mác bên là những cơ ổn định. Trong 
giai đoạn dao động, chúng kềm hãm đưa bàn 
chân về phía trong, và cho phép sự di chuyển 

Les péroniers latéraux sont des stabilisateurs. En 
phase d’oscillation, ils freinent la bascule du pied 
en dedanset permettent le passage de l’appui du 
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cuả điểm tựa đi từ bờ ngoài bàn chân đến ngón 
chân cái trong giai đoạn đẩy. Nếu các cơ này bị 
liệt hay yếu, mọi vùng tì sẽ chịu đựng bằng bờ 
ngoài bàn chân. 

bord externe du pied au gros orteil lors de la 
propulsion. S’ils sont paralysés ou faibles, tout 
l’appui sera supporté par le bord externe du pied. 

Cơ dài nhất trong hai cơ này còn tham gia vào 
việc giữ vòm gan chân ngang . 

Le plus long de ces 2 muscles participe également 
au maintien de la vôute plantaire transversale. 

Các cơ nội tại  có tác động chính trong lúc đi 
bằng cách giữ vững các vòm gan chân. Liệt các 
cơ này gây ra bàn chân bẹt, mà việc tì vào phần 
trong gan  chân, rất bấp bênh. 

Les muscles intrinsèques ont pour action 
principale lors de la marche de maintenir les 
vôutes plantaires. Leur paralysie entraîne un pied 
plat, donc un appui sur la partie interne de la 
plante, plus fragile.  
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TTRRÌÌNNHH  BBÀÀYY  BBÀÀNN  CCHHÂÂNN  PPHHOONNGG  

PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  PPIIEEDD  LLÉÉPPRREEUUXX  
 

1.   TÀN TẬT NGUYÊN PHÁT 1.   INVALIDITÉS PRIMAIRES 

Bệnh phong lây do vi trùng (vi trùng Hansen), tấn 
công các thần kinh ngoại biên ở nông gây ra 3 
hình thức tàn tật nguyên phát không phục hồi : 

La lèpre est due à un bacille (bacille de Hansen), 
qui attaque les nerfs périphériques superficiels en 
provoquant 3 invalidités primaires irréversibles : 

Mất tiết mồ hôi ở da  Perte de sudation cutanée  
Mất cảm giác da Insensibilité cutanée 
Lliệt cơ Paralysies musculaires 

Trong các thể đã tiến triển, tổn thương thần kinh 
có thể ảnh hưởng đến sự phân phối mạch máu 
cho các đầu xương nhỏ, gây ra tình trạng “cụt rút 
xương “do thiếu máu nuôi. 

Dans les formes évoluées, l'atteinte nerveuse peut 
également affecter la vascularisation des 
extrémités des petits os, provoquant des 
"résorptions" par nécrose. 

Các mức độ tàn tật khác nhau được phân bố ở 
các đầu chi (bàn tay, bàn chân) và mắt. 

Ces différentes invalidités se répartissent au 
niveau des extrémités (yeux, mains, pieds) de 
manière  anarchique. 

Việc điều trị nội khoa, diệt được vi trùng, ngăn 
chặn được sự tàn phế, nhưng khi đã có tàn phế 
thì các mức độ này vẫn còn có khả năng tiếp tục 
tiến triển. 

Le traitement médical, en détruisant le bacille, 
stoppe la propagation de ces invalidités, mais les 
invalidités déjà acquises sont encore susceptibles 
d'évoluer. 

Vấn đề liên quan đến bàn chân, luôn chịu áp lực 
của sức nặng và của bước đi, đặc biệt ở vùng 
nông thôn, các tàn tật nguyên phát này rất dễ 
dàng tiến triển nhanh chóng, cách săn sóc phòng 
ngừa và cách điều trị tàn tật là vấn đề ưu tiên 
hàng đầu. 

En ce qui concerne le pied, soumis aux contraintes 
permanentes de la charge et de la marche, en 
particulier en milieu rural, ces invalidités primaires 
sont très rapidement évolutiveset les soins 
préventifs et curatifs constituent une priorité.  

Dựa vào số liệu, tại Thành Phố Hồ Chí Minh, bàn 
chân bị biến dạng ở giai đoạn tiến triển chiếm 
60% các trường hợp tàn tật. Trong khi đó tỷ lệ ở 
các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là 80%. 

A titre indicatif, à Hô Chi Minh Ville, le pied est 
affecté par une déformation évoluée chez 60 % 
des patients invalides. Dans une province rurale 
du delta du Mékong, la proportion est de 80 %. 

2.   MẤT TIẾT MỒ HÔI 2.   PERTE DE SUDATION 

Vùng da khô rất dễ bị tổn thương, và 
dễ dẫn đến nứt da, đặc biệt quanh 
các vùng đầu múp ngón và trên các 
vùng nếp gan chân. Các chỗ nứt da 
này cần phải được xem xét và điều trị 
như một vết thương. 

                                                                   

La peau sèche est fragiliséeet sujette 
aux crevasses, en particulier autour 
des zones pulpaires et sur les plis 
plantaires des orteils. Ces crevasses 
doivent être considérées et traitées de 
la même manière qu'une plaie. 

Sự xuất hiện một bóng nước cũng dễ 
dàng ở vùng bàn chân, do làm việc 
qúa mức hay do phỏng trên nền đất 
cát nóng, hay tại vị trí mặt mu chân do 
cọ sát với quai dép. 

L'apparition d'ampoules est également 
aisée, que ce soit au niveau plantaire, 
par surmenage ou brûlure sur le sable 
chaud, ou au niveau dorsal, par 
frottement des sangles de sandale. 

3.   MẤT CẢM GIÁC DA 3.   ANESTHÉSIE CUTANÉE 

Vùng da mất cảm giác có thể lan rộng hay khu 
trú, và đặc biệt nguy hiểm ở những điểm tì, mà 
trên đó các hình thức đa chấn thương trong sinh 
hoạt hàng ngày bệnh nhân không nhận biết 
được hoặc do không chú ý hay bỏ mặc: 

Massive ou localisée, elle est particulièrement 
dangereuse au niveau de la surface en appui, sur 
laquelle les multiples traumatismes de la vie 
quotidienne ne sont pas ressentis par le patient, 
qui les ignore ou les néglige :  
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• Các chỗ phồng nước , gây ra do làm 
việc quá mức hay tì quá mức 

• Ampoules, par surmenage ou hyperappui 

• Phỏng do nóng hay do cọ sát • Brûlures par chaleur ou frottement 
• Vết thương do vật sắc nhọn hay vật 

làm giập ( sỏi, đinh... ) 
• Plaies par objet contondant (caillou, clou..) 

• Bầm máu do chạm thương , đụng giập  • Contusions par choc 
• Do côn trùng cắn hay do chuột cắn. • Morsures d'insecte ou de rat  

                                           

 

 

 

 

Khi không được điều trị, và dưới tác động của áp 
lực tì đè, các chỗ phồng nước này sẽ bị bể và 
gây nhiễm trùng, tiến triển thành “lỗ đáo“, tai họa 
hàng đầu cho người bệnh phong. 

En l'absence de traitementet avec le maintien des 
contraintes d'appui, ces petits bobos vont se 
creuser et s'infecter, évoluant en  "Mal Perforant 
Plantaire", la première calamité du personnes 
atteintes de la lèpre. 

Ngoài ra các chỗ phỏng bô xe hay phỏng do tiếp 
xúc với động cơ xe gắn máy ở vùng bàn chân 
mặt trong rất phổ biến ở Việt Nam cũng cần phải 
được quan tâm đến. 

Sont également fréquement constatées les 
brûlures au niveau de la maléole interne par le 
contact avec le moteur de la motocyclette dont 
l'usage est très répandu au Viêt Nam. 

Các đinh tán, hay các lỗ luồn dây giày tiếp xúc 
với da, truyền sức nóng của mặt trời, cũng có thể 
gây nên bóng nước hoặc gây bỏng. 

Les simples rivets ou oeillets de chaussures au 
contact de la peau, en transmettant la chaleur du 
soleil, peuvent également être responsables 
d'ampoule ou de brûlure. 

4.   LIỆT CƠ  4.   PARALYSIE MUSCULAIRE 

Liệt cơ hoàn toàn hay từng phần tùy theo điều trị 
nội khoa sớm hay muộn và tùy mức độ thương 
tổn các thần kinh, liệt thường luôn ảnh hưởng 
các cơ nâng bàn chân, gây nên dáng khập 
khiễng “chân lết“. 

Plus ou moins complète selon la précocité du 
traitement médical et le degré d'atteinte des nerfs, 
elle affecte toujours les muscles releveurs du pied, 
provoquant une boîterie en "steppage". 

Từ dáng đi chân lết như vậy còn có thể kết hợp 
với các biến dạng điển hình khác: 

A cette boîterie peuvent être associés des 
déformations typiques : 

• Bàn chân  vẹo trong (varus) nếu các cơ 
ngoài cuả cẳng chân bị liệt 

• Pied basculé vers l'intérieur (varus) si les 
muscles externes de la jambe sont touchés 

• Cò các ngón chân, nếu các cơ nội tại bàn 
chân bị liệt trong trường hợp này thần kinh 
chày sau bị liệt (+ mất cảm giác gan chân). 

• Griffe des orteils, si paralysie associée des 
muscles intrinsèques du pied.Dans ce cas, le 
nerf tibial posterieur est paralyse(+pied 
insensible) 

• Sụp vòm gan chân (bàn chân bẹt), cơ chế 
phức tạp 

• Affaissement de la vôute plantaire (pied 
plat), si les petits muscles intrinsèques et les 
péronniers sont atteints   

Ngoài vấn đề mà các biến dạng này gây ra rối 
loạn dáng đi, thì các trường hợp liệt này cũng 
gây nên các vùng tì đè bất thường, và áp lực bàn 
chân tăng quá mức, làm thuận lợi cho việc xuất 
hiện lỗ đáo: 

Hormis le fait qu'elles perturbent la démarche, ces 
paralysies vont entraîner des appuis anormaux, 
donc des pressions exagérées, favorisant 
l'apparition de maux perforants : 

- Bàn chân lết, đụng đất ở phần trước bàn chân 
chủ yếu là các ngón chân, khi bước đi. 

- Le pied tombant, en touchant le sol par l'avant 
lors de la marche 
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- Bàn chân vẹo trong, đụng đất ở bờ ngoài bàn 
chân. 

- Le pied en varus, en touchant le sol sur son 
bord externe 

- Cò các ngón chân, mà các đầu ngón sẽ chịu 
đựng kháng lực, nhất là trong “giai đoạn đẩy“ khi 
bước đi. 

-  Les orteils en griffe, dont l'extrémité va subir 
seule les contraintes, notamment dans la phase de 
propulsion lors de la marche. 

5.   TÀN TẬT THỨ PHÁT 5.   INVALIDITÉS SECONDAIRES 

Khi không có một xử lý đúng đắn, và độc lập đối 
với bệnh phong, 3 hình thức tàn tật nguyên phát 
(không thấy được) sẽ trở nên trầm trọng và 
không thể vãn hồi được để dẫn đến các biến 
dạng trông thấy được, làm biến đổi từ một bệnh 
nhân thiếu nhận thức  thành một người tàn tật 
vĩnh viễn. 

En l'absence d'une conduite adaptéeet 
indépendament de la maladie, les 3 invalidités 
primaires (invisibles), vont irrémédiablement 
s'aggraver pour aboutir à des déformations 
visibles, puis irrécupérables, en transformant un 
patient mal informé en handicapé à vie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự xuất hiện các tàn phế thứ phát là do không 
được chăm sóc, do bị bỏ mặc, bởi không 
thông tin cho bệnh nhân phong.  

L'apparation des invalidités secondaires est dùe à 
la négligence, par mésinformation du patient. 

Số liệu, nghiên cứu sau đây, được làm dựa vào 
các thống kê của các quận huyện ven thành phố 
Hồ Chí Minh, cho thấy đồng thời tỷ lệ tổn thương 
bàn chân và tầm quan trọng của các tàn tật thứ 
phát 

A titre indicatif, l’étude suivante, menée sur des 
districts ruraux de Hô Chi Minh Ville, révèle à la 
fois la proportion d’atteinte du pied par la 
maladieet l’importance des invalidités secondaires 

Như vậy, bàn chân bị tổn thương trong bệnh 
phong là 60% các trường hợp. 

Le pied est donc touché par la maladie dans plus 
de la moitié ( 60% des cas). 

 
Số bệnh nhân được khám Nombre de patients examinés 488 % 
Bệnh nhân tàn tật  Patients invalides 306 63 
Tàn tật ở chân Invalidités du pied 254 52 

 
Trong số đó có: Parmi lesquelles   
Bàn chân rớt hay yếu cơ duỗi Pied tombant ou faiblesse des 

extenseurs 
135 53 

Với ngón chân bị cò Avec griffe des orteils 78 31 
Bàn chân bị mất cảm giác Anesthésie ou hypoesthésie plantaire 228 90 
Với tiễn triễn  về hướng : Avec évolution en :   
Lóet nông hay chỉ nứt da Plaie superficielle ou crevasse 92 36 
Lóet sâu Mal perforant profond 34 13 
Đọan xương hay tiêu xương Amputation ou résorption osseuse 51 20 

 
 

 

 
 

  

Invalidités invisibles  
Tàn tật chưa hiện rõ 

Invalidités réversibles  
Tàn tật có thể phục hồi

Handicap définitif  
Tàn tật  vĩnh viễn
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Nếu các tổn thương vận động được xem như 
chiếm phân nữa các trường hợp tàn tật, thì việc 
mất cảm giác gan chân một phần hay hoàn toàn, 
thường kết hợp với các rối loạn dinh dưỡng (da 
khô...), hầu như lúc nào cũng có 

Si l’atteinte motrice est constatée dans la moitié 
des cas d’invalidité, la perte partielle ou totale de 
sensibilité plantaire, souvent associée à des 
troubles trophiques (peau sèche..), est quasiment 
constante. 

Đó là các tàn tật nguyên phát, trực tiếp liên quan 
đến bệnh phong, và xuất hiện vì được phát hiện 
hay do điều trị quá  muộn. 

Ce sont là des invalidités primaires, directement 
liées à la maladieet apparues à cause d’une 
détection ou d’un traitement trop tardif. 

Vả lại, sự thiếu cách xử trí đúng đắn, chính nó 
chính là nguyên do dẫn đến các tàn phế thứ phát. 

Par contre, l’absence de conduite adaptée, elle, 
est la seule responsable des invalidités 
secondaires. 

Trong các tàn tật thứ phát này, một vài hình thức 
còn có thể phục hồi: cò mềm các ngón, vết 
thương nông. 

Parmi celles-ci, certaines sont heureusement 
réversibles : griffes souples, plaies superficielles. 

Nhưng 33% các bệnh nhân tàn tật đã là các bệnh 
nhân tàn tật suốt đời, và không phẫu thuật được 
trong số các bệnh nhân khác, tỷ lệ này sẽ còn lớn 
dần hơn, vì sự tiến triển cuả các vết thương thành 
các lỗ đáo sâu, dẫn đến đoạn chi ! 

Mais 33 % des patients invalides sont déjà des 
personnes handicapées à vieet sans intervention 
auprès des autres patients, cette proportion 
grossira encore, du fait de l’évolution des plaies 
en maux perforants profonds, entraînant 
l’amputation ! 

Mục đích của quyển cẩm nang này, chính là nhằm 
đem đến cho toàn bộ các cán bộ màng lưới 
những phương tiện để giữ gìn bàn chân bệnh 
nhân luôn ở mức độ tàn tật nguyên phát, và ngăn 
chặn tiến triển cuả tàn tật thứ phát nhẹ vào thành 
tàn phế vĩnh viễn. 

Le but de ce manuel est, justement, de donner à 
tous les personnels sanitaires les moyens de 
maintenir leurs patients à un niveau d’invalidités 
primaireset d’empêcher l’évolution des invalidités 
secondaires légères en handicap définitif. 

Chúng ta sẽ xem trong một chương khác: thông 
báo cho bệnh nhân các nguy cơ mà họ có thể 
mắc phải, bằng cách giáo dục sức khỏe có hệ 
thống và hiệu quả. 

Parmi ces moyens, il en est un qui ne doit en 
aucun cas être ignoré, nous le verrons au autre 
chapitre  : l’information du patient des risques 
qu’il encourt, par une éducation sanitaire 
systématique et efficace. 
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KKHHÁÁMM  //  BBẢẢNNGG  TTỔỔNNGG  KKÊÊ  BBÀÀNN  CCHHÂÂNN  BBỆỆNNHH  NNHHÂÂNN  PPHHOONNGG  
EEXXAAMMEENN  //  BBIILLAANN  DDUU  PPIIEEDD  LLÉÉPPRREEUUXX  

 
 

Việc khám bàn chân đều đặn cho phép xác định : Un examen régulier permet d'objectiver : 
 - Loại hình tàn tật  - les types d'invalidité 
 - Vị trí và tình trạng cuả lỗ đáo  - leur localisation précise 
 - Độ tàn tật và mức độ trầm trọng .  - leur degré et niveau de gravité 
 - Tiến triển của bàn chân theo thời gian .  - leur évolution dans le temps 
 - Xuất hiện phản ứng viêm thần kinh  - l’apparition d’une réaction nerveuse 

1.   PHIẾU ĐÁNH GIÁ  1.   FICHE DE BILAN 

Việc khám bệnh cần được thực hiện trước khi 
tiến hành điều trị, được ghi lại trên một phiếu tổng 
kê cuả từng người bệnh, phiếu cá nhân này sẽ 
được tham khảo và ghi bổ sung nếu cần, mỗi khi 
khám lại bệnh nhân. 

L'examen est pratiqué avant toute décision de 
traitement, consigné sur une même feuille de 
papier individuelle (fiche de bilan) qui sera sous 
les yeux du thérapeute à chaque visite du 
patientet complètée si nécessaire. 

Phiếu cá nhân này có thể là phiếu in sẵn theo 
mẫu (xem ví dụ trang sau). Nếu Quận, Huyện nào 
chưa có phiếu này thì những thông tin ghi nhận 
được sẽ được chép lại và minh họa bằng sơ đồ 
trên một phiếu trắng khác. 

 Cette fiche peut être une feuille imprimée 
standard (exemple page suivante). Si le district 
n'en dispose pas encore, les informations 
peuvent être simplement recopiées et illustrées 
de schémas, sur une feuille blanche. 

Phiếu đánh giá chức năng bàn chân nầy đều 
được thuyết minh bởi mọi cán bộ màng lưới, 
ngay cả khi người thực hiện phiếu điền này vắng 
mặt , điều này đòi hỏi cần tôn trọng những quy 
ước và kỷ thuật khám bệnh. 

Elle doit pouvoir être interprétée par n’importe 
quel agent de santé, même en l’absence de la 
personne qui a réalisé le bilan, ce qui implique le 
respect des conventions et des techniques de 
l’examen. 

Khám bệnh nhân : Examen du patient : 

Cán bộ màng lưới cần phải thiết lập bầu không 
khí tin cậy đối với bệnh nhân, cần thiết cho việc 
tạo ra cuộc đàm thoại thân mật, dễ hiểu cho phép 
cập nhật những thông tin cần thiết cho việc thiết 
lập trị liệu: sự hổ trợ cuả gia đình, hoạt động 
thường ngày, nguyên nhân cuả vết thương, v.v... 

L'agent de santé se doit d'instaurer avec le 
patient un climat de confiance, nécessaire à 
l'établissement d'un dialogue franc, qui permettra 
de mettre à jour de nombreux renseignements 
utiles à l'élaboration d'un traitement : soutien de 
la famille, activités quotidiennes, causes des 
plaiesetc... 

Những dữ kiện chung : Données générales :  

Các hướng dẫn chung được ghi lại như: tên, tuổi, 
giới, nghề nghiệp, địa chỉ, bệnh sử tóm tắt (khởi 
bệnh, tình trạng hiện tại cuả việc điều trị nội khoa, 
v.v.. ) thể bệnh  phong, cách trị liệu, phản ứng 
phong nếu có, cũng đừng quên ghi ngày khám 
lúc đó. 

Sont notés les divers renseignements d'ordre 
général : nom, age, sexe, profession, adresse, 
bref historique de la maladie (début, état actuel 
du traitement médicaletc..), type de lèpre, type de 
traitement, réaction lépreuse ou non,  sans 
oublier la date de l'examen. 

Nếu thấy cần thiết, cán bộ màng lưới cũng có thể 
ghi những chỉ dẫn khác cụ thể hơn, mà có thể 
ảnh hưởng đến cách xử trí : rối loạn tâm thần, 
tính cách che giấu bệnh, tàn phế khác không do 
bệnh phong ( bệnh bại liệt ,chiến tranh ..)..v.v... 

Si le thérapeute le juge utile, il consigne 
également d'autres renseignements plus précis, 
qui pourraient influer sur la conduite à tenir : 
troubles psychologiques, dissimulation de la 
maladie, invalidités non liées à la lèpre (polio, 
guerre..)... etc.. 

MẪU PHIẾU TỔNG KÊ CÁ NHÂN : EXEMPLE DE FICHE INDIVIDUELLE DE 
BILAN  

2.  TỔNG KÊ VẬN ĐỘNG 2.  BILAN MOTEUR 
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Những trắc nghiệm tách biệt từng cơ khác nhau 
không cho thấy lợi ích trong bảng tổng kê chung 
mà chỉ có giá trị trong bối cảnh phẫu thuật chỉnh 
hình, và chỉ thực hiện tại nơi có cơ sở chuyên 
khoa (tham khảo chương Vật lý trị trị liệu trước và 
sau mổ). 

Les tests dissociés des différents muscles ne 
présente pas d'intérêt pour ce bilan général, ils 
ne sont utiles que dans le cadre de la chirurgie 
palliativeet sont alors effectués en structure 
spécialisée (cf chapitre "Kinésithérapie péri-
opératoire"). 

Đây là việc đánh gía chung mức độ liệt cơ của 
toàn bộ cơ nâng bàn chân ... 

Il s'agit ici d'évaluer globalement le degré de 
paralysie musculaire de l'ensemble des muscles 
releveurs. 

Về vấn đề này, bệnh nhân ngồi đối diện với cán 
bộ màng lưới, vị này yêu cầu bệnh nhân nâng bàn 
chân chủ động, kháng lại lực bàn tay của người 
khám, cần đảm bảo rằng bệnh nhân đã hiểu bằng 
cách làm thử trước đó . 

Pour ce faire, le patient est assis en face de 
l'agent de santé, qui lui demande de relever 
activement le pied, contre résistance manuelle, 
en s'assurant de la compréhension du patient 
par une démonstration préalable. 

Lực cơ của nhóm cơ nâng bàn chân, minh chứng 
cho liệt cơ, được đánh giá bằng chữ  S, R, M, hay 
là P : 

La force du groupe des muscles releveurs, 
témoin de leur atteinte, est quotée S, R, M, ou P  

S (=strong ): bàn chân nâng lên hết mọi biên độ, 
đề kháng lại kháng lực mạnh của bàn tay.  Cơ 
bình thường 

S (=strong) : Le pied se relève dans toute son 
amplitude, contre une forte résistance manuelle. 
Muscles normaux 

R (=resistant): bàn chân nâng lên 
hết mọi biên độ đề kháng lại kháng 
lực hơi kém của bàn tay (so sánh 
với bên đối diện, nếu bên đó bình 
thường ). 

R (=résistant) : Le pied se relève 
dans toute son amplitude contre 
résistance manuelle moindre 
(comparer au côté opposé, s'il est 
sain).  Paralysie légère 

M (=movement): bàn chân không 
chịu đựng được kháng lực bàn tay , 
chỉ cho những cử động không hoàn 
toàn 

M (=movement) : Le pied ne 
supporte pas de résistance 
manuelle, amorce un mouvement 
incomplêt. Paralysie importante. 

P (=paralysed) : không có sự khơi 
mào nào của vận động bàn chân có 
thể phát hiện được. Liệt hoàn toàn 

P (=paralysed) : Aucune amorce 
de mouvement n'est décelée. 
Paralysie totale. 

Cần đảm bảo ,trước khi làm trắc nghiệm cơ ,cử 
động thụ động khớp cổ chân để biết chắc rằng 
khớp không bị chẹn hay bị giới hạn . 

Il est important de s'assurer, préalablement à ce 
test, par une mobilisation passive de la cheville, 
que l'articulation n'est pas bloquée ou limitée. 

3.  TỔNG KÊ CẢM GIÁC 3.  BILAN SENSITIF 

Mục đích của việc đánh giá này là dựng lên một 
họa đồ những vùng còn và mất cảm giác, đươc 
ghi lại trên sơ đồ gan chân mà trên đó có 10 điểm 
được đánh dấu. 

Le but du bilan est de dresser une cartographie 
des zones sensibles / insensibles, reporté sur un 
schéma de la sole plantaire sur lequel 10 points 
sont répertoriés. 

Để tiêu chuẩn hóa, trắc nghiệm cảm 
giác được thực hiện dựa vào dụng cụ 
đơn giản và thông dụng : đó là đầu bút 
bi . 

Dans un souci de standardisation, 
il est réalisé à l'aide d'un outil 
simple et universel : la pointe bic. 

Trong thực hành , bệnh nhân ngồi đối 
diện với cán bộ màng lưới ,bàn chân 
được đặt trên đùi , lòng bàn chân 
hướng lên trên. Trắc nghiệm được thực 
hiện bằng cách cho bệnh nhân nhắm 
mắt hay cho mặt xoay chỗ khác. 

En pratique, le patient est assis en 
face de l'agent de santé, le pied 
posé sur la cuisse, plante vers le 
haut. Bien sùr, ce test s'effectue 
"en aveugle", le patient ne regarde 
pas (ferme les yeux ou tourne la 
tête).  
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Bằng đầu bút bi, cán bộ màng lưới 
dùng đầu viết đặt thẳng góc so với mặt  
da trên mỗi 10 điểm và yêu cầu bệnh 
nhân, ở mỗi điểm chịu áp lực, xác định 
bằng ngón tay điểm tiếp xúc cảm nhận 
được . 

Avec la pointe bic, l'agent de santé 
appuie perpenticulairement à la peau 
sur chacun des 10 pointset demande 
au patient, pour chaque pression, de 
désigner avec le doigt le point de 
contact ressenti. 

Nếu bệnh nhân chỉ đúng điểm thử cảm 
giác, dấu X xanh sẽ được ghi lên sơ đồ 
cảm giác . 

Si le patient désigne correctement le 
point, une croix bleue est reportée 
sur le schéma. 

Nếu bê ̣nh nhân không cảm nhận được, hay ghi 
nhận cảm giác tiếp xúc ở một vùng khác, đánh 
dấu X đỏ (  mất cảm giác  )  trên sơ đồ . 

Si le patient ne ressent pas, ou ressent un 
contact dans une autre zone, une croix rouge 
(insensibilité) est reportée sur le schéma.  

Chú ý  !  Attention !!  

- Cần thiết đảm bảo trước đó sự hiểu biết của 
bệnh nhân và phải làm trước cách trắc nghiệm 
trên vùng da có cảm giác ví dụ ở cánh tay chẳng 
hạn . 

- Il est nécessaire de bien s'assurer au préalable 
de la compréhension du patientet d'en faire une 
démonstration sur une zone sensible, le bras, par 
exemple. 

- Da gan bàn chân có thể dày do chai chân ,đặ̣c 
biệt hay gặp ở bệnh nhân đi chân không . Do vậy 
áp lực của đầu bút bi thay đổi từ người này so với 
người khác ,trong mọi trưòng hợp cần chính xác 
nhưng vừa đủ để nhận được sự lún nhẹ cuả da . 
Áp lực rất mạnh làm sai trắc nghiệm  

- La peau de la sole plantaire peut être épaissie 
(kératinisation), en particulier chez les patients 
qui marchent pieds nus. La pression de la pointe 
bic varie donc d'un patient à l'autre, elle doit dans 
tous les casêêtre tout juste suffisante pour obtenir 
une légère dépression de la peau. Une pression 
trop forte fausse le test. 

- Mọi điểm nghi ngờ mất cảm giác ở lần thử đầu 
cần thử lại lần hai . 

- Tout point supposé insensible par un premier 
test doit être testé une 2eme fois. 

- Một điểm được ghi là “có cảm giác “ khi được chỉ 
bởi bệnh nhân khoảng cách dưới 2cm so với điểm 
thử , nếu vượt quá ,điểm thử sẽ ghi là “mất cảm 
giác “ . Đối với bảng đánh giá chức năng bàn tay,  
khoảng cách lệch cho phép so với điểm thử là 
1cm . 

- Un point est noté "sensible" s'il est désigné par 
le patient à une distance inférieure à 2 cm. Si 
cette marge d'erreur est supérieure, le point est 
noté "insensible". A titre indicatif, cette marge est 
de 1 cm pour le bilan de la main.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

4.  TỔNG KÊ NHỮNG BIẾN DẠNG 4.  BILAN DES DÉFORMATIONS 

Toàn bộ những biến dạng và những khu trú tổn 
thương rõ ràng được ghi lại trên cùng một sơ đồ 
dùng để trắc nghiệm cảm giác , và được ghi theo 
quy ước : 

L'ensemble des déformations et leur localisation 
précise est reportée sur le même schéma que 
celui utilisé pour l'examen de la sensibilité, où 
elles sont notées par convention : 

 

Áp lực chưa đủ 
Pression insuffisante 

Áp lực mạnh quá 
Pression trop forte 

Áp lực tốt : lún da nhẹ 
Bonne pression : légère dépression cutanée 
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  = Lổ đáo sâu      = Ulcère (mal perforant) profond. 

= vết thương nông hay nứt chân   = Plaie superficielle, ou crevasse. 
 

 = sẹo cũ lổ đáo hay chai chân dầy sừng trên 
nền lổ đáo cũ  

    = Cicatrice, ou durillon. 
 

= Mức đoạn chi , hay cụt rụt xương      = Niveau d'amputation, ou de résorption 
osseuse 

C  = Cò ngón chân C   =  Orteil en griffe 
 
Ký hiệu :  
 
X : còn cảm giác ( sensible) 
X : mất cảm giác ( insensible) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.  TỔNG KÊ DINH DƯỠNG 5.  BILAN TROPHIQUE 

Những rối loạn dinh dưỡng rõ rệt như da khô, phù 
nề, bàn chân nóng, rụng lông v.v... cũng cần phải 
ghi lại . 

Les éventuels troubles trophiques (peau sèche, 
gonflement, chaleur, chute des poils..) sont 
également notés. 

Tình trạng rối loạn dinh dưỡng thường kèm theo 
mất cảm giác hay liệt nhưng cũng dễ dàng xác 
định  

Ils accompagnent souvent l’insensibilité ou la 
paralysie, mais sont moins aisément repérables. 

Việc thăm dò cần được thực hiện bằng cách 
khám tỉ mỉ như sau : 

Leur investigation s’effectue par un examen 
minutieux : 

Thị chẩn : da bàn chân và cẳng chân có thể có 
dạng nứt da, dạng “ da vảy cá “, da bàn chân có 
thể thâm đen do tình trạng nhiễm trùng kéo dài . 
Bàn chân có thể phù nề, khi so sánh với bên đối 
diện ,dấu hiệu nhiễm trùng .. 

Examen visuel :  La peau du pied et de la jambe 
peut avoir un aspect craquelé, en “peau de 
poisson”.  Elle peut présenter une couleur 
noirâtre, si le pied a subit une infection 
prolongée. Le pied peut être gonflé, en 
comparaison au côté opposé, signe d’infection 

Ấn chẩn : Nhiệt độ da được đánh giá bằng mu 
bàn tay của người khám, so sánh với da vùng 
cẳng chân, và chi đối bên. Việc ấn ngón tay trên 
da phù nề có thể để lại vùng lún da chậm biến 
mất ( “dấu hiệu ấn lõm “ ). 

Palpation : La température est évaluée avec le 
dos de la main, en comparaison avec la jambeet 
le côté opposé. Une pression du doigt sur la 
peau gonflée peut y laisser une dépression qui 
prend du temps à disparaître (“signe du godet”). 

Trong trường hợp vết thương sâu, thật có ích khi  
khám vùng bẹn để phát hiện  hạch sưng to, dấu 
hiệu nhiểm trùng . 

En cas de plaie profonde, il est utile de palper 
également le pli de l’aine pour détecter une 
grosseur des ganglions, signe d’infection. 

Hỏi bệnh : bệnh nhân có ghi nhận co ́ sự khó chịu 
nào đó không, hay không đổ mồ hôi ? Có khi nào 
bệnh nhân thấy đau nhức ở bàn chân hay ở vùng 
bẹn không ? 

Interrogatoire : Le patient a-t’il remarqué une 
gêne quelconque, une absence de transpiration 
? A-t’il parfois des douleurs au pied, ou dans la 
région inguinale ? 
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6.  ĐỘ TÀN PHẾ  6.  DEGRÉ D'INVALIDITÉ 

Đây là cách phân loại quốc tế cho phép đánh giá 
toàn bộ tình trạng và tiến triển của bênh nhân 

Classification internationale, qui permet d'évaluer 
globalement l’état et l'évolution du patient. 

6.1.  Định nghĩa 6.1. Définition 

O  : Bình thường, không thương tổn thần kinh . O : Normal,  pas d'atteinte nerveuse 
1  : tàn tật sơ phát không nhìn thấy được (mất 
cảm giác, da khô) không kèm hậu quả thứ phát 

1  : invalidité(s) primaire(s) invisibles (anesthésie, 
peau sèche) sans conséquences secondaires. 

2  : tàn tật nhìn thấy được: liệt, lổ đáo, đoạn chi, 
biến dạng . 

2  : invalidités visibles : paralysies, plaies, 
amputations, déformations. 

Ghi chú  : Trong các loại tổn thương ở mức độ 2  
cần phân biệt thêm có 3 mức độ phân loại tàn tật 
chi tiết : 

Remarque : Parmi les atteintes de degré 2, il 
convient de distinguer 3 sous- types d’invalidités  

a.Tàn tật sơ phát : liệt cơ chưa có biến dạng  a. Les invalidités primaires : paralysies musculaires 
sans déformation 

b. Tàn tật thứ phát phục hồi được : cò mềm, vết 
thương nông  

b. Les invalidités secondaires réversibles : griffes 
souples, plaies superficielle 

c. Tàn tật  thứ phát không phục hồi : lổ đáo sâu 
đoạn chi, cò cứng các ngón . 

c. Les invalidités secondaires irréversibles : maux 
perforants profonds, amputations, griffes fixées 

Những tàn tật sơ phát là hậu quả trực tiếp cuả tổn 
thương thần kinh do vi khuẩn Hansen hoặc viêm 
thần kinh .  

Seules les invalidités primaires sont la 
conséquence directe de l'atteinte nerveuse par le 
bacille ou de la réaction lépreuse. 

Những thương tổn thứ phát chỉ liên quan đến sự 
thiếu chăm sóc và thiếu thông tin trong vấn đề 
phòng chống tàn tật , và có thể tiến triển đến tật 
nguyền vĩnh viễn .. 

Les invalidités secondaires ne sont liées qu'à la 
négligence ou la mésinformationet  peuvent 
évoluer vers un handicap définitif. 

6.2. Độ tàn tật khu trú / Độ tàn tật chung 6.2. Degré localisé / degré général 

Cần thiết ghi trên bảng ( xem bảng đánh gía chức 
năng ) mức độ tàn tật khu trú. Độ tàn tật chung là 
độ tàn tật cao nhất khi đánh gía . 

Il est utile de reporter sur un tableau (cf la fiche 
de bilan individuel) le degré d’invalidité par 
localisation. Le degré général du patient est le 
degré le plus haut. 

7.  KHÁM CÁC THẦN KINH 7.  PALPATION DES TRONCS NERVEUX 

Các thần kinh chi dưới bị tổn thương trong bệnh 
Hansen là thần kinh hông khoeo ngoài và thần 
kinh chày sau. Các thần kinh này có thể sờ nắn 
dễ dàng dưới da ,để chẩn đoán viêm thần kinh . 

Les nerfs du membre inférieur atteints par la 
lèpre sont sciatique poplité externe (SPE) et 
tibial postérieur (TP). Sous le plan cutané, ils 
peuvent aisément être palpés, pour 
diagnostiquer une inflamation (névrite). 

Nhận biết thần kinh phì đại như thế nào : thần 
kinh to, cứng , sờ có dạng như sợi dây thừng đôi 
khi có chỗ phình to từng đoạn giống như chuỗi hạt 
, thần kinh “chạy “ dưới đầu ngón tay. Hình thức 
khác có thể sờ được là thần kinh to và phập phều, 
mềm (áp xe thần kinh ). 

Comment reconnaître une hypertrophie : le 
nerf paraît gonflé et dur, parfois granuleux, il 
“roule” sous le doigt. Dans d’autres formes 
(abcès nerveux ), le nerf est gros et mou. 

Nếu người thăm khám có nghi ngờ về chẩn đoán 
thần kinh phì đại, việc khám phải bổ sung bằng 
cách khám thần kinh bên đối diện . 

Si l’examinateur a un doute concernant le 
diagnostic d’hypertrophie, l’examen doit être 
complèté par la palpation du côté opposé. 

7.1. Thần kinh hông khoeo ngoài (SPE) 7.1. Sciatique poplité externe (SPE) 

Thần kinh nầy có thể thăm khám theo hai tư thế : Ce nerf peut être recherché dans 2 positions : 
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- Vòng quanh đầu xương mác : 
Bệnh nhân ngồi đối diện với người 
khám, gối gập 90 độ . 

- Autours de la tête du péroné : 
Le patient est assis en face de 
l’examinateur, genou fléchi à 90°. 

Bàn tay cuả người khám tìm mốc là 
đầu xương mác ở mặt ngoài gối. 
Ngón tay trỏ cong theo hình móc và 
nghiên 45 độ về phía dưới sẽ sờ 
đụng thần kinh nằm sau xương . 

La main de l’examinateur 
recherche la tête du péroné sur le 
côté externe du genou. L’index 
recourbé en crochet et incliné à 
45° vers le bas va toucher le 
tronc nerveux derrière l’os. 

- Trong hõm khoeo : Bệnh nhân 
đứng trước mặt người khám, tay 
người khám ngón cái áp vào xương 
bánh chè, các ngón tay khác để sau 
gối, trong hõm khoeo. Ngón 5 đặt 
trên đầu xương mác, ba ngón còn 
lại phía trên sẽ sờ được thân thần 
kinh . 

- Dans le creux poplité : Le 
patient est debout en face de 
l’examinateur, qui place son 
pouce sur la rotuleet les autres 
doigts derrière le genou, dans le 
creux poplité. Le petit doigt se 
place sur la tête du péroné, les 3 
autres doigts touchent le tronc 
nerveux. 

7.2. Thần kinh chày sau (TP) 7.2. Tibial postérieur (TP) 

Bệnh nhân ngồi đối diện với người 
khám, bàn chân để sát mặt đất. 
Thần kinh được tìm bằng bốn ngón 
ngay phía dưới và phía sau mắt cá 
trong. Những thành phần khác ngay 
tại vị trí đó có thể la ̀m phiền cho 
chẩn đoán : gân, động mạch, tỉnh 
mạch, thần kinh sẽ chỉ nhận thấy 
được khi nó thực sự phì đại, bệnh 
nhân sẽ cảm nhận một sự đau đớn 
ngay cả người khám chưa nhận ra 
dây thần kinh . 

Le patient est assis en face de 
l’examinateur, pied au sol. Le nerf 
est recherché avec les 4 doigts 
juste en dessous et en arrière de 
la malléole interne. D’autres 
éléments en ce même endroit 
peuvent gêner le diagnostic : 
tendon, artère, veines. Le nerf ne 
sera donc perçu que s’il est 
vraiment hypertrophié, le patient 
pourra ressentir une douleur 
même si l’examinateur ne sent 
pas le nerf. 

7.3. Lợi ích cuả việc khám thần kinh 7.3. Intérêt de la palpation 

Việc thăm khám thần kinh cho phép làm nổi bật 
hai dấu hiệu lâm sàng : 

La palpation des troncs nerveux permet de 
mettre en évidence 2 signes cliniques : 

Đau nhức khi sờ nắn Douleur à la palpation 

Phì đại thần kinh (người ta sẽ đánh dấu trên bảng 
tổng kê “ phì đại thần kinh “ +, ++, hay +++, tùy theo 
tầm quan trọng của sự phì đại ): thần kinh dễ sờ và 
lăn ở dưới ngón tay. 

Hypertrophie du nerf (on notera sur la fiche de 
bilan “hypertrophie SPE / TP” +, ++, ou +++, selon 
l’importance de l’hypertrophie) : le nerf est aisément 
palpableet roule sous le doigt. 
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Sự hiện diện của một trong hai dấu hiệu kể trên là 
dấu hiệu cuả viêm thần kinh  cần khẩn cấp can 
thiệp điều trị đặc hiệu để bảo tồn chức năng thần 
kinh . 

La présence de ces 2 signes indique une 
inflamation nerveuse ou névrite, qui nécessite de 
toute urgence un traitement spécifique pour 
préserver la fonction nerveuse. 

Trong trường hợp nghi ngờ, bệnh nhân sẽ được 
gởi đến cơ sở chuyên khoa . 

En cas de doute, le patient sera référé en 
structure spécialisée. 

8.  TÍNH ĐỀU ĐẶN CỦA BẢNG TỔNG KÊ  8.  RÉGULARITÉ DU BILAN 

8.1. Tiến triển bình thường  8.1. Evolution normale 

Thông thường bảng tổng kê thứ hai được thực 
hiện (Thử cơ và cảm giác) một tháng sau khi thực 
hiện bảng đầu tiên kể từ khi phát hiện bệnh. 
Trong giai đọan đa hoá,  nhất thiết là mỗi 3 tháng 
phải thực hiện một lần. Trong giai đọan giám sát, 
bảng tổng kê cần được bổ sung mỗi năm ít ra một 
lần 

Idéalement, la fiche de bilan doit être complétée 
(reprise des tests sensitifs et moteurs) une fois 
par mois à partir de la détection du maladeet 
impérativement au moins une fois par trimestre 
durant toute la péride de traitement à la 
polychimiothérapie. Pendant la période de 
surveillance médicale, la fiche sera complétée au 
minimum une fois par an. 

Trong trường hợp có thay đổi trong sự phân bố 
mức độ tàn tật, bệnh nhân cần được chuyển 
khám ngay lập tức ở phòng khám da liễu quận, 
huyện hay tuyến cao hơn : Bệnh nhân ở giai đoạn 
phản ứng phong, viêm thần kinh hay tái phát, 
trong mọi trường hợp bệnh nhân cần được điều 
trị thích hợp. 

En cas de changement dans la répartition des 3 
invalidités primaires, le patient doit être 
immédiatement référé au dispensaire : il est en 
phase de réaction à la polychimiothérapie, ou en 
rechuteet dans tous les cas, doit recevoir un 
traitement adapté. 

8.2. Phản ứng phong 8.2. Réaction lépreuse 

Nếu  bệnh nhân trước đó qua giáo dục sức khỏe 
được hướng dẫn các dấu hiệu biến đỗi xuất hiện 
trên thương tổn da, hoặc có rối loạn chức năng 
thần kinh (cảm giác và vận động), hoặc do cán bộ 
y tế phát hiện ra dấu hiệu viêm thần kinh, thì bảng 
tổng kê cần phải được bổ sung các thông tin mới. 
Nếu tiến triển đã được xác định, bệnh nhân cần 
được chuyển đên chuyên khoa  để điều trị phản 
ứng phong.  

Si le patient, préalablement informé par 
l’éducation sanitaire, constate et rapporte une 
modification des lésions cutanées, ou de trouble 
de la fonction nerveuse (sensibilité ou motrice), 
ou si l’agent de santé constate un signe de 
névrite, la fiche de bilan doit être complétée. Si 
une évolution est confirmée, le patient doit être 
référé pour traitement spécifique de réaction 
lépreuse. 

8.3.Thay đổi cách điều trị    8.3. Modification du traitement 

Bảng tổng kê này cần phải bổ sung trước khi 
quyết định ngừng , giảm liều hay tăng thêm liều  
điều trị  bằng Prednisolone trong phản ứng phong  

La fiche de bilan doit être complétée avant toute 
décision d’arrêt, de diminution, ou de 
renforcement du traitement à la prednisolone de 
la réaction lépreuse. 
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GGIIÁÁOO  DDỤỤCC  SSỨỨCC  KKHHOOẺẺ  

CCÁÁCCHH  CCHHĂĂMM  SSÓÓCC  HHẰẰNNGG  NNGGÀÀYY  
EEDDUUCCAATTIIOONN  SSAANNIITTAAIIRREE  &&  SSOOIINNSS  QQUUOOTTIIDDIIEENNSS  

  

1. ĐẠI CƯƠNG 1. GÉNÉRALITÉS 

Bệnh phong chỉ gây trực tiếp 3 hình thức tàn tật 
nguyên phát : mất cảm giác, liệt cơ và mất tiết mồ 
hôi. 

La lèpre n'est donc directement responsable 
que des 3 invalidités primaires : perte de 
sensibilité, paralysie musculaireet perte de 
sudation. 

Cả 3 hình thức tàn tật nầy sẽ theo bệnh nhân suốt 
đời ngay cả khi lành bệnh. 

Ces 3 invalidités accompagneront le patient, 
même une fois guéri, durant toute sa vie. 

Tuy nhiên, với phương tiện tối thiểu và nhất là vệ 
sinh cuộc sống đúng đắn, các hình thức tàn tật nhẹ 
thứ phát sẽ dễ dàng được điều trị và sẽ không bao 
giờ xuất hiện lại. 

Cependant, avec un minimum de moyenset 
surtout une hygiène de vie stricte, les invalidités 
secondaires légères seront facilement 
traitéeset n'en apparaîtront jamais de 
nouvelles. 

Những mục đích cần theo đuổi là : Les buts poursuivis sont les suivants : 

Trường hợp chỉ có tàn tật nguyên phát : tránh sự 
xuất hiện của các hình thức tàn tật thứ phát, bằng 
cách thông báo cho bệnh nhân những nguy cơ mà 
họ có thể bị và giúp họ tìm cách phòng chống các 
nguy cơ đó. 

Invalidités primaires seules : éviter 
l'apparition d'invalidités secondaires, en 
informant le patient des risques qu'il encourtet 
de la manière de s'en protéger. 

Trường hợp có các hình tàn tật thứ phát nhẹ Invalidités secondaires  légères  

Hướng dẫn cho bệnh nhân cách tự chăm sóc vết 
thương đơn giản tại nhà, để có thể trở về mức độ 
tàn phế nguyên phát. 

Expliquer au patient les soins simples de 
traitement à domicile, de manière à les guériret 
revenir aux invalidités primaires. 

Tránh sự xuất hiện của các thương tổn tàn tật thứ 
phát bằng cách thông báo cho bệnh nhân những 
nguy cơ mà họ có thể bị, giúp họ tìm cách phòng 
chống các nguy cơ đó. 

Eviter l'apparition d'invalidités secondaires, en 
informant le patient des risques qu'il encourtet 
de la manière de s'en protéger. 

Trường hợp có các hình thức tàn tật thứ phát 
vĩnh viễn :  thích ứng với môi trường xung quanh, 
dụng cụ lao động cho người tàn tật 

Invalidités secondaires définitives : adapter 
l’environnement, l’outil de travail au handicap. 

Thật rất dễ dàng phòng ngừa hơn là chữa trị, và 
việc điều trị trước tiên là cung cấp thông tin cho 
bệnh nhân : 

Il est bien plus aisé de prévenir que de guériret 
le premier traitement est d'informer le 
patient : c'est 

Đó là giáo dục sức khoẻ. C’est l'éducation sanitaire 

2.    THỰC HÀNH GIÁO DỤC SỨC KHOẺ Ở 
TRẠM Y TẾ  

2.    PRATIQUE DE L’ÉDUCATION 
SANITAIRE EN DISPENSAIRE 

Mục đích của giáo dục sức khoẻ là thuyết phục các 
bệnh nhân để họ có thể tự sắp xếp thời gian hằng 
ngày từ  ½ đến 1 giờ để tự săn sóc vết thương hay 
chỉ là săn sóc phòng ngừa. Đây không phải là điều 
dễ dàng, và đòi hỏi về phía người cán bộ màng 
lưới tính cách sư phạm, sự cảm thông và lòng kiên 
nhẫn. 

Le but de l'éducation sanitaire est donc de 
convaincre le patient qu'il devra consacrer 
quotidiennement une demi-heure à une heure 
de soins curatifs ou simplement préventifs. Ce 
n'est pas chose aiséeet réclame de la part de 
l'agent de santé, pédagogie, compréhensionet 
patience. 

Người điều trị cũng là người hướng dẫn, thiết lập 
với các bệnh nhân của họ một mối liên kết tin cậy 
và tổ chức một buổi nói chuyện, nhằm mục đích 
theo dõi diễn biến và khó khăn của bệnh nhân để 
hướng dẫn họ một cách hiệu quả hơn. 

Le thérapeute est donc un guide, qui établit 
avec ses patients une relation de confiance et 
un dialogue, qui lui permettent de suivre leur 
évolution et leurs difficultés pour les guider de 
manière efficace. 
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Giáo dục sức khoẻ là một việc giảng dạy lâu dài và 
từ từ, phụ thuộc vào mỗi bệnh nhân, vào những tàn 
phế và cuộc sống hằng ngày của họ. 

L'éducation sanitaire est un enseignement  long 
et progressif, qui dépend de chaque patient, de 
ses invalidités, de son cadre de vie. 

Luôn luôn cần có một số thông tin chung căn bản 
mà mỗi bệnh nhân nhất thiết phải biết để có các 
biện pháp tự bảo vệ và tự săn sóc một cách đơn 
giản nếu có nhu cầu. 

Il est toutefois un certain nombre d'informations 
générales de base que tout patient doit 
impérativement connaître pour avoir les 
moyens de se protéger et de se traiter 
simplement si besoin. 

Cách tổ chức các buổi giáo dục sức khoẻ Organisation des séances  

Để truyền đạt các thông tin căn bản, các buổi giáo 
dục tập thể được tổ chức tại các trạm y tế phường 
xã của các quận huyện. 

Pour transmettre ces informations de base, des 
séances collectives sont organisées dans les 
dispensaires de district, de commune, ou de 
quartier. 

Để đạt hiệu quả cao, cán bộ màng lưới cần tôn 
trọng một số các nguyên tắc : 

Pour une efficacité optimale, un certain nombre 
de principes doivent être respectés par l'agent 
de santé :  

• Các bệnh nhân được tập hợp theo nhóm tàn 
tật (mắt, tay, chân) và nếu có thể được xếp 
theo cùng một mức độ tàn tật của từng nhóm: 
giáo dục sức khoẻ sẽ đạt được mục tiêu hơn. 

• Les patients doivent être regroupés suivant 
une même localisation d’invalidité (yeux, 
pieds, mains)et si possible suivant le 
même type d’invalidité : l’éducation 
sanitaire sera alors ciblée. 

• Một nhóm không vượt quá 7 bệnh nhân, nếu 
không đa số sẽ dễ bị sao lãng và rất khó đảm 
bảo sự am hiểu của mỗi người. 

• Un groupe ne doit pas excéder 7 patients,  
sinon ces derniers sont plus facilement 
distraitset il est difficile de s'assurer de la 
compréhension de chacun. 

• Tốt hơn hết, cán bộ màng lưới cần được sự 
hổ trợ của nhân viên y tế địa phương trong 
những buổi nói chuyện, nhân viên này sẽ làm 
ví dụ, để đảm bảo rằng mọi bệnh nhân theo 
dõi được buổi giáo dục. 

• Il est préférable que l’agent sanitaire se 
fasse assister lors de la séance par un 
autre personnel du dispensaire, qui 
montrera les exemples, s’assurera que 
tous les patients suivent la séance. 

• Các bệnh nhân cần được sắp xếp theo vòng 
tròn để mọi người có thể lắng nghe và thấy 
những vấn đề minh hoạ. 

• Les patients doivent être disposés en 
cercle, afin que chacun puisse bien écouter 
l'agent de santéet voir ses démonstrations. 

• Không bao giờ tạo ra « bức tường ngăn 
cách » giữa cán bộ màng lưới và bệnh nhân, 
nói chuyện ngang hàng với họ, vì bệnh nhân 
đã có quen với thái độ bị ruồng bỏ, và sự thân 
mật gần gũi của nhân viên sẽ đem đến cho họ 
niềm tin tưởng. 

• Ne jamais  “mettre un mur” entre l’agent de 
santé et le patient, lui parler d’égal à égal : 
Le patient est habitué aux attitudes de 
rejetet la convivialité des personnels 
soignants lui redonnera confiance. 

• Buổi giáo dục không thể tổ chức như một giáo 
trình lên lớp của người cán bộ màng lưới, mà 
là một buổi họp trong đó mỗi bệnh nhân tham 
gia đóng góp kinh nghiệm và những kiến thức 
của họ. Cán bộ màng lưới là người hướng 
dẫn, định hướng cuộc thảo luận để đưa ra các 
giải pháp. 

• La séance ne doit pas être organisée 
comme un cours magistral de l’agent de 
santé, mais comme un réunion dans 
laquelle chaque patient fait part de son 
expxérience, de ses connaissances. 
L’agent sanitaire sert de guide, oriente la 
discussion pour donner les solutions. 

• Rất nhiều bệnh nhân đã không có cơ may đến 
trường, điều hiển nhiên là bệnh nhân khó tiếp 
thu các vấn đề. Do vậy cần sử dụng các từ 
đơn giản bình dân (không có ngôn ngữ y 
khoa) cho những thí dụ, lập lại nhiều lần các 
sự kiện quan trọng, và nhất là phải minh hoạ 
bằng hình ảnh, hình vẽ, các vật dụng, vv... 

• Beaucoup de patients n'ont pas eu la 
chance d'aller longtemps à l'écoleet ce qui 
paraît évident à l'agent de santé peut être, 
pour eux, difficile à comprendre. Il faut 
donc employer des mots simples, 
populaires (pas de langage médical), 
donner des exemples, répéter plusieurs 
fois les choses importanteset surtout 
toujours illustrer ce que l'on dit par des 
dessins, des photos, des objetsetc... 
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Hãy nhớ đến nguyên tắc : Se souvenir du principe : 
“Điều mà bạn nghe, bạn sẽ quên “Ce que tu entends, tu l’oublies, 
Điều mà bạn thấy, bạn sẽ nhớ Ce que tu vois, tu t’en souviens, 
Điều mà bạn làm, bạn sẽ hiểu.” Ce que tu fais, tu le sais” 

• Cũng nên có một thành viên của gia đình bệnh 
nhân tham dự buổi giáo dục sức khoẻ để ủng 
hộ người bệnh ở nhà, điều này ta nên bắt 
buộc khi bệnh nhân già hay còn quá trẻ. 

• Il est souhaitable qu'un membre de la 
famille assiste à l'éducation sanitaire pour 
soutenir le patient à la maison, cela devient 
impératif lorsque le patient est âgé ou très 
jeune. 

• Không bao giờ khuyên làm một bài tập và cách 
săn sóc mà không giải thích lý do. Hãy vận 
dụng phương pháp sư phạm để giải thích 
trong các trường hợp tại sao có tàn tật ? Tàn 
tật sẽ diễn tiến ra sao nếu ta không làm gì cả ? 
Tại sao bệnh sẽ tiến triển như thế ? Điều gì 
cần phải làm để tránh tiến triển này ? Và tại 
sao cần phải làm như vậy ? 

• Ne jamais conseiller un exercice ou un soin 
sans en donner la raison. La méthode 
pédagogique est la suivante : pourquoi 
cette invalidité ? Comment évoluera-t’elle 
si on ne fait rien ? Pourquoi évoluera-t’elle 
ainsi ? Ce qu’il faut faire pour éviter cette 
évolutionet pourquoi il faut le faire. 

• Bệnh nhân không có thói quen tiếp thu nhiều 
thông tin và những lời khuyên mới cùng một 
lúc. Do vậy, cần thiết giáo dục từ từ và đảm 
bảo chắc chắn sự hiểu biết của mỗi thành viên 
bằng những câu hỏi có lý luận sau mỗi thông 
tin mới và sau mỗi buổi giáo dục. 

• Les patients n'ont pas l'habitude de 
reçevoir une profusion d'informations et de 
nouveaux conseils. Il est donc nécessaire 
d'être très progressifet de s'assurer 
constament de la compréhension de 
chaque participant par des questions 
judicieuses après chaque nouvelle 
informationet après chaque séance.  

• Cũng cùng một lý do như trên, mỗi buổi giáo 
dục sức khoẻ nên giới hạn trong 45 phút. Quá 
thời gian trên, bệnh nhân trở nên chán nản 
kém tiếp thu. Cũng cần phải nghĩ rằng họ còn 
phải làm việc để kiếm sống. 

• Pour les mêmes raisons, chaque séance 
d'éducation sanitaire est limitée à 3/4 
d'heure. Au delà, les patients deviennent 
moins réceptifs. Il faut aussi penser qu'ils 
ne peuvent pas forcément s'absenter de 
leurs occupations pour des durées 
prolongées. 

Một buổi bổ sung luôn được ưa chuộng hơn một 
buổi giáo dục quá dài sẽ làm nản lòng họ. 

Une séance supplémentaire est toujours 
préférable à une séance trop longue, qui 
découragera les patients. 

• Các buổi giáo dục nên cách khoảng ít ra là 
một tuần, để bệnh nhân có thời gian tiếp thu 
những thông tin của buổi họp trước. 

• Les séances sont espacées d'une semaine 
au moins, pour permettre aux patients 
d'assimiler les acquits de la séance 
précédente. 

• Cán bộ màng lưới, với tư cách là người cố vấn 
hơn là người điều trị, dành trọn thời gian cho 
người bệnh, ngay cả ngoài các buổi giáo dục 
sức khoẻ. 

• L’agent se santé, plus conseiller que 
thérapeute, restera à la disposition du 
patient, même hors des séances. 
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3.  CÁC LỜI KHUYÊN CĂN BẢN : 3.  CONSEILS DE BASE : 

Giáo dục sức khoẻ cho bệnh nhân phong bao gồm 
việc cung cấp cho họ một số lời khuyên cần thiết 
cho việc tự chăm sóc và dự phòng hiệu quả các 
trường hợp tàn tật. 

L'éducation sanitaire des patients lepreux 
consiste donc à leur fournir un certain nombre 
de conseils nécessaires à une auto-prise en 
charge et une prévention efficace des 
invalidités.  

• Buổi 1 : « Bệnh phong là gì ? » • 1ere séance : "Qu'est-ce que la lèpre"  

Buổi học dành riêng cho tất cả bệnh nhân, mà đa 
số họ chưa có một ý tưởng về bệnh này: đường 
truyền bệnh, điều trị, tàn tật, ... 

Séance destinée à tous les patients, dont la 
majorité n'a aucune idée de ce qu'est la 
maladie  transmission, traitement, invalidités.... 

Mục đích của buổi học :  Buts de la séance :  

- Làm mất đi tính cách bi thảm của bệnh này. - Dédramatiser la maladie 

- Thay đổi từ từ mọi ý kiến sai lầm liên quan đến 
bệnh, đường lây truyền, tiến triển bệnh và đưa ra 
những ý kiến đơn giản nhưng chính xác. 

- Changer une à une toutes les fausses idées 
conçernant la maladie, sa contagion, son 
évolutionet en donner une idée simple mais 
juste. 

- Làm cho họ hiểu rằng điều trị nội khoa không 
ngăn cản được tiến triển của tàn tật, và chỉ có 
chính bệnh nhân mới có thể phòng ngừa tàn tật mà 
thôi. 

- Faire comprendre que le traitement médical 
n’empêchera pas l’évolution des invaliditéset 
que seul le patient lui-même peut s’en 
prémunir. 

- Làm cho họ hiểu rằng tại sao, các bệnh nhân, dù 
đã khỏi bệnh hay thương tổn thần kinh không nhiều 
cần phải dành ít nhiều thời gian mỗi ngày để phòng 
chống những tàn tật thứ phát. 

- Faire comprendre pourquoi les patients, 
même guéris et peu atteints, devront consacrer 
un peu de temps tous les jours de leur 
existence pour se prémunir des invalidités 
secondaires. 

- Hướng dẫn cách phát hiện sớm các dấu hiệu 
phản ứng phong : đau vùng quanh khớp, các 
thương tổn da mới, giảm chức năng thần kinh. 

- Enseigner la detection précoce des signes de 
réaction au traitement : douleurs articulaires, 
nouvelles lésions cutanées, diminution de la 
fonction nerveuse. 

• Buổi hai : « Cần phải làm gì mỗi ngày cho 
bàn chân mất cảm giác ? » 

• 2eme séance : "Que faut-il faire tous les 
jours pour les pieds insensibles" 

- Chăm sóc - Surveillance 
- Làm ẩm - thoa dầu - Humidification / huilage 
- Điều trị các chai chân - Traitement des durillons 
- Điều trị các vết thương và các nứt nẻ ở da. - Traitement des plaies et crevasses 
- Cách bảo vệ  - Protection 
- Cách trang bị giầy. - Chaussage 

• Buổi ba : « Cần phải làm gì mỗi ngày cho 
bàn chân bị liệt ? » 

• 3eme séance : “ Que faut-il faire tous les 
jours pour les pieds paralysés” 

- Tự tập vật lý trị liệu bảo tồn. - Auto-kinésithérapie d’entretien 
- Cách trang bị giầy. - Chaussage 

• Buổi bốn : Kiểm tra • 4eme séance : Contrôle 

Buổi kiểm tra nầy không thể làm lơ là được vì nó 
cho phép tập hợp lại các bệnh nhân đã tiếp thu 
cùng một cách giáo dục sức khoẻ, để : 

Cette séance ne doit pas être négligée : elle 
permet de réunir de nouveau les patients qui 
ont reçu ensemble la même éducation 
sanitaire, pour vérifier : 

- Mức độ hiểu biết của mỗi thành viên, các điểm 
còn chưa rõ. 

- La compréhension de chacun d’eux, les points 
encore obscurs 

- Việc thực hành hằng ngày các thao tác vệ sinh 
trong cuộc sống. Nếu không tại sao ? 

- La pratique quotidienne des gestes 
d’hygienne de vie. Sinon, porquoi ? 
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- Tiến triển của mức độ tàn tật : có gì tiến bộ ? Nếu 
không tại sao ? 

- L’évolution des invalidités : y a-t’il progrès ? 
Sinon, pourquoi ? 

- Bệnh nhân có năng động không? Bệnh nhân có 
hài lòng không? Nếu không, tại sao? 

- Le patient est-il motivé ? Est-il satisfait ? 
Sinon, pourquoi ? 

Buổi kiểm tra nầy sẽ cho phép xác định các bệnh 
nhân có những kết quả tốt. Họ sẽ được sử dụng lại 
như là người hướng dẫn cho những người khác, và 
họ sẽ dễ dàng thuyết phục người khác, bằng kinh 
nghiệm bản thân của họ. 

Cette séance permettra d’identifier les patients 
qui auront eu de bons résultats. Ils seront 
utilisés comme guides pour les autres, qu’il 
pourront plus aisément convaincre, du fait de 
leur expérience personnelle positive. 

Buổi học nầy cũng cho phép nhắc lại từng điểm 
của giáo dục sức khoẻ mà không đạt các kết quả 
tốt. Ngoài ra buổi học nầy còn cho phép cán bộ 
màng lưới đánh giá chính bản thân họ, phương 
pháp giảng dạy cho bệnh nhân : tại sao không có 
kết quả tốt đối với bệnh nhân nầy? Đã đủ minh hoạ 
các thí dụ chưa? Đã dùng các từ phức tạp quá hay 
không? 

 Cette séance permettra en outre à l’agent de 
santé d’évaluer lui-même sa méthode 
d’enseignement aux patients : pourquoi n’a-t’il 
pas eu de bons résultats sur ce sujet ? A-t’il 
montré suffisament d’exemples ? A-t’il employé 
un vocabulaire trop compliqué ? 

Sau các buổi học căn bản, một quyển sách nhỏ 
giáo khoa có hình vẽ được cấp cho mỗi bệnh nhân, 
giúp người bệnh nhớ lại các thao tác khác nhau 
trong vệ sinh cuộc sống. 

A la fin des séances de base est remis au 
patient le petit livret pédagogique illustré, qui lui 
permettra de se remémorer les différents 
gestes d’hygiène de vie. 

Quyển sách nhỏ này chỉ là phần tóm tắt, điều cần 
thiết là người cán bộ màng lưới dành thời gian cho 
mỗi người bệnh để giải thích và bổ xung các hình 
minh hoạ cũng như chọn lựa các thao tác mà họ 
cần thực hiện tại nhà. 

Ce livret n’est qu’un résuméet il est impératif 
que l’agent de santé prenne le temps avec 
chacun de ses patients pour lui expliquer et 
compléter les illustrationset pour sélectionner 
les gestes à réaliser à la maison. 

Vì mục đích ấy, mỗi tranh minh hoạ có kèm theo 
một ô cần đánh dấu. Cán bộ màng lưới, với sự hiện 
diện của người bệnh, sẽ đánh dấu lựa chọn các ô 
tương ứng với mức độ tàn tật của từng trường hợp 
đặc biệt, bằng cách đảm bảo cùng lúc rằng bệnh 
nhân đã hiểu các bài học: tại sao thực hiện bài tập 
nầy hay cách săn sóc nầy, làm cách nào thực hiện 
đúng bài tập? 

A cet effet, chaque illustration est 
accompagnée d’une case à cocher. L’agent de 
santé, en présence de son patient, cochera 
sélectivement toutes les cases correspondant 
aux invalidités de ce cas particulier, en 
s’assurant par la même occasion que le patient 
a bien assimilé les leçons : pourquoi effectuer 
cet exercice ou soin, comment l’effectuer 
correctement. 

Đây chí là các thông tin căn bản, dĩ nhiên rằng giáo 
dục sức khoẻ cho bệnh nhân không bao giờ hoàn 
tất: các buổi học được thực hiện tối thiểu, điều 
quan trọng hơn nữa là các buổi kiểm tra, sẽ cho 
phép trau dồi các lời khuyên căn bản, làm thích 
ứng cho các chuyên biệt của từng trường hợp. 

Il ne s'agit-là que d'informations de baseet il est 
bien évident que l'éducation sanitaire d'un 
patient n'est jamais achevée : ces séances 
minimum effectuées, plus importantes encore 
sont les séances de contrôle, qui permettront 
d'affiner ces conseils de base, de les adapter 
aux spécificités de chaque cas. 

Ngược lại, chỉ giảng cho bệnh nhân những điều tỏ 
ra cần thiết đối với họ, và không hơn thế nữa (ví 
dụ: không nói gì về nguy cơ vết thương cho bệnh 
nhân không có mất cảm giác) : nếu các săn sóc 
hằng ngày đòi hỏi bệnh nhân nhiều thời gian hay 
rất phức tạp cho họ, người bệnh sẽ không làm gì 
cả. 

Inversement, n'enseignons au patient que ce 
qui lui est nécessaireet rien de plus (par 
exemple, ne pas parler de risque de plaie à un 
patient qui n’a pas de perte sensitive) : si les 
soins quotidiens lui demandent trop de temps 
ou sont trop compliqués, le patient ne fera rien 
du tout. 

Giáo dục sức khoẻ tiêu chuẩn cần đạt mục tiêu 
cho từng trường hợp một. 

L'éducation sanitaire standard doit être 
ciblée au cas par cas. 

• Số lượng các buổi giáo dục : • Nombre de séances : 

Chắc rằng không có con số giới hạn cho các buổi 
giáo dục, nhưng có số lượng tối thiểu cho các buổi 
giáo dục cơ ba ̉n, tùy theo mức độ tàn tật. 

Il n’y a, bien sùr, pas de nombre limité de 
séances, mais un nombre minimum de séances 
de base, selon les invalidités. 
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Như vậy, một bệnh nhân A chỉ có vấn đề mất cảm 
giác nhưng không liệt vận động, sẽ theo tối thiểu 3 
buổi giáo dục : 

Ainsi, un patient A ne présentant que des 
problèmes sensitifs sans invalidité motrice 
suivra au minimum 3 séances : 

- « Bệnh phong là gì? » - “Qu’est-ce que la lèpre“ 
- « Cần phải làm gì mỗi ngày cho bàn chân mất 
cảm giác? » 

- “Que faut-il faire tous les jours pour les pieds 
insensibles” 

- Buổi kiểm tra -  Séances de contrôle 

Một bệnh nhân B khác, có cùng một lúc vấn đề rối 
loạn cảm giác và rối loạn vận động, sẽ theo tối 
thiểu 4 buổi giáo dục : 

Un autre patient B présentant à la fois des 
troubles sensitif et des troubles moteurs suivra 
au minimum 4 séances : 

- « Bệnh phong là gì? » - “Qu’est-ce que la lèpre“ 
- « Cần phải làm gì mỗi ngày cho bàn chân mất 
cảm giác? » 

- “Que faut-il faire tous les jours pour les pieds 
insensibles” 

- « Cần phải làm gì mỗi ngày cho bàn chân bị 
liệt? » 

- “Que faut-il faire tous les jours pour les pieds 
paralysés” 

- Buổi kiểm tra -  Séances de contrôle 

A và B có cùng 3 buổi như nhau, nhưng B sẽ lồng 
ghép vào một nhóm giáo dục sức khoẻ khác cho 
buổi giáo dục « Cần phải làm gì mỗi ngày cho bàn 
chân bị liệt? ». 

A et B seront ensemble pour 3 séances, mais B 
intègrera un autre groupe d’éducation sanitaire 
pour la séance “Que faut-il faire tous les jours 
pour les pieds paralysés”. 

4.  BÀN CHÂN MẤT CẢM GIÁC 4.  PIEDS INSENSIBLES 

Mỗi một cá nhân có bàn chân cảm giác bình 
thường luôn có phản xạ tốt giữ an toàn cho bàn 
chân khi có cơn đau đầu tiên của vết thương hay 
vết phỏng. Khi cảm giác bị giảm đi, phản xạ nầy 
không còn nữa. Trong cuộc sống hằng ngày, các 
cơ hội gây thương tích thật là nhiều, do vậy cần 
phải bổ sung các khiếm khuyết nầy bằng cách 
chăm sóc và bảo vệ. 

Tout individu sensible possède le réflexe de 
mettre son pied à l’abri dès la première douleur 
de plaie ou de brùlure. Losque la sensibilité est 
diminuée, ce réflexe n’existe plus et, dans la vie 
de tous les jours, les occasions de se blesser 
sont nombreuses. Il faudra donc pallier à ce 
déficit par une surveillance et une protection. 

Bàn chân mất cảm giác có các nguy cơ thường 
xuyên gây loét và gây vết thương. Hai mục đích 
của giáo dục sức khoẻ sẽ là giáo dục cho bệnh 
nhân biết cách tự bảo vệ các bóng nước và vết 
thương, và săn sóc sớm các thương tổn có thể xảy 
ra. 

Les pieds insensibles présentent donc un 
danger permanent d’ulcérations et de plaies. Le 
double but de l’éducation sanitaire sera donc 
d’apprendre au patient à se protéger des 
ampoules et des plaieset de soigner 
précocément les éventuelles lésions.  

Việc giáo dục sức khoẻ này cần được trang bị cho 
tất cả bệnh nhân có vùng mất cảm giác, cũng như 
giảm cảm giác (1 gạch chéo đỏ trên phiếu đánh giá 
chức năng). 

Cette éducation sanitaire doit être fournie à tout 
patient présentant une zone insensible, même 
réduite (1 croix rouge sur la fiche individuelle de 
bilan). 

 4.1. Quan sát  4.1. Surveillance 
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Nên làm thường xuyên (tối thiểu một ngày một lần) 
và cách đặc biệt, sau khi đi bộ một đoạn đường dài 
hay ở một tư thế đứng kéo dài, bệnh nhân cần có 
thời gian để kiểm tra gan bàn chân mất cảm giác, 
để phát hiện: vùng đỏ da, chỗ nóng da, chỗ nứt da, 
bóng nước, vết thương, đau trong sâu khi ấn... 

Le plus souvent possible (au minimum une fois 
par jour)et particulièrement après une marche 
ou une station debout prolongée, le patient 
devra prendre le temps de contrôler la plante 
de ses pieds insensibles, pour y détecter : 
rougeur, chaleur, crevasse, ampoule, plaie, 
douleur profonde à l’appui... 

 
 
Càng phát hiện sớm  
càng dễ chữa trị ! 

Plus la détection est précoce,  
plus facile sera le traitement ! 

Nếu một trong các dấu hiệu trên được phát hiện, 
cần phải có những biện pháp trị liệu ngay để tránh 
trầm trọng thêm. 

Si l’un de ces signes est détecté, il faut prendre 
des mesures immédiates pour en éviter 
l’aggravation  

- Rửa sạch vết thương - Nettoyage de la plaie 
- Băng bó  - Bandage 
- Nằm nghỉ ngơi (giảm áp lực cho vùng tì đè) - Mise au repos (décharge) 
- Khám tại trạm y tế phường, xã hoặc phòng khám 
da liễu để có một trị liệu thích đáng: giầy lành sẹo, 
bột, khoét lỗ giảm áp ở đôi dép, hay lời khuyên đặc 
hiệu đơn giản. 

- Visite au dispensaire pour un traitement 
approprié : chaussure de décharge, plâtre, 
décharge dans la sandale, ou simples conseils 
spécifiques. 

Trong bất cứ trường hợp nào, dù chỉ là một bóng 
nước hay một điểm đau cũng không được bỏ qua, 
trường hợp thiếu các biện pháp thích đáng, các chỗ 
này sẽ tiến triển sang một vết thương sâu nhiễm 
trùng và trong một thời gian ngắn cần phải đoạn chi 
để cứu sống người bệnh, vv... 

En aucun cas, même une ampoule ou petit 
bobo ne doit être négligé : en l’absence de 
mesures adaptées, il évoluera toujours en plaie 
profonde infectée qui nécessitera à moyen 
terme un amputation du membre ! 

Khi thấy xuất hiện một chỗ đỏ, hay một bóng nước 
ở bàn chân, cần phải tìm cho ra được nguyên 
nhân, điều này cho phép bảo vệ bàn chân cho lần 
sau. 

Losqu’apparaît une rougeur, ou une ampoule, il 
faut toujours en rechercher la cause, ce qui 
permettra de s’en protéger une prochaine fois. 

 
 

4.2. Cách bảo vệ  4.2. Protection 

Có 3 cách để gây ra thương tích : Il existe 3 façons de se blesser : 

• Chấn thương trực tiếp (do va chạm hay vật 
sắc, nhọn) 

• Traumatisme direct (par un choc, ou un 
objet coupant ou pointu) 

• Bỏng (ví dụ như đi chân không trên cát nóng) • Brulure (en marchant sur du sable chaud, 
par exemple) 

• « Lạm dụng » có nghĩa là áp lực hay cọ sát 
kéo dài, gây nên bóng nước rồi gây ra vết 
thương. 

• “Over-use”, c’est-à-dire par pression ou 
frottement prolongé, provoquant une 
ampoule, puis une plaie. 

 
 
Cách trang bị giầy : Chaussage : 

Giầy phòng ngừa luôn tuyệt đối cần thiết cho bệnh 
nhân có bàn chân mất cảm giác. Giầy cần đáp ứng 
một vài tiêu chuẩn xác định nhằm bảo vệ hiệu quả 
chống lại 3 hình thức gây ra vết thương . 

Le chaussage préventif est donc une nécessité 
absolue pour le patient aux pieds insensibles. Il 
devra répondre à certaines normes précises de 
manière à protéger efficacement contre ces 3 
formes de plaies 
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• Phần đế giầy phải rộng, che bàn chân, đặc 

biệt ngăn sự va chạm trực tiếp vào bàn chân, 
và ngăn không cho sỏi đá lọt vào dép  (1). 

• Semelle débordant largement le pied pour 
absorber les chocs frontaux en particulieret 
pour empêcher les petits cailloux de se 
glisser dans la sandale (1). 

• Phần đế dưới đủ cứng, ngăn không cho các 
vật nhọn, hay vật làm giập xuyên thủng (đinh, 
sỏi đá, ...) (2). 

• La semelle inférieure doit être suffisament 
solide pour arrêter la pénétration 
d’éléments contondants (clous, cailloux..) 
(2). 

• Phần đế trên, bằng mút, đủ mềm để phân bố 
áp lực của trọng lượng cơ thể và tránh những 
vùng quá tì đè  (3). 

• La semelle supérieure, en mousse,  doit 
être suffisament souple pour répartir les 
pressions du poids du corps et éviter les 
sur-appuis (3). 

• Các quai cần đủ rộng để giới hạn cọ sát, và 
cần phải khoét ở những chỗ lồi xương  (4) 

• Les sangles doivent être suffisament larges 
pour limiter les frottementset doivent être 
dégagées au niveau des excroissances 
osseuses (4) 

• Các đinh tán cố định quai hay khoen kim loại 
cần cách ly khỏi vùng da : các chỗ phỏng do 
truyền sức nóng của các miếng kim loại nhỏ 
nầy đã được ghi nhận ! 

• Les rivets de fixations des sangles ou les 
boucles métalliques doivent être isolés de 
la peau : des brulùres par transmission de 
la chaleur de ces petits éléments 
métalliques ont déjà été observés ! 

Phần gót giầy cao không quá 3cm, nếu vượt quá sẽ 
gây ra vùng quá tì đè ở phần trước bàn chân. 

Le talon de la chaussure ne devra pas excéder 
3 cm, ce qui entrainerait un sur-appui sur 
l’avant du pied. 

Do vậy, một đôi dép đáp ứng theo các tiêu chuẩn 
thông thường  mà  không thể cấp cho bệnh nhân 
thì  cần phải làm thích nghi  các loại giầy thông 
thường của bệnh nhân, làm sao biến đổi đôi giầy 
càng có tính bảo vệ càng tốt (xem chương : Trang 
bị giầy cho bàn chân bệnh nhân phong). 

Si une sandale répondant à ces normes ne 
peut être fournie au patient, il convient 
d’apapter les chaussures usuelles du patient, 
de manière à les rendre aussi protectrices que 
possible (cf. Chapitre “Chaussage du pied 
personnes atteintes de la lèpre”). 

Trong bất cứ trường hợp nào, bệnh nhân có bàn 
chân mất cảm giác không thể đi dạo chơi (và nhất 
là không ra ngoài) mà không mang giầy đúng theo 
tiêu chuẩn nầy. 

En aucun cas le patient aux pieds insensibles 
ne devra déambuler (et surtout pas dehors !) 
sans chaussage répondant à ces normes. 

Các dự phòng trong đời sống hằng ngày : Précautions de la vie quotidienne : 

Khi di chuyển xa, bệnh nhân sẽ sử dụng nếu được, 
các phương tiện khác hơn là đi bộ : đi xe đạp, xe 
buýt, vv... 

Pour les longs déplacements, le patient utilisera 
si possible un autre moyen que la marche : 
bicyclette, busetc.. 

Khi đi bộ cần phải tránh các bước dài, và nhìn nơi 
đặt bàn chân xuống. 

Lors de la marche, il devra éviter les grands 
paset regarder où il met les pieds. 

Ở nhà, cần phải giữ bàn chân xa chỗ lửa. A la maison, il devra tenir les pieds éloignés du 
feu. 
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Lúc nghỉ, bệnh nhân cần tránh các thế ngồi dễ gây 
chấn thương cho bàn chân. 

Au repos, le patient devra éviter les positions 
traumatisantes pour le pied. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ban đêm, bàn chân cần được phủ bằng tấm drap 
hay mền, để tránh muỗi đốt hay chuột cắn. 

La nuit, les pieds devront être couverts d’un 
drap ou d’une couverture, pour éviter les 
piqûres d’insectes ou les morsures de rat. 

4.3. Cách giữ gìn 4.3. Ménagement 

Để giới hạn các nguy cơ gây ra vết thương và 
phồng nước, bệnh nhân cần phải tránh các bước 
quá dài, hay ở tư thế đứng lâu, và nên thường 
xuyên có thời gian nghỉ ngơi. Trong suốt thời gian 
nầy, người bệnh cần xem xét cẩn thận vùng gan 
chân mất cảm giác 

Afin de limiter les risques de plaie ou 
d’ampoule, le patient devra éviter les trop 
longues marches ou stations debout 
prolongéeset faire de fréquentes pauses, 
durant lesquelles il examinera attentivement la 
zone insensible. 

4.4. Cách ngâm chân 4.4. Trempage 

Sự mất tiết mồ hôi, dẫn đến da khô, thường đi kèm 
với mất cảm giác bàn chân. Để điều trị tạm vấn đề 
nầy, việc ngâm chân hằng ngày là cần thiết, trong 
khoảng 20 phút. 

La perte de transpiration, entraînant une peau 
sêche, accompagne souvent la perte de 
sensibilité. Pour y pallier, un trempage 
quotidien du pied est nécessaire, d’une durée 
de 20 mn. 

Cũng theo nguyên tắc: « Điều 
mà bạn nghe, bạn sẽ quên; 
Điều mà bạn thấy, bạn sẽ 
nhớ; Điều mà bạn làm, bạn sẽ 
hiểu ». Một thau nước cho 
từng bệnh nhân sẽ được 
chuẩn bị sẵn trước đó bởi cán 
bộ màng lưới. Bắt đầu buổi 
học, mỗi bệnh nhân sẽ ngâm 
chân vào thau nước, như vậy 
trong suốt thời gian của buổi 
học (30 đến 40 phút) bàn 
chân của bệnh nhân sẽ ngâm 
trong nước; điều nầy cho 
phép người bệnh cảm nhận 
được từ buổi học nầy các kết 
quả đáng khuyến khích: da 
mềm trở lại, lấy ra dễ dàng 
các mô da chết hay chai chân 
. 

Suivant le principe “Ce que 
tu entends, tu l’oublies, ce 
que tu vois, tu t’en 
souviens, ce que tu fais, tu 
le sais”, une bassine d’eau 
par patient sera préparée à 
l’avance par l’agent de 
santé. Dès le début de la 
séance, chaque patient 
trempe ses pieds dans sa 
bassine. Ainsi, durant tout 
le temps de la séance (30 
à 40 mn), le pied restera 
dans l’eau, ce qui 
permettra au patient de 
ressentir dès cette séance 
des résultats encoura-
geants : peau souple, 
ablation aisée des peaux 
mortes. 

Trước khi ngâm chân, bàn chân bệnh nhân cần 
được rửa bằng xà phòng. 

Avant le trempage, le pied doit être lavé au 
savon. 

Nước ngâm chân là loại nước sử dụng hằng ngày 
(như nước giếng, nước ở vòi nước) nhưng cần 
phải sạch. 

L’eau de trempage est ordinaire (eau du puits, 
du robinet..) mais doit être propre. 
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Nước đun sôi thì không có lợi, vì làm mất thời gian 
của bệnh nhân, và có nguy cơ gây bỏng trên bàn 
chân mất cảm giác. 

Il est inutile de la faire bouillir, ce qui ferait 
perdre encore du temps au patientet risquerait 
de provoquer des brulùres sur le pied 
insensible. 

Trường hợp có nứt da, phồng nước hay vết 
thương, người ta thêm vào nước một chất khử 
trùng : một vài nhúm muối ăn hay vài muỗng canh 
nước javel, hay một ít giọt thuốc Bétadine. 

En cas de crevasse, d’ampoule ou de plaie, on 
ajoutera à l’eau un désinfectant : quelques 
pinçées de sel de cuisine, ou quelques gouttes 
d’eau de Javel, ou encore quelques gouttes de 
Bétadine. 

Nếu có thể được, trạm y tế sẽ cấp cho mỗi bệnh 
nhân một ít đồ dùng, cần giải thích công dụng và 
cách dùng, ví dụ như thuốc Bétadine, hoà tan một ít 
thuốc cho đến khi đạt màu hồng của cánh hoa sen. 

Si possible, le dispensaire en fournira une 
petite provision au patient, en lui expliquant 
l’utilité et l’utilisation : pour la Bétadine, 
mélanger jusqu’à obtenir le couleur rose d’une 
fleur de lotus. 

Một vài bệnh nhân không có đồng hồ. Ta có thể giải 
thích cho họ rằng thời gian ngâm chân bằng thời 
gian nấu chín nồi cơm. 

Certains patients ne possèdent pas d’horloge 
ou de montre. On leur expliquera que le 
trempage doit durer le temps de la cuisson du 
riz. 

Để không mất thời gian của buổi học, thời gian 
ngâm chân được dùng để giáo dục sức khoẻ và 
giải thích thêm cho bệnh nhân. 

Afin de ne pas perdre de temps lors de la 
séance, le temps de trempage est utilisé pour 
l’éducation sanitaire, les explications aux 
patients. 

Chú ý  !! Attention !! 

Việc ngâm chân, kể từ lúc nầy đòi hỏi bệnh nhân 
phải dành 20 phút mỗi ngày. Đó là một hy sinh lớn, 
ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của họ, sẽ có 
một ngày nào đó họ sẽ từ chối việc ngâm chân nầy. 

Le trempage du pied demandera désormais au 
patient d’y consacrer 20 mn tous les jours de 
son existence. Il s’agit là d’un gros sacrifice, au 
détriment de ses activités quotidienneset il sera 
un jour ou l’autre tenté d’y renoncer.  

Đây cũng là trách nhiệm của người cán bộ màng 
lưới cần giải thích tốt cho bệnh nhân sự cần thiết 
của việc chăm sóc nầy, bằng cách chứng minh cho 
họ thấy các kết quả cụ thể và tiến triển của bàn 
chân có khô da. 

Il est du devoir de l’agent de santé de bien 
expliquer au patient la nécessité de ce soin, en 
lui montrant des résultats concrêtset l’évolution 
d’un pied à peau sèche. 

Cán bộ màng lưới cũng cần phải bàn luận với 
người bệnh để hiểu thấu đáo các thói quen hàng 
ngày của họ và chọn cùng với họ thời gian ít gò bó 
nhất cho việc ngâm chân như: trong khoảng thời 
gian nhặt rau, trong thời gian đọc báo, vv... 

L’agent de santé devra également discuter 
avec son patient de manière à bien connaitre 
ses habitudes quotidienneset choisir avec lui le 
moment le moins contraignant pour le 
trempage: pendant l’épluchage des légumes, 
pendant la lecture du journal, par exemple. 

Tóm lại, cán bộ màng lưới không thể tự giới 
hạn trong việc cung cấp các thực đơn mà thôi, 
nhưng cần phải tham gia với bệnh nhân trong 
việc tái tổ chức lại các thói quen hàng ngày của 
họ, chuyển biến theo cách săn sóc hằng ngày. 

En clair, l’agent de santé ne doit pas se 
limiter à fournir des recettes, il doit 
également assister le malade pour la 
réorganisation de ses habitudes de vie, en 
fonction des soins quotidiens. 

4.5. Cách mài các chai chân 4.5. Ponçage des callosités 

Da khô và điều kiện sống của 
bệnh nhân nông thôn dễ dẫn đến 
ở vùng bàn chân các chỗ dầy da 
cứng, còn gọi là chai chân. 

La peau sèche et les 
conditions de vie des 
patients ruraux entraîne au 
niveau du pied des 
épaississements de peau 
dure, appelés callosités. 
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Các chai chân nầy được hình thành ở bờ các vết 
thương, các chỗ nứt nẻ và ở vùng sẹo lỗ đáo. 

Ces callosités se forment également sur la 
berge des plaies, des crevasseset au niveau 
des zones cicatricielles. 

Các chai chân nầy rất nguy hiểm, vì nó tác động 
trực tiếp như vật lạ và gây ra những áp lực trên 
vùng mô sâu. 

Elles sont très dangereuses, car agissent 
exactement comme un corps étranger et créent 
des pressions sur les tissus profonds. 

Các chai chân nầy cần phải được lấy đi, điều nầy 
thực hiện dễ dàng khi da được ngâm ướt. 

Ces callosités doivent donc être enlevées, ce 
qui est aisé lorsque la peau est bien mouillée. 

Chú ý  ! Một vài bệnh nhân làm liều 
cố lấy đi các chai chân bằng vật bén 
nhọn, điều nầy chỉ gây ra vết 
thương mà thôi. Do vậy cần phải 
can ngăn. 

Attention ! Quelques patients 
intrépides sont tentés 
d’enlever les callosités à l’aide 
d’un objet tranchant, ce qui ne 
peut que le blesser. Il faut 
donc les en dissuader. 

Biện pháp chắc chắn nhất và hiệu quả nhất để lấy 
các chai chân là mài da bằng một đồ vật nhám 
không gây thương tích khi da đã mềm lúc ngâm 
chân khoảng 20 phút. Điều lý tưởng là dùng miếng 
xà bần ximăng dẹp. 

Le moyen le plus sùr et le plus efficace pour 
enlever les callosités est de les poncer 
doucement losque la peau est bien ramollie par 
un trempage suffisament long (20 mn), à l’aide 
d’un objet rugueux mais non blessant : l’idéal 
est un morceau de ciment plat. 

Ngay sau khi ngâm chân, lúc chân 
còn ẩm ướt, bệnh nhân sẽ phải thực 
hiện mài vùng da khô và chai chân 
của bàn chân. 

Immédiatement après le 
trempage, alors que la peau 
est encore bien mouillée, le 
patient devra donc effectuer le 
ponçage des peaux sêches et 
callosités du pied. 

 

Việc mài nầy thực hiện nhẹ nhàng, không được 
chà mạnh, bắt đầu mài từ những vùng da dầy nhất. 

Ce ponçage se pratique doucement, sans 
appuyer trop fort, en commençant par les 
zones les plus épaisses. 

 
 

 

Không có ích gì khi cố gắng lấy da chết ngay một 
lúc. Việc nầy sẽ làm từ từ hàng ngày qua các buổi 
tự chăm sóc, nếu bệnh nhân thực hiện việc mài da 
một cách đúng đắn các chai chân sẽ biến mất đi 
trong vòng một tuần lễ. Chỉ cần tiếp tục thao tác 
nầy ở mức tối thiểu để tránh xuất hiện các chai 

Il est inutile d’essayer d’enlever toute la peu 
morte en une seule fois. Cela viendra 
progressivement au cours des séances 
quotidiennes : si le patient pratique 
convenablement le ponçage, les callosités 
auront disparu au bout d’une semaine. Il ne lui 
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chân mới. restra plus alors qu’à poursuivre ce geste à 
minima pour en éviter l’apparition de nouvelles.  

4.6. Cách thoa dầu 4.6. Huilage 

Việc thoa dầu vùng da ẩm ướt cho phép giới hạn 
việc thoát hơi nước bằng cách dùng lớp dầu thoa 
mỏng nhằm kéo dài tính ẩm ướt của da. 

Le huilage de la peau mouillée permet de 
limiter l’évaporation de l’eau par une couche 
superficielle de protection (huile)et donc de 
prolonger l’humidification de la peau. 

Một vài giọt dầu ăn cũng đủ làm ẩm ướt da, nhưng 
cần phải trải đều bằng cách thoa bóp trên bề mặt 
bàn chân và mắt cá chân, cũng như giữa các ngón 
chân, mà không lau khô bàn chân trước đó. Trong 
trường hợp có vuốt ngón chân, việc tự thoa bóp sẽ 
được kết hợp với sự kéo dãn các ngón chân. 

Quelques gouttes d’huile de cuisine suffisent 
pour cela, mais il faut bien les étaler en 
massant sur toute la surface du pied et de la 
cheville, ainsi qu’entre les orteils, sans sécher 
le pied. Dans le cas des griffes des orteils, le 
massage  devra  être cooperé avec l’étirement 
des orteils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý ! Một vài bệnh nhân sẽ cố dùng cho được 
dầu dùng làm thuốc, vì họ cho rằng có hiệu quả 
hơn, do giá tiền đắt hơn. Các loại dầu nầy có chứa 
cồn, mà cồn lại bốc hơi làm khô da, do vậy dứt 
khoát không được khuyên sử dụng. Thực ra, chỉ có 
tính chất vật lý của dầu (hay vaseline) làm cho 
chúng tôi quan tâm để giữ tính ẩm ướt của da, chứ 
không phải tính chất hoá học của nó. 

Attention ! Certains patients seront tentés 
d’utiliser de l’huile médicinale, qui leur paraîtra 
plus efficace, car plus onéreuse. Cette huile 
contient de l’alcool qui déssèche la peauet doit 
être formellement déconseillée. En fait, seules 
les qualités physiques de l’huile (ou vaseline) 
nous intéressent pour maintenir l’humidité 
cutanéeet non pas ses qualités chimiques. 

Bất cứ loại dầu ăn nào rẻ tiền đều có giá trị sử 
dụng, nhưng bệnh nhân nên tránh dùng dầu có mùi 
thơm (dầu dừa...) có nguy cơ thu hút ruồi bọ và 
chuột. 

N’imorte quelle huile de cuisine bon marché est 
donc valable, mais le patient devra éviter les 
huiles très parfumées (huile de coco...) qui 
risquent d’attirer les insectes et les rats. 

Ghi chú : Nếu trạm y tế có sẵn loại kem giữ nước 
« Hydracuta » được làm và sử dụng tại Bệnh Viện 
Da Liễu TP. Hồ Chí Minh, cũng có thể cấp cho 
bệnh nhân vì tính hiệu quả và không mùi. 

Note : Si le dispensaire en dispose, il pourra 
également fournir au patient de la crème 
hydratante “Hydracuta” mise au point au Centre 
Dermatologique de Hô Chi Minh Ville, encore 
plus efficace et sans odeur. 

4.7. Cần phải làm gì trong trường hợp có vết 
thương ? 

4.7. Que faire en cas de plaie ? 

 

Cách xử trí vết thương được 
khai triển ở chương « Lỗ đáo 
bàn chân ». Chúng tôi chỉ đưa 
ra ở đây cách vệ sinh thường 
thức hướng dẫn cho bệnh nhân 
có bàn chân phồng nước, nứt 
da hay vết thương nhẹ. 

La conduite à tenir en cas 
de plaie est développée 
dans le chapitre “Maux 
perforants plantaires”. 
Nous n’indiquerons donc 
ici que les conseils 
d’hygiène de vie à donner 
au patient dont le pied 
présente une ampoule, une 
crevasse, ou une plaie 
légère. 
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- Chẩn đoán :  - Diagnostic :  

Cán bộ màng lưới kiểm tra xem đây có phải là vết 
thương nông, bằng ca ́c trắc nghiệm được nêu ra . 
Nếu vết thương được xem là sâu, bệnh nhân cần 
được chuyển đến cơ sở y tế của cấp huyện hay  
tỉnh để được mổ: nạo xương viêm hay cắt bỏ 
xương chết. 

L’agent de santé vérifie qu’il s’agit bien d’une 
plaie superficielle, par les tests déjà indiqués. 
Si la plaie est jugée profonde, le patient doit 
être immédiatement référé en structure de 
district ou provincial pour geste chirurgical : 
curetage d’ostéite ou résection osseuse. 

Nếu vết thương nông (chưa có viêm xương), cán 
bộ màng lưới giáo dục cho bệnh nhân cách xử trí 
làm lành sẹo vết thương như sau : 

Si la plaie est superficielle (os non touché), 
l’agent de santé enseigne au patient la conduite 
à tenir pour la cicatrisation de cette plaie : 

- Cách làm giảm áp lực :  - Mise en décharge  

Đây là cách xử trí trước tiên. Nếu một áp lực, dù 
nhỏ, đeo đẳng trên vết thương, mọi việc điều trị tại 
chỗ đều vô ích, và vết thương sẽ sâu dần. 

C’est la première conduite à tenir. Si une 
pression, même minime, persiste sur la plaie, 
tous les traitements locaux seront inutileset la 
plaie va s’approfondir. 

Có rất nhiều biện pháp trong tầm tay của cán bộ 
màng lưới để thực hiện vấn đề giảm áp lực nầy: 

Plusieurs moyens sont à disposition de l’agent 
de santé pour effectuer cette mise en décharge 

 
Cán bộ màng lưới sẽ quyết định hình thức giầy 
nào thích hợp nhất đối với từng trường hợp của 
bệnh nhân. 

L’agent de santé décidera quel appareillage est 
le plus adapté au cas de son patient. 

Công việc khó khăn, nhưng rất cần thiết, là thuyết 
phục người bệnh (họ không hiểu biết và họ 
thường xuyên lao động ở tư thế đứng) cần phải 
mang giầy cho đến lành sẹo hoàn toàn. Cũng cần 
giải thích rõ ràng cho người bệnh rằng điều sẽ 
xảy ra khi bỏ không mang loại giầy giảm áp: loét 
sâu vết thương, nhiễm trùng xương, đoạn chi. 

Sa tâche la plus ardue, mais la plus nécessaire, 
sera de convaincre le patient (qui ne souffre pas 
et qui doit souvent travailler debout et dehors) 
qu’il devra porter cet appareillage jusqu’à  

cicatrisation complète. Il faudra donc clairement 
lui expliquer ce qui arrivera s’il délaisse cet 
appareillage : creusement de la plaie, infection 
osseuse, amputation. 

- Săn sóc tại chỗ : - Soins locaux : 

Nếu bệnh nhân được mang loại giầy để lành sẹo, 
việc ngâm chân hàng ngày có thể làm được. 
Bệnh nhân sẽ cần phải thêm vào nước ngâm 
chân một chất khử trùng nào đó: thuốc tím, một 
vài muỗng súp nước Javel, hay chỉ cho vào vài 
nhúm muối ăn. 

Si le pied est appareillé d’une chaussure de 
cicatrisation, le trempage quotidien est possible. 
Le patient devra alors rajouter à l’eau de 
trempage un désifectant quelconque : 
permanganate, une cuillerée à soupe d’eau de 
Javel, ou simplement du gros sel de cuisine. 

Bờ của vết thương có thể dầy sừng, cứng do da 
chết. Trong trường hợp nầy, bệnh nhân cần phải 
mài các bờ vết thương  

Les berges de la plaie peuvent être indurées par 
des peaux mortes. Dans ce cas, le patient devra 
ponçer ces berges 
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Nếu bàn chân được bó bột, bệnh nhân cần phải 
chăm sóc vết thương mỗi ngày qua cửa sổ bột với 
bông gòn hay miếng vải sạch trước đó đã thấm 
nước nấu chín (nhưng không nóng bỏng!      

                                                    

Si le pied est plâtré, le patient devra tous les 
jours nettoyer sa plaie par la fenêtre du plâtre 
avec un coton ou un tissu propre imbibé d’eau 
préalablement bouillie (mais pas brûlante !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong cả 2 trường hợp, bệnh nhân cần phải che 
vết thương bằng miếng băng dầy chắc. Nhân viên 
y tế  chỉ dẫn cho bệnh nhân cách  thay băng và 
cũng cần kiểm tra xem bệnh nhân có biết làm một 
mình đúng cách hay không. 

Dans les 2 cas, le patient devra couvrir la plaie 
d’un bandage propre qui sera changé tous les 
jours. L’agent de santé indiquera au patient 
comment faire un bandage solideet vérifiera que 
le patient sait le faire convenablement tout seul. 

Một loại pômát làm lành sẹo có thể được cấp cho 
người bệnh và khuyên bệnh nhân dùng là pômát 
« Balsino » hay « Urealid » làm bằng dầu mù u 
không tốn kém và cho các kết quả tốt. 

Une pommade cicatrisante pourra être fournie ou 
conseillée au patient. La pommade “Balsino” ou 
« Urealid » à l’arpagophytum est peu onéreuse 
et donne de bons résultats. 

Sau khi lành sẹo, cũng cần nhắc lại bệnh nhân 
mài hàng ngày da chết khi ngâm chân, làm thế 
nào duy trì da vùng sẹo được mềm mại. 

Après cicatrisation, on rappellera au patient de 
ponçer quotidiennement les peaux mortes lors 
du trempage, afin de maintenir la peau 
cicatricielle souple. 

- Cách trang bị giầy sau khi lành sẹo : - Chaussage  après cicatrisation : 

Vùng sẹo luôn là vùng da dễ bể, có nhiều nguy cơ 
bị tái phát. 

Une cicatrice restera toujours une zone plus 
fragile, donc à fort risque de récidive. 

Giầy của bệnh nhân cần phải có lỗ giảm áp ở chỗ 
sẹo da. Như vậy, áp lực trên vùng sẹo da lúc đi lại 
sẽ được giảm tối thiểu. 

La chaussure du patient devra donc être pourvue 
d’une décharge (trou) au niveau de la cicatrice. 
Ainsi, la pression sur la cicatrice lors de la 
marche sera minime. 

 

 

 

 

Lỗ giảm áp có thể được thực hiện trong giầy 
mang hàng ngày của bệnh nhân hay trong đôi 
giầy đo theo mẫu chân  

La décharge peut être pratiquée dans la 
chaussure usuelle du patient, ou dans une 
chaussure sur-mesure  
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- Bảng tóm tắt « giúp trí nhớ » : - Aide-mémoire : 

Tất cả những chỉ dẫn được làm cho bệnh nhân 
xem, cán bộ màng lưới sẽ cấp lại cho mỗi người 
bệnh một bản sao phiếu tóm tắt : « Vệ sinh 
thường thức cho lỗ đáo bàn chân »  

Toutes les explications étant démontrées au 
patient, l’agent de santé fournira au patient une 
copie de la fiche aide-mémoire “Hygiène de vie 
avec un mal perforant plantaire”  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  BÀN CHÂN LIỆT : 5.  PIEDS PARALYSÉS 

Các cơ bàn chân có thể liệt hoàn toàn hay liệt 
từng phần, dẫn đến một sự phiền phức hay đôi 
khi đi khập khiễng, nhưng nhiều nhất là gây ra 
những điểm tì bất thường trên gan chân, lúc đi lại, 
như vậy làm tăng thêm nguy cơ gây phồng nước 
hay vết thương. 

Les muscles peuvent être soit complètement, 
soit partiellement atteints, entraînant une gène et 
parfais une boîterie, mais surtout des appuis 
anormaux sur le sol, lors de la marche, donc une 
augmentation du risque d’ampoules ou de plaies. 

5.1. Tiến triển 5.1. Evolution 

Mỗi khớp được hoạt động bằng 2 nhóm cơ đối 
nhau, các cơ đối vận làm các cử động đối nghịch 
nhau.  

Chaque articulation est actionnée par 2 groupes 
musculaires opposés, antagonistes, qui 
effectuent des mouvements inverses. 

Sự yếu các nhóm cơ kéo theo sự mất thăng bằng 
vì sự kéo của các cơ đối vận còn mạnh, gây ra sự 
biến dạng, tiến triển theo 2 mức độ : 

La faiblesse de groupes musculaires entraîne un 
déséquilibre du fait de la traction de leurs 
antagonistes sains, ce qui provoque une 
déformation, qui évolue en 2 stades : 

 

 

 

 

 

 

 

• Biến dạng mềm • déformation souple 
• Biến dạng cứng • déformation fixée 

1. Trường hợp không có liệt : lúc nghỉ, các cơ đối 
vận kéo mỗi bên của khớp với trương lực cơ 

1. Pas de paralysie : au repos, les muscles 
antagonistes tirent de chaque côté de 
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lúc nghỉ giống như 2 sợi thun cùng một lực. 
Khớp được giữ vững ở vị trí nghỉ cân bằng. 

l’articulation avec leur tension de repos 
(tonus), comme 2 élastiques de même force. 
L’articulation est maintenue dans une position 
de repos équilibrée. 

2. Một trong 2 cơ từng phần bị liệt. Trương lực 
cơ của cơ từng phần bị liệt rất yếu, và không 
thể đạt được cân bằng với lực kéo của cơ đối 
vận mạnh, khớp sẽ bị kéo bởi cơ đối vận mạnh 
nầy và vị trí khớp lúc nghỉ sẽ trở nên bất 
thường. 

2. L’un des 2 muscles est partiellement paralysé. 
Son tonus est plus faibleet ne parvient pas à 
équilibrer la traction de son antagoniste. 
L’articulation est donc tirée par ce dernier, sa 
position de repos devient anormale. 

3. Sự mất cân bằng sẽ rõ theo thời gian, khớp sẽ 
bị sai (bán trật khớp). Cơ không bị liệt ở vị trí 
nghỉ thường xuyên ngắn lại, bị co rút. 

3. Ce déséquilibre s’accentue avec le temps, 
l’articulation se déboîte (sub-luxation). Le 
muscle non touché, en position raccourcie en 
permanence, se rétracte. 

4. Khớp không còn sử dụng nữa, ở tư thế nghỉ 
không cử động, các dây chằng trở nên xơ hoá. 
Mặt khớp không còn nữa, sự biến dạng bị cố 
định và không thể phục hồi được. 

4. L’articulation n’étant pas utilisée, laissée au 
repos sans bouger, ses ligaments se 
calcifient. L’articulation n’existe plus, la 
déformation est fixée et irrécupérable. 

Khi một cơ bị yếu hay liệt, nên thường xuyên (ít ra 
là một lần trong ngày) kéo dãn vùng khớp để 
tránh sự cố định biến dạng khớp. 

Lorsqu’un muscle est faible ou paralysé, il faut 
donc régulièrement (au moins une fois par jour) 
étirer l’articulation pour éviter la fixation de la 
déformation. 

5.2. Chân rớt ( Chân lết): 5.2. Pied tombant 

Khi không có sự săn sóc bảo tồn, nhất là khi có 
thêm liệt các cơ mác bên kết hợp, bàn chân rớt sẽ 
bị cố định ở vị trí xoay vào trong, kèm theo sự bán 
trật khớp các xương của vùng giữa bàn chân làm 
cho bờ ngoài bàn chân tì trên mặt đất lúc đi, gây 
ra các vết thương của vùng quá tì đè rất tiến triển 
nặng. 

En l’absence de soins d’entretien, le pied 
tombant, surtout si une paralysie des muscles 
latéraux est associée, va se fixer dans une 
position de bascule interne (varus), avec une 
sub-luxation des os du médio-pied qui vont 
appuyer sur le sol lors de la marche, entraînant 
des plaies de sur-appui très évolutives. 

Liệt từng phần : Paralysie partielle : 

Nếu cơ nâng bàn chân chỉ liệt từng phần (đánh 
giá bậc cơ R hay M trên phiếu đánh giá chức 
năng bàn chân), mục đích của việc săn sóc hàng 
ngày là làm mạnh hơn một cách chủ động cơ yếu 
nầy. 

Si le muscle releveur du pied n’est que 
partiellement paralysé (cotation R ou M sur la 
fiche individuelle de bilan), le but des soins 
quotidiens est de renforcer activement ce muscle 
faible. 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh nhân, ngồi trên một cái bàn cao (bàn chân 
không để đụng đất), nâng bàn chân và duỗi các 
ngón chân cố gắng đạt được biên độ cao nhất. 
Khi cho bàn chân xoay ngoài (theo chiều ngược 
lại của bàn chân xoay trong) thì các ngón chân 
nhỏ sẽ kéo cao hơn ngón chân cái.  

Le patient, assis sur une table haute (le pied ne 
doit pas toucher le sol) relève son pied et ses 
orteils en forçant pour monter dans le maximum 
d’amplitude, en éversion, le petit orteil plus haut 
que le gros orteil. 

Động tác nầy được lập lại theo các loạt 20 lần, 
thực hiện ít ra là một loạt trong ngày. 

Le mouvement est répété par séries de 20, au 
moins une série par jour. 
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Khi cơ đã đạt được đủ lực để thực hiện một loạt 
động tác mà không còn mỏi chân, thì cần phải 
thêm một kháng lực trên mu bàn chân (ví dụ túi 
cát) để làm mạnh thêm lực cơ bàn chân, thực 
hiện ít ra là một loạt 20 lần trong ngày. 

Lorsque le muscle a acquit suffisament de force 
pour effectuer une série sans fatiguer, un poids 
(sac de sable, par exemple) sera rajouté sur le 
dessus du pied pour accroître la résistance, donc 
augmenter encore la force musculaire. 

Liệt hoàn toàn : Paralysie complete : 

Các cơ nâng bàn chân không còn hoạt động 
được nữa. Sự bảo tồn khớp chỉ còn làm thụ động 
mà thôi. Hai hình thức kéo dãn thụ động được 
dùng để khuyên bệnh nhân làm, thực hiện theo 
từng loạt 20 lần, và ít ra thực hiện một loạt trong 
ngày 

Le muscle releveur n’a plus aucune action. 
L’entretien articulaire doit alors se faire de 
manière passive. 2 étirements passifs sont à 
conseiller au patient, à effectuer par séries de 
20et au moins une série par jour : 

- Chấn chỉnh khớp vùng mắt cá chân và vùng 
giữa bàn chân : tư thế gối gấp để làm chùn giãn 
các cơ vùng bắp chân, bàn chân được nắm kéo 
tối đa lẫn bờ ngoài bàn chân, gập về mặt lưng và 
xoay ngoài bàn chân (lúc nầy các ngón chân nhỏ 
cao hơn ngón chân cái). 

- Rôdage articulaire de la cheville et du médio-
pied : le genou est fléchi, de manière à détendre 
les muscles du mollet, le pied est tiré au 
maximum par son bord externe en flexion 
dorsale et éversion (le petit orteil plus haut que le 
gros). 

- Kéo dãn các cơ vùng bắp chân, để tránh co rút 
cơ: bệnh nhân ngồi, cẳng chân để thẳng ra trước, 
choàng một dây nịt hay ruột xe dưới phần trước 
bàn chân, và kéo dần 2 bên cùng một lúc, hơi kéo 
mạnh về phía ngoài bàn chân để bàn chân gấp về 
mặt lưng và xoay ngoài tối đa bàn chân. Giữ lực 
kéo nầy tối đa trong một phút, nới ra, và bắt đầu 
làm lại. 

- Etirement des muscles du mollet, pour éviter 
leur rétraction : le patient s’assied la jambe 
tendue en avant, passe une ceinture ou une 
chambre à air sous l’avant de son piedet tire 
progressivement des 2 côtés en même temps, 
un peu plus fort du côté externe du pied, pour 
l’amener en flexion dorsale / éversion maximun. 
Il maintient cette traction maximum pendant 1 
minute, relâcheet recommence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gối cần phải để thẳng. Nếu bài tập được thực 
hiện tốt, người bệnh sẽ cảm nhận có cơn đau liên 
quan đến sự kéo dãn của các cơ phía sau. 

Le genou doit être bien tendu. Si l’exercice est 
bien réalisé, le patient doit ressentir une douleur 
liée à l’étirement des muscles en arrière du 
genou. 

Nếu phần trước bàn chân có vết thương, đai 
choàng sẽ được đặt phía trên hay phía dưới, 
nhưng không được đặt ngay trên vết thương. 

Si l’avant-pied présente une plaie, la ceinture 
sera placée juste au dessus, ou en dessous, 
mais pas sur la plaie. 

Trang bị nẹp : Appareillage : 

Khi ở giai đoạn tiến bước của thì đi, bàn chân 
trước chịu áp lực đột ngột sẽ kéo theo các vết 
thương. Mục đích của trang bị giầy hay nẹp là làm 
giảm đi sự va chạm và thiết lập lại giai đoạn tiến 
bước bình thường trên mặt đất bằng gót chân. 

Lors de la phase d’attaque de la marche, l’avant-
pied subit une brusque pression qui va entraîner 
des plaies. Le but du chaussage et de 
l’appareillage est donc d’amortir ce chocet de 
rétablir l’attaque normale du sol par le talon. 
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Mọi bàn chân rớt, ngay cả không có rối loạn cảm 
giác, cần được mang giầy thích hợp : đế giầy 
bằng mút, giảm va chạm khi tiếp xúc với mặt đất, 
các quai giữ vững bàn chân trong giầy, bắt buộc 
phải có quai hậu; giầy có cổ cao giữ mắt cá chân, 
nếu có thể được, nẹp cho bàn chân rớt (xem 
Chương « Cách trang bị nẹp cho bàn chân rớt »). 

Tout pied tombant, même sans troubles sensitifs, 
doit être convenablement chaussé : semelle 
mousse amortissant le choc du contact au sol, 
sangles qui maintiennent solidement le pied 
dans la chaussure, sangle du talon (impérative 
!!), chaussure à tige montante qui tient la 
cheville, ou, si possible, une attelle anti-pied 
tombant (cf chapitre “Attelles anti-pied tombant). 

5.3  Cò các ngón chân : 5.3 Orteils en griffe 

Cò các ngón chân của bệnh nhân phong có thể 
xếp theo 2 loại  cò ngón, tùy theo tổn thương thần 
kinh. 

Les orteils du pied personnes atteintes de la 
lèpre peuvent présenter 2 types de griffe, suivant 
l’atteinte nerveuse : 

- Cách tựa bàn chân bình thường : áp lực của 
trọng lượng cơ thể sẽ được phân bố đều trên 
vùng ngón và vùng gan chân. 

- Appui normal : la pression du poids du corps 
est largement répartie sur les zones pulpaires et 
plantaires 

- Độ I : Cò ngón độ I : cò ngón làm cho đầu ngón 
tiếp xúc với nền đất, nguy cơ gây ra vết thương ở 
vùng quá chịu áp lực ở đầu ngón. 

- Degre 1, Griffe de premier degré : l’orteil 
pointe vers le bas, seule sa pulpe est au contact 
du sol, d’où un risque de plaie par sur-appui. 

       

 

 

 

 

 

 

- Độ II : Cò  và  bán trật các đốt xương thứ  
nhất : Các ngón bị kéo  kéo lên cao và trật khớp. 
Đầu các xương bàn hướng xuống dưới và chịu áp 
lực của trọng lượng cơ thể và gây nguy cơ vết tạo 
vết loét. 

- Degre 2, Griffe avec sub-luxation de la 
première phalange : les phalanges sont tirées 
vers le haut et se luxent. La tête des 
métatarsiens pointe vers le baset subit la 
pression du poids du corps, d’où un risque de 
plaie. 

Trong cả 2 trường hợp cò ngón, sự biến dạng sẽ 
gây ra vùng quá tì đè nguy hiểm, và cần thiết vấn 
đề vệ sinh thường thức và những bài tập bảo tồn 
hàng ngày. 

 

Dans ces 2 cas, la déformation entraîne un sur-
appui dangereuxet nécessite donc une hygiène 
de vie et des exercices d’entretien quotidiens.  
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Liệt từng phần : Paralysie partielle : 

Các cơ nhỏ nội tại của bàn chân suy 
yếu, do tổn thương thần kinh, cần 
phải được tăng cường. 

Les petits muscles intrinsèques du 
pied, affablis par l’atteinte nerveuse, 
doivent être renforcés. 

Mỗi ngày, bệnh nhân phải thực hiện ít 
nhất một loạt 20 lần : xoè ngón, khép 
ngón chân, kéo dãn các ngón chân 
với biên độ tối đa có thể thực hiện 
được. 

Tous les jours, le patient devra 
effectuer au moins une série de 20 
écartement / rapprochement des 
orteils, en les étirant dans toute 
l’amplitude possible. 

Liệt hoàn toàn : Paralysie complète : 

Cách săn sóc hàng ngày có mục đích tránh các 
cứng khớp và giữ các ngón chân được mềm mại. 
Bao gồm những loạt 20 cái kéo dãn bằng tay, 
theo chiều dọc, và xoè ngón. 

Les soins quotidiens ont alors pour but d’éviter la 
fixation des griffeset de les maintenir souples. Ils 
consistent en des séries de 20 étirements 
manuels, dans le sens longitudinalet en 
écartement. 

       

 

 

 

 

 

Cách trang bị giầy  : Appareillage : 

Mục đích của trang bị giầy là tránh các vùng quá tì 
gây ra cho các ngón chân bị cò, bằng cách phân 
bố các vùng chịu áp lực trên mọi bề mặt gan bàn 
ngón chân, bằng cách thực hiện lỗ giảm áp ở các 
đầu mút ngón, hay thêm một cung bằng mút (xem 
Chương : « Trang bị giầy cho bàn chân bệnh 
nhân phong »). 

Le but du chaussage est alors d’éviter les sur-
appuis causés par les griffes, en répartissant les 
appuis sur toute la surface plantaire des orteils, 
par la pratique de décharges au niveau des 
pulpes, ou l’adjonction d’une arche en mousse 
(voir chapitre “chaussage du pied personnes 
atteintes de la lèpre). 

          

 

 

 

 

 

 

 

Cũng như đối với bàn chân rớt, giầy cho bệnh 
nhân cò các ngón chân cần thiết phải có một quai 
hậu để giữ gót chân. 

Autant que pour le pied tombant, le chaussage 
d’un pied présentant des griffes d’orteils devra 
nécessairement comporter une sangle 
postérieure de maintien du talon. 

Thực ra, một đôi dép không có quai hậu lúc đi sẽ 
gây ra phản xạ « co quắp » các ngón chân để giữ 
dép vào bàn chân làm tăng thêm mức độ cò ngón. 

En effet, une sandale ouverte en arrière entraîne 
lors de la marche un réflexe de “grasping” pour 
maintenir la sandale au pied, qui accentue la 
griffe. 
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6. Các buổi kiểm tra 6. Séances de contrôle 

Khoảng một tháng sau khi tổ chức buổi giáo dục 
căn bản cuối cùng, các buổi kiểm tra cần phải 
được thực hiện đều đặn mỗi một tháng, điều nầy 
cho phép nắm vững hơn vấn đề giáo dục sức 
khoẻ tiêu chuẩn. 

Environ 1 mois après la dernière séance de 
baseet si possible régulièrement tous les mois 
suivants seront effectuées les séances de 
contrôle, qui permettront d’affiner l’éducation 
sanitaire standard. 

Cùng một nhóm bệnh nhân sẽ được tập hợp lại, 
nếu không các bệnh nhân sẽ được kiểm tra từng 
cá nhân tại trạm y tế hay tại nhà. 

Le même groupe de patients sera donc de 
nouveau réuni, sinon les patients seront 
contrôlés individuellement en dispensaire ou au 
domicile. 

6.1. Các câu vấn đáp 6.1. Interrogatoire 

Dưới hình thức thảo luận thân mật, mỗi người 
tham dự sẽ được hỏi bởi cán bộ màng lưới, về 
các chủ đề chung « bệnh phong là gì », cũng như 
các vấn đề có tính kỹ thuật « tại sao phải ngâm 
chân vào nước ». Nếu bệnh nhân không biết trả 
lời, thì các bệnh nhân khác nếu biết sẽ giải thích 
các câu hỏi trên. 

Sous forme de discussion conviviale, chaque 
participant est interrogé par l’agent de santé, sur 
les thèmes généraux (“qu’est-ce que la lèpre ?”), 
aussi bien que techniques (“pourquoi faut-il 
tremper les pieds dans l’eau ?”). Si un patient ne 
sait pas répondre, ceux des patients qui auront 
compris lui expliquent eux-mêmes la réponse. 

Các câu vấn đáp cho phép cán bộ màng lưới 
đánh giá những kiến thức lý thuyết của các bệnh 
nhân. 

L’interrogatoire permet donc à l’agent de santé 
d’évaluer les connaissances théoriques de ses 
patients. 

6.2. Phiếu tổng kê và kiểm tra bằng mắt : 6.2. Fiche de bilan et contrôle visuel 

Ở mỗi buổi kiểm tra, các phiếu đánh giá chức 
năng cần phải điền lại, và rà soát lại tiến triển của 
các tàn tật thứ phát : 

A chaque séance de contrôle est de nouveau 
remplie la fiche individuelle de bilanet vérifiée de 
visu l’évolution des invalidités secondaires : 

• vết thương cũ hay nứt da đã biến mất chưa, 
hay bị trầm trọng hơn ? 

• les anciennes plaies ou crevasses ont-elles 
disparu, ou se sont-elles aggravées ? 

• bệnh nhân có thêm những tàn tật  thứ phát  
hay không ? Tại sao ? 

• le patient a-t’il de nouvelles invalidités 
secondaires ? Pourquoi ? 

• da có mềm hơn không (điều nầy giải thích rằng 
bệnh nhân có theo dõi các lời khuyên hay 
không) ? 

• la peau est-elle plus souple (ce qui indique 
que le patient suit bien les conseils) ? 

• bệnh nhân có mang giầy dép đúng tiêu chuẩn 
? 

• le patient porte-t’il des sandales aux normes? 

• vv... • etc... 

Các buổi kiểm tra thường xuyên cho phép điền 
các phiếu đánh giá theo dõi các buổi giáo dục sức 
khoẻ. 

Ces contrôles réguliers permettent de remplir 
une fiche individuelle de suivi de l’éducation 
sanitaire  

6.3. Phiếu đánh giá theo dõi 6.3. Fiche individuelle de suivi 

Thời gian trải qua từ buổi cuối của Giáo dục sức 
khoẻ = hệ số « thời gian » : 

 

Temps écoulé depuis la dernière séance 
d’éducation sanitaire  = coefficient “temps” : 
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< 1 mois < 1 tháng 1  

de 1 à 3 mois Từ 1 đến 3 tháng 1,5  

de 3 à 6 mois Từ 3 đến 6 tháng 2  

> 6 mois > 6 tháng 3  
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 + 2 0 0 - 2 
Kéo dãn 

Exercices d’étirement 
    

Ngâm nước 
Humidification 

    

Theo dõi 
Surveillance 

    

Bảo vệ 
Protection 

    

     
Tính đều đặn 

Régularité 
 
 
 
 
 

Giày bảo vệ 
Chaussures protectrices 

Luôn luôn mang 
Toujours portées 

Thỉnh thoảng 
Parfois portées 

Không cần thiết 
Pas nécessaire 

Không bao giờ 
mang 

Jamais portées 
+ 2 + 1 0 - 2 

    
 
 

Tàn tật thứ phát ( từ sau khi được GDSK) 
Nouvelles invalidités secondaires (depuis éducation sanitaire) 

Có - Oui 
Không - 

Non 

- 3 + 2 
 
 

 

Hàng ngày 
Quotidienne 

Đôi khi 
Parfois 

Không bao giờ 
Jamais 

+ 2 + 1 - 2 
   

Tán tật có từ lâu 
Anciennes invalidités 
 

Có giảm 
Améliorées 

Như cũ 
Identiques 

Tệ hơn 

Pires 
+ 3 0 - 3 

   

 



Chăm sóc BÀN CHÂN BỆNH PHONG, từ tuyến cộng đồng đến tuyến chuyên môn 

Trang 45 

Phần thuyết minh phiếu đánh giá chức năng  Interprétation de la fiche  

Hệ số khách quan =  
(tổng các hệ số) * Hệ số thời gian 

Coefficient d’objectivation =  
(sommes des coefficients) * Coefficient temps 

Kém hơn 0  : giáo dục sức khoẻ vô ích Moins de 0 : éducation sanitaire inutile 
Giữa 0 và 10 : giáo dục sức khoẻ ít hiệu quả Entre 0 et 10 :  éducation sanitaire peu efficace 
Giữa 10 và 20 : kết quả tốt Entre 10 et 20 : bon résultat 
Hơn 20 :kết quả tuyệt vời Plus de 20 : excellent résultat 

Nguyên nhân các kết quả yếu cần phải luôn tìm ra 
để cải thiện tính chất giáo dục và tính chất theo 
dõi. Điều nầy cũng có thể chỉ liên quan đối với 
bệnh nhân (ví dụ có tuổi và kém năng động). 

La cause d’un résultat faible doit toujours être 
recherchée, afin d’améliorer la qualité de 
l’éducation sanitaire et du suivi. Elle peut être 
liée au patient lui-même (patient âgé et peu 
motivé, par exemple),  

Sự thu thập các phiếu theo dõi ở cấp phường xã, 
quận huyện, tỉnh thành cho phép đánh giá tính 
chất giáo dục sức khoẻ đã được thực hiện ở các 
cấp đó. 

La compilation des fiches de suivi à l’échelon 
d’une commune, d’un district, ou d’une province, 
permet d’y évaluer la qualité de l’éducation 
sanitaire qui y est fournie. 

7.  Chọn và chuyễn lên tuyến trên  
giải phẫu  phục hồi chức năng 

7.    Sélection et référence  
pour chirurgie palliative 

Một số bệnh nhân có bàn chân liệt  có thể được 
chuyển lên các trung tâm để điều trị phẫu thuật  
chuyển gân, bằng cách đưa một cơ còn tốt nhưng 
ít xử dụng để thay thế cho một cơ đã bị liệt. 

Certains patients aux pieds paralysés peuvent 
bénéficier en structure de référence d’une 
chirurgie palliative qui consiste à remplacer un 
muscle parlalyé par un muscle sain moins utile à 
la fonction. 

Sau phẫu thuật dáng đi không còn bị  rớt, các 
ngón chân không còn bị co quắp, và như vậy sẽ 
làm giảm thiểu nguy cơ bị lỗ đáo 

Le patient recouvre alors une démarche sans 
steppage, des orteils sans griffe, donc diminue 
les risques de  maux perforantes plantaires. 

Như vậy nhân viên y tế  chọn lựa  bệnh nhân để 
phẫu thuật 

Il est du ressort de l’agent de santé d’identifier et 
de sélectionner ces patients. 

7.1   Chọn lựa bệnh nhân về thể trạng 7.1   Sélection physique 

Nên chọn bệnh nhân để phẫu thuật là những 
bệnh nhân  bị các lọai tàn tật  như bàn chân rớt 
mềm, cò ngón có thể sửa được.    

Ne peuvent bénéficier de chirurgie palliative que 
les patients “blanchis” aux déformations non 
fixées : pieds tombants souples, griffes 
réductibles. 

Phẫu thuật  cần có bệnh nhân là những người 
tổng trạng tốt, không nhiễm trùng ngòai da. Tất cả 
những thương tổn lở lóet đều đã lành sẹo. 

Le geste chirurgical réclame un bon état général 
du patientet pas d’infection cutanée. Toutes les 
plaies doivent donc être préalablement 
cicatrisées. 

Phẩu thuật chuyển gân cần có trang bị đầy đủ, 
nhân viên chuyên môn, và như vậy phải rất là tốn 
kém. Do vậy, phẫu thuật này chỉ dành cho những 
bệnh nhân nào tỏ ra hữu dụng :  bệnh nhân già và 
tàn tật nhiểu thì không nên chọn lựa.  

La chirurgie palliative nécessite des 
équipements, du personnel qualifiéet est donc 
très onéreuse. De ce fait, elle doit être réservée 
aux patients pour lesquels elle sera réellement 
utile : les patients âgés ou déjà très invalides ne 
sont pas à sélectionner en priorité. 

7.2  Chọn lựa về tâm lý 7.2  Sélection psychique 

Phẫu thuật chuyển gân cần có các bước chuẩn bị 
VLTL, và việc phục hồi chức năng rất  trói buộc, 
đòi hỏi bệnh nhân phải lưu lại tại bệnh viện trung 
tâm dài ngày( ít ra là 2 tuần) 

La chirurgie palliative doit être précédée d’une 
préparation kinésithérapeutiqueet suivie d’une 
réducation qui peut être astreignanteet qui 
demande au patient de longs séjours (minimum 
2 semaines) en structure de référence. 
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Do vậy, bệnh nhân phải là người thật sự  năng 
động, và sẳn sàng bất cứ lúc nào ngưng lại công 
việc đang làm. Đó đôi khi là cả sự hy sinh một khi 
họ lại là người gánh vác chuyện gia đình.  

De ce fait, le patient doit être réellement motivéet 
se sentir prêt pour arrêter momentanément ses 
activités, ce qui lui demandera parfois de gros 
sacrifices, en particulier s’il est à charge de 
famille. 

Kết qủa đạt được do GDYT là một yếu tố rất tố  
để chọn lựa bệnh nhân : chỉ có thể đề nghị lọai 
phẫu thuật này  cho bệnh nhân nào  mà họ biết 
một cách cụ thể làm sao để có thể cải thiện được 
tình trạng của chính họ 

Les résultats obtenus par l’éducation sanitaire 
sont un bon critère de sélection : ne seront 
proposés pour la chirurgie palliative que ceux 
des patients qui auront su concrètement montrer 
leur volonté d’améliorer leur condition. 

8.  Các khuyến cáo 8.  Recommandations 

8.1  Thái độ của bệnh nhân 8.1  Attitude du patient 

Một vài bệnh nhân giấu bệnh đối với các người 
chung quanh, thậm chí đối với người nhà của họ. 
Cách cư xử nầy cần được tôn trọng và các cuộc 
thăm viếng bệnh nhân sẽ phải làm một cách kín 
đáo có thể được. 

Certains patients cachent leur maladie à leur 
entourageet parfois même à leurs proches. Cette 
attidude doit être respectéeet les visites au 
patient se feront alors d’une manière aussi 
discrète que possible. 

Tuy nhiên, khi cán bộ màng lưới đánh giá rằng 
thái độ nầy có thể thay đổi  mà không gây tổn hại 
cho người bệnh, thì nên giải thích với gia đình họ, 
với sự đồng ý của bệnh nhân, rằng bệnh phong 
một khi được điều trị, không còn vấn đề lây lan, 
ngay khi bệnh nhân đã có những biến dạng đáng 
sợ. 

Toutefois, lorsque l’agent de santé estime que 
cette attitude peut être changée sans préjudice 
pour le patient, il est préférable d’expliquer à la 
famille, avec l’accord du patient, que la maladie, 
une fois traitée, n’est plus du tout contagieuse, 
même si le patient est affligé de déformations 
effrayantes. 

Nói chung, cán bộ màng lưới, ở mỗi buổi gặp mặt 
với bệnh nhân hay người nhà của họ, cần phải 
làm giảm bớt tính bi thảm của bệnh phong và các 
tàn tật do bệnh gây ra, và tỏ ra khích lệ họ. 

D’une manière générale, l’agent de santé, à 
chacune de ses rencontres avec le patient ou 
ses proches, doit dédramatiser la maladie et les 
invalidités qu’elle provoqueet se montrer 
encourageant. 

8.2  Theo dõi bệnh nhân 8.2  Suivi du patient 

Chúng tôi đã giải thích trong chương nầy một vài 
thao tác chủ yếu cho vấn đề phòng ngừa tàn tật 
cho bệnh nhân phong. Tuy nhiên không phải các 
thao tác căn bản nầy thì luôn cần thiết cho mọi 
bệnh nhân tàn tật cần phải biết. 

Nous avons expliqué dans ce chapitre un certain 
nombre de gestes essentiels pour la prévention 
des invalidités du patient personnes atteintes de 
la lèpre. Il ne s’agit toutefois que des gestes de 
base, qu’il est nécessaire à tout patient invalide 
de connaître. 

Giáo dục sức khoẻ không thể ngừng lại ở đây : 
một khi các thao tác được hướng dẫn xong, trách 
nhiệm của cán bộ màng lưới làm cách nào thích 
ứng các lời khuyên nầy vào các thói quen hàng 
ngày của bệnh nhân, vào công việc của họ và 
cung cấp các lời khuyên có tính thúc đẩy cần thiết 
cho nhu cầu của người bệnh. 

L’éducation sanitaire ne s’arrête pas là : une fois 
ces gestes enseignés, il est également du devoir 
de l’agent de santé d’adapter ces conseils 
pratiques aux habitudes du patient, à son 
travailet de fournir si besoin au patient des 
conseils plus poussés. 

Các thao tác vệ sinh thường thức sẽ đòi hỏi bệnh 
nhân hy sinh nhiều (mất thời gian và năng lượng) 
mà người bệnh sẽ làm dễ dàng hơn khi họ bị 
thuyết phục cho nhu cầu cần thiết của họ. Cán bộ 
màng lưới cũng cần túc trực và đặc biệt hiện diện 
trong suốt thời gian để cổ vũ người bệnh một sự 
nâng đỡ tin tưởng, để làm sao cho việc săn sóc 
hàng ngày trở nên một thói quen từng phần trong 
cuộc sống của người bệnh. 

Les gestes quotidiens d’hygiène de vie 
demanderont au patient de gros sacrifices (perte 
de temps et d’énergie) qu’il fera d’autant plus 
facilement qu’il sera convaincu de leur nécessité. 
L’agent de santé doit être en permanenceet 
particulièrement durant les périodes de 
découragement du patient, un soutien de 
confiance, afin que ces soins quotidiens 
deviennent une habitude à part entière durant 
toute la vie du patient. 
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Người bệnh phong hay người bệnh cũ có tàn tật 
luôn sống trong hoàn cảnh bị ruồng bỏ, luôn cần 
được sự chăm sóc đặc biệt của người cán bộ 
màng lưới. 

Les personnes atteintes de la lèpre ou ancien 
personnes atteintes de la lèpre, invalide vit 
souvent dans un contexte d’exclusion, qui 
demande de la part de l’agent de santé une 
attention toute particulière. 

Các kỹ thuật được hướng dẫn trong chương nầy 
thì cần thiết, nhưng nó chỉ hiệu quả khi được kết 
hợp với tính chất riêng của người cán bộ màng 
lưới : nhân đạo, hiểu biết, thuyết phục. 

La technique enseignée dans ce chapitre est 
nécessaire, mais elle ne peut être efficace que si 
elle est associée à des qualités personnelles de 
l’agent sanitaire : humanité, compréhension, 
persuasion. 

Cuối cùng, người cán bộ màng lưới sẽ không bao 
giờ đánh mất mục đích cuối cùng của giáo dục 
sức khoẻ cho người bệnh là sự hoà nhập xã hội, 
để người bệnh phong không còn cảm thấy là 
người bị ruồng bỏ và họ có thể đảm nhận các 
trách nhiệm gia đình, cần cù siêng năng như các 
thành viên khác trong xã hội. 

Enfin, l’agent de santé ne devra jamais perdre de 
vue le but ultime de l’éducation sanitaire de son 
patient : une réintégration dans la société, pour 
que le personnes atteintes de la lèpre ne se 
sente plus un malade rejetéet qu’il puisse 
assumer des responsabilités familiales ou 
laborieuses au même titre que tout individu. 
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LLỖỖ  ĐĐÁÁOO  BBÀÀNN  CCHHÂÂNN  
MMAAUUXX  PPEERRFFOORRAANNTTSS  PPLLAANNTTAAIIRREESS  ((UULLCCÈÈRREESS  PPLLAANNTTAAIIRREESS))  

 

LỜI MỞ ĐẦU :  
BỆNH SỬ CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN X. 

PREAMBULE :  
HISTOIRE DE MONSIEUR NGUYEN VAN X. 

Ông Nguyễn Văn X là một nông dân, ông đã mắc 
bệnh phong cách nay 5 năm . May mắn thay , khi 
có xuất hiện vùng đốm da đầu tiên , ông ấy lập tức 
đến khám bệnh bác sĩ khu vực , và được chẩn 
đoán bệnh phong , và được điều trị đa hóa trị liệu 
để điều trị bệnh phong . Ngoài vấn đề mất cảm 
giác  bàn chân bên phải ra thì ông X không còn 
một vết tích nào của căn bệnh cũ nữa . 

Monsieur Nguyên Van X. est agriculteur, il a eu 
la lèpre il y a 5 ans. Heureusement, dès 
l'apparition des premières tâches sur sa peau, il 
a tout de suite consulté le médecin de son 
dispensaire de quartier, qui a diagnostiqué la 
maladieet lui a appliqué la polychimiothérapie, 
qui a tué le bacille. A part une insensibilité 
cutanée sous la plante du pied droit, X. ne 
conservait plus aucune trace de cette histoire 
ancienne. 

Cách nay 1 năm  , con trai ông thấy vùng gót bàn 
chân ông chảy máu sau khi đi làm ruộng về , mà 
ông không cảm nhận  được trên bàn chân mất 
cảm giác  

Il y a un an, son fils lui a fait remarquer un petit 
"bobo" qu'il n'avait pas senti, justement sous son 
talon droit. 

Cẩn thận, ông X. đã mua pômát và mỗi buổi sáng, 
ông đã rữa vết thương và băng lại trước khi đi ra 
ruộng . 

Prudent, X. a acheté de la pommade en ville et, 
tous les matins, a nettoyé cette petite plaie 
superficielleet l'a recouverte d'un bandage avant 
de partir pour la rizière. 

Dù cho có được săn sóc tỉ mỉ , vết thương cũng 
dần dần lớn ra và loét sâu . 

Mais malgré ces soins méticuleux, la plaie s'est 
progressivement agrandie et creusée. 

Ông X. bắt đầu lo lắng , tuy nhiên không hốt 
hoảng , vì rằng “ vết thương không gây đau chi cả 
“ . Cho đến cuối tuần rồi , khi mà ông bắt đầu thấy 
đau âm ỉ và đau trong sâu mỗi khi đi lại khiến ông 
không thể đi làm được nữa thì ông mới chịu đi 
nằm viện . Vì ông là lao động chính trong gia đình 
khi ông không làm việc thì các con ông không có 
gì để ăn Tại Bệnh viện, ông được chụp một phim 
X quang phát hiện tình trạng viêm xương nặng, đe 
dọa mạng sống của ông mà cách trị liệu duy nhất 
là phải đoạn chi . 

X. commencait à s'inquiéter, sans toutefois 
s'affoler, puisque "ca ne faisait pas mal". Jusqu'à 
la semaine dernière, où X. a commencé à sentir 
une douleur sourde et profonde à chaque fois 
qu'il posait le pied par terre. X. est à charge de 
familleet s'il s'arrête de travailler, ses enfants 
n'auront rien à manger. Paniqué cette fois, il s'est 
rendu à l'hôpital où on lui a fait une radiographie, 
qui a révélé une infection profonde de l'os, dont 
le seul traitement est l'amputation de la jambe. 

Ông X. bây giờ đã thành phế nhân, hẳn ông đã 
khó khăn trong việc nuôi sống gia đình, một viễn 
cảnh đen tối diễn ra trước mắt . 

X. est maintenant un handicapé. Il a beaucoup 
de mal à nourrir sa famille, des jours noirs se 
profilent. 

Trường hợp của ông Nguyễn văn X không phải là 
một ngoại lệ , đa số các bệnh nhân phong bị đoạn 
chi đều có bệnh sử gần giống như nhau . Tuy 
rằng họ cũng đã làm đủ mọi cách để cố gắng 
tránh sự cố này ... Thế thì ? 

Nguyên Van X. n'est malheureusement pas une 
exception, la plupart des anciens lépreux 
amputés ont la même histoire. Il croyait pourtant 
avoir tout fait pour éviter l'irréparable... Alors ? 

Điều mà người ta gọi là “ lỗ đáo “ là một tai họa số 
1 trong bệnh phong , chính vì nó không gây đau 
và cũng vì khi nó đã hình thành thì rất muộn màng 
. 

Le fait est que le "mal perforant plantaire" (mal 
perforant plantaire) est le fléau numéro 1 de la 
lèpre, justement parcequ'il n'est pas 
douloureuxet que lorsqu'il le devient, il est déjà 
trop tard. 

Do vậy cần thiết quan tâm đặc biệt là không được 
bỏ mặc một vết thương nào dù nhỏ, nứt da hay 
phồng nước , khi không được săn sóc thích hợp , 
thì sẽ tiến triển thành lỗ đáo, sau đó là viêm 
xương . 

Il est donc particulièrement important de ne pas 
négliger la moindre plaie, crevasse ou ampoule, 
qui, de toute facon, en l'absence de soins 
appropriés, évoluera en mal perforant plantaire, 
puis en ostéite. 
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Quy tắc đầu tiên phải tuân thủ là đứng trước mọi 
vết thương bàn chân , dù rất nhỏ , là cần phải làm 
giảm áp lực cho bàn chân cho đến khi lành 
sẹo hoàn toàn : mọi áp lực trên vết thương, dù 
nhỏ, cũng gây nên trầm trọng, dù cho vết thương 
được băng và được điều trị . 

La première règle à respecter devant une plaie 
plantaire, même infime, est la mise en décharge 
jusqu'à cicatrisation complète : toute pression 
sur une plaie, si petite soit-elle, va entraîner son 
aggravation, même si la plaie est bandée et 
traitée. 

1.   TIẾN TRIỂN CỦA LỖ ĐÁO 1. EVOLUTION DU MAL PERFORANT 
PLANTAIRE 

Mọi vết thương,  dù nhẹ, sẽ tiến triển dần đến loét 
nếu nó chịu áp lực, huống chi là nó chịu sức nặng 
cơ thể . 

Toute plaie, même bénigne, va se creuser si elle 
est soumise à une pressionet à fortiori, si elle 
subit le poids du corps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Một nốt phồng nước, không điều trị, sẽ tiến triển 
thành vết thương nông kèm nhiễm trùng mô mềm. 
Sự nhiễm trùng này lan rộng và tấn công vào 
xương làm cho nó bị hoại tử. Vết thương lúc này 
không thể phục hồi được nữa và cần phải dùng 
đến thủ thuật ngoại khoa : nạo, cắt xương hay 
đoạn chi . 

Une simple ampoule, non traitée, va évoluer en 
plaie superficielle avec infection des tissus mous. 
Cette infection va s’étendre et atteindre l’os qui 
va se nécroser. La lésion devient alors 
irréversibleet nécessite un geste chirurgical : 
curetage, resection osseuse ou amputation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 
Bàn chân mất cảm giác 

Pied insensible 
Bóng nước 

Ampoule de surmenage 
Lỗ đáo cạn (phần mô mềm) 

mal perforant plantaire superficiel 
(parties molles) 

Xương bị hủy sau vài năm 
Amputation par nécrose osseuse 

quelques années plus tard 

 

  

 

 
Lỗ đáo sâu (viêm xương) 

mal perforant plantaire profond 
(ostéite) 

Viêm xương lan rộng 
Infection osseuse expansive

  
 

Lỗ dò viêm xương 
Infection osseuse fistulisée 

Viêm xương lan toả  
Expansion de l’infection

Cắt cụt 1/3 giữa  
Amputation au 1/3 moyen
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Người ta ghi nhận rằng có trường hợp lành 
xương giả tạo có nghĩa rằng phần da bên ngoài 
lành nhưng tình trạng nhiễm trùng vẫn âm ỉ lan 
rộng và sẽ tiến triển không tránh khỏi một trường 
hợp đoạn chi cao . 

On notera qu’une cicatrisation est possible, alors 
que l’infection continue de s’étendre, qui 
entraînera inévitablement une amputation encore 
plus haut. 

Do vậy điều quan trọng là cách khám một bàn 
chân có lỗ đáo trước khi quyết định điều trị . 

D’où l’importance de l’examen du mal perforant 
plantaire avant toute décision de traitement 

Sự phát triển lỗ đáo ở gót chân còn nhanh hơn : Au niveau du talon, cette évolution est encore 
plus rapide : 

Cách làm giảm áp, để lấy đi các áp lực trên vết 
thương gan chân là nguyên tắc chính  yếu trong 
vấn đề điều trị . 

La mise en décharge, pour supprimer les 
pressions sur une plaie plantaire est donc le 
premier principe essentiel de traitement. 

Việc làm giảm áp này cho phép vết thương lành 
sẹo, nhưng cần phải đảm bảo trước tiên là xương 
không bị viêm . Nếu là viêm xương, cần phải can 
thiệp ngoại khoa khẩn cấp , sau đó được theo dõi 
về vấn đề giảm áp ngay lập tức cho đến khi lành 
sẹo hoàn toàn . 

Cette mise en décharge permet la cicatrisation 
de la plaie, mais il faut s’assurer au préalable 
que l’os n’est par encore atteint. Si c’est le cas, 
le geste chirugical est une urgence, suivi, bien 
sùr, de la mise en décharge immédiate jusqu’à 
cicatrisation complète. 

2.   KHÁM LỖ ĐÁO 2.EXAMEN DU MAL PERFORANT PLANTAIRE 

  
Khám lỗ đáo có mục đích nhằm phát hiện tình 
trạng viêm xương . Tình trạng viêm xương có thể 
khám chủ quan dựa vào phim X quang : thay vì là 
hình ảnh màu trắng đồng nhất của một phim 
xương bình thường  thì xương viêm cho thấy có 
hình ảnh như bông gòn không đồng nhất kém cản 
quang hơn, tuỳ theo mức độ tổn hại, mặt khớp 
biến dạng trở nền gồ ghề . 

L’examen du mal perforant plantaire a pour but 
de déceler si l’os est infecté (ostéite). L’infection 
osseuse peut être objectivée par un cliché 
radiographique : au lieu de la couleur blanche 
uniforme de l’os normal, la partie atteinte montre 
alors un aspect cotonneux plus ou moins clair, 
selon le degré d’atteinteet les surfaces 
articulaires deviennent rugueuses. 
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Tại các trạm y tế phường xã, nói chung không có 
phương tiện X quang, thật không hợp lý khi phải 
chuyển bệnh nhân lên tuyến cao hơn để được 
chẩn đoàn viêm xương, vì cách khám lâm sàng 
thông thường cũng đủ định hướng cho việc điều 
trị . 

Les dispensaires de commune ne disposent 
généralement pas d’appareil de radiographie, 
mais il est inutile de référer le patient en structure 
supérieure pour diagnostiquer une ostéite, un 
examen clinique simple suffit souvent à orienter 
le traitement : 

Nhìn : chảy dịch nhiễm trùng ra vết thương, hoặc 
mủ. Trong trường hợp nhiễm trùng nặng, người ta 
còn có thể thấy đầu xương và phần gân lộ ra 
thâm đen. Đối diện lỗ đáo có thể có áp xe mở ra 
ngoài . 

Aspect visuel : écoulement de liquide jaunâtre 
purulent, parfois os apparent, tendons exposés, 
de couleur noirâtre. Il y a de côté opposé  du mal 
perforant plantaire un abcès ouvrir en dehors. 

Mùi : mùi hôi điển hình. Odeur : mauvaise odeur typique. 

Phù nề : ít nhiều lan rộng lên vùng cẳng chân, 
phù nề làm giảm bớt các chỗ lồi mắt cá chân, so 
sánh bên chân đối diện. Các ngón chân to bè 
trong trường hợp lỗ đáo ở phần xương bàn ngón 
chân  

Oedème : plus ou moins étendu sur la jambe, 
atténuant les reliefs malléolaires, en 
comparaison avec le côté opposé, ou écartant 
les orteils (mal perforant plantaire de l’avant-
pied) 

Sờ  : Ấn bằng tay trên vùng quanh lỗ đáo hay ấn 
vùng mu chân đối diện lỗ đáo  gây ra cơn đau 
nhói.  Hạch bẹn ở  cùng bên sưng to và đau khi rờ  

Palpation : une pression manuelle sur les zones 
ossseuses autour et en regard du mal perforant 
plantaire entraîne une vive douleur. Les 
ganglions inguinaux du même côté peuvent 
également paraître gonflés et douloureux à la 
palpation. 

Hỏi bệnh nhân : Bệnh nhân có cảm giác đau 
trong sâu  nơi lỗ đáo khi đi . 

Interrogatoire : le patient ressent-il une douleur 
profonde au niveau du mal perforant plantaire 
lors de la marche 

Nếu lỗ đáo có một trong các triệu chứng na ̀y, 
bệnh nhân cần được chuyển gấp lên tuyến trên 
phòng khám quận huyện để xác định tình trạng 
viêm xương và được mổ : nạo xương viêm, cắt 
xương, hay đoạn chi . 

Si le mal perforant plantaire montre l’un ou l’autre 
de ces signes, le patient doit être référé de toute 
urgence en dispensaire de district pour 
confirmation d’ostéite et geste chirurgical : 
curetage, résection osseuse, ou amputation. 

Nếu không, thì đây là tình trạng lỗ đáo thông 
thường, đối với trường hợp này việc làm trước 
tiên  là làm giảm áp, bằng cách cấp giày giảm áp 
nếu có thể được, hay là làm bột ống để cho bệnh 
nhân đi lại sau đó . 

Sinon, il s’agit d’un mal perforant plantaire 
simple, pour lequel la première urgence est la 
mise en décharge, par chaussure de décharge si 
possible, ou par plâtre de marche. 

Cùng lúc với việc làm giảm áp này cần phải kết 
hợp với việc săn sóc vết thương tại chỗ (ví dụ 
như  pômát “ Balsino “ hay « Urealid » trích từ cây 
mù u), băng sạch, và nhất là phải giáo dục sức 
khỏe cách đặc biệt cho bệnh nhân : 

A cette mise en décharge sont associés un 
traitement local (pommade “Balsino” à 
l’arpagophytum, par exemple), bandage propreet 
surtout une éducation sanitaire spécifique : 

• Làm cho người bệnh hiểu sự cần thiết phải 
làm giảm áp lực  thường xuyên 

• Faire comprendre au patient la nécessité de 
la mise en décharge en permanence 

• Hướng dẫn cho người bệnh cách thay băng 
và chăm sóc hàng ngày 

• Lui apprendre à refaire son bandage et les 
soins quotidiens 

• Cấp cho họ phiếu về lời  khuyên vệ sinh 
thường thức 

• Lui donner la fiche de conseils d’hygiène de 
vie 

• Cho các hẹn thường xuyên để kiểm tra tình 
trạng giày (xem họ có mang giầy cấp thường 
xuyên không) và tiến triển của lỗ đáo. 

• Lui donner des rendez-vous réguliers pour 
contrôler l’état de son appareillage (et s’il le 
porte en permanence !) et l’évolution du mal 
perforant plantaire.  

Trong bất cứ trường hợp nào, không được bỏ đi 
hay bỏ qua việc trang bị giày trước khi lành sẹo lỗ 
đáo hoàn toàn . 

En aucun cas l’appareillage ne doit être ôté (ou 
même délaissé) avant la cicatrisation complète 
du mal perforant plantaire. 
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Khi lỗ đáo đã khép miệng hoàn toàn, giày giảm áp 
từng phần ở chỗ lỗ đáo được cấp cho người bệnh 
để tránh tái phát . Cũng có thể thực hiện lỗ giảm 
áp trên đôi giày hàng ngày của bệnh nhân, bằng 
cách khoét một lỗ trên phần đế đối diện với sẹo lỗ 
đáo hay có thể thêm vào đó một lớp đế bắng mút 
có khoét lỗ  

Lorsque le mal perforant plantaire est 
entièrement fermé, une chaussure avec 
décharge partielle au niveau de la cicatrice est 
fournie au patient pour éviter la récidive. Il est 
souvent  également possible de pratiquer cette 
décharge dans la chaussure usuelle du patient, 
en creusant au couteau un trou sous la semelle, 
en regard de la cicatrice, ou en y ajoutant une 
semelle mousse trouée  

4.   CÁCH THỨC (GIẢM ÁP) KHI CÓ LỖ ĐÁO 4.   CONDUITE À TENIR (DECHARGE) 
EN PRÉSENCE D'UN MAL PERFORANT 
PLANTAIRE 

Các phương thức thực hiện cách làm giảm áp lực 
có rất nhiều . Trong đó cách đơn giản nhất là : 

Les moyens de mise en décharge sont multiples. 
Parmi les plus simples : 

 Nằm nghỉ tại giường • Alitement 
 Đi lại bằng gót ( cho lỗ đáo bàn chân phía 

trước ), hay đi nhón gót trong trường hợp lỗ 
đáo ở vùng gót ) 

• Marche sur le talon (pour un mal perforant 
plantaire de l'avant-pied), ou marche sur la 
pointe du pied (pour un mal perforant 
plantaire de l'arrière-pied). 

 Đi nạng • Béquillage 
 Xe lăn • Chaise roulante 

Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy rằng các phương 
cách này thường không hiệu quả: vết thương 
không đau, và người bệnh nhất là với công việc 
cần thiết phải đứng lâu, không thể chịu lâu  một tư 
thế tựa  không thuận lợi này  và quên đi nhanh 
chóng cách làm giảm áp này . 

L'expérience montre toutefois que ces 
techniques sont souvent inefficaces : la plaie 
étant indolore, le patient, surtout si ses 
occupations nécessitent une station debout 
prolongée, ne peut supporter longuement la 
contrainte d'un appui inconfortableet oublie vite 
la mise en décharge. 

Phương thức tiện lợi nhất và nhất là hiệu quả nhất 
là giầy để lành sẹo và bột bó để đi lại . 

Les moyens les plus confortables et surtout les 
plus efficaces sont la chaussure de cicatrisation 
et le plâtre de marche. 

4.1  Giày lành sẹo  4.1  Chaussures de cicatrisation  

Được trang bị sẵn tại các trạm y tế tỉnh và quận 
huyện, có hai kiểu (2 cỡ cho mỗi kiểu) : giảm áp 
lực cho phần trước bàn chân, giảm áp lực cho 
phần sau bàn chân . 

Disponibles dans les dispensaires de province et 
de district, elles sont de 2 types (2 tailles par 
type) : décharge de l'avant-pied / décharge de 
l'arrière-pied. 

Thuận lợi  Avantages  

 Trang bị nhẹ, có thể mang không gò bó trong 
mọi sinh hoạt hàng ngày, bao gồm cả trong 
môi trường ẩm ướt ( lao động ở ruộng đồng 
). 

 Appareillage léger, il peut être porté sans 
contrainte dans toutes les conditions de la 
vie courante, y compris en milieu humide 
(travail en rizière). 

 Giày để lành sẹo có thể dễ dàng tháo ra về 
chiều , cho phép dễ dàng săn sóc bổ sung 
bàn chân : ngâm chân, thoa dầu, thay băng. 

 La chaussure de cicatrisation peut être 
facilement enlevée pour la nuit, ou pour les 
soins complémentaires du pied : trempage / 
huilage, changement de pansement. 

Bất lợi  Inconvénients  

 Giày lành sẹo chỉ có thể sử dụng trên lỗ đáo 
vùng gót và phần trước bàn chân, và không sử 
dụng cho lỗ đáo ở phần giữa bàn chân. Tuy 
nhiên lỗ đáo ở phần giữa này thường là hiếm 
gặp  

 La chaussure de cicatrisation n'est applicable 
que pour les mal perforant plantaire du talon 
ou les mal perforant plantaire de l'avant-pied, 
pas pour les mal perforant plantaire du médio-
pied. Ces derniers sont toutefois les plus rares 
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 Giày lành sẹo cho phần trước bàn chân không 
thể áp dụng cho bàn chân rớt. 

 La chaussure de cicatrisation de l’avant-pied 
ne peut être appliquée sur un pied tombant. 

 Do việc bệnh nhân có thể bỏ không sử dụng 
giày theo ý thích của họ do đó đòi hỏi bệnh 
nhân tính năng động để có thể mang được đôi 
giày này . Cán bộ màng lưới cần phải đảm bảo 
rằng họ đã hiểu biết các nguy cơ sẽ xảy đến 
nếu họ không mang loại giày trang bị này . 

 Le fait que le patient puisse enlever à son gré 
l'appareillage lui demande justement une 
motivation plus grande pour le porter. L'agent 
sanitaire doit donc s’assurer qu’il a bien 
compris les risques qu'il encourt s'il ne porte 
pas son appareillage. 

4.2  Bột ống để đi lại  4.2  Plâtre de marche  

Đây là loại bột ống theo kiểu “Graffin” Botte plâtrée de type “Graffin” 

Chỉ định  Indications  

• Lỗ đáo ở phần giữa bàn 
chân. 

• mal perforant plantaire du 
medio-pied. 

• Lỗ đáo phần trước bàn 
chân rớt. 

• mal perforant plantaire de 
l’avant-pied sur pied 
tombant. 

• Lỗ đáo trên bàn chân biến 
dạng nặng. 

• mal perforant plantaire sur 
un pied très deformé. 

• Lỗ đáo ở bệnh nhân kém 
năng động trong việc hợp 
tác , không mang giày lành 
sẹo thường xuyên. 

• mal perforant plantaire chez 
un patient peu motive, qui ne 
porte pas sa chaussure de 
cicatrisation en permanence. 

Vật liệu Matériel 

• Băng bột mua sẵn tại cửa hàng dụng cụ y 
khoa hay được làm tại chỗ bằng gạc thưa 
được trải bột thạch cao . 

• Bandes plâtrées du marché, ou préparées 
sur-place à l’aide de bandes de gaze. 

• Thanh đu đưa bằng  nhôm để đi lại ,  có sẵn 
tại các trạm y tế quận huyện hay được làm 
bởi thợ thủ công : thanh nhôm 2 cm bề rộng , 
chiều dầy là 3 mm , cũng cố phía dưới bằng 
một miếng nhôm hình chữ  “U ” và cuối cùng 
là gắn một miếng vỏ xe dầy bằng ốc vít. 
Thanh đưa lên  bằng nhôm có thể uốn dễ 
dàng  theo dạng của bột ống. 

• Etrier de marche, disponible en dispensaire 
de district ou confectionné par un artisan : en 
barres d’aluminium de 2 cm de largeur, 3 
mm d’épaisseur, renforcé en bas par un “U” 
dans la même matièreet terminé par un 
épais morceau de pneu vissé. Les montants 
aluminium se tordent facilement, pour bien 
appliquer l’appareillage à la forme du plâtre. 

Phương pháp  Méthode  

• Băng bột cần thực hiện bởi 2 nhân viên : Một 
người giữ cẳng chân bệnh nhân ở tư thế tốt, 
người kia sẽ quấn bột . 

• 2 personnes sont nécessaires pour cet 
appareillage : l'une qui tient la jambe du 
malade en bonne position, l'autre qui 
applique le plâtre. 
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• Bảo vệ phần cẳng chân bệnh nhân bằng gòn 
đen hay softban, đặc biệt chú ý những vùng 
có gờ xương: mắt cá chân, đầu các xương 
bàn chân, mào chày . 

• Protéger la jambe du malade par du gros 
coton, en particulier au niveau des zones 
osseuses : maléoles, tête des métatarsiens, 
crête tibiale. 

• Chuẩn bị băng bột cho đủ (nói chung là 4 
cuộn bột). 

• Préparer les bandes plâtrées en quantité 
suffisante (4 bandes en général). 

• Bệnh nhân được cho ngồi thoải mái, khớp 
háng và gối ở tư thế gấp, tư thế dãn cơ .  

• Le malade est confortablement assis, 
hanche et genou fléchis, en position de 
détente musculaire. 

• Người thực hiện giữ vùng bàn chân gấp về 
mặt lưng và bàn chân xoay nhẹ ra ngoài và 
giữ yên như vậy cho đến khi kết thúc . 

• Un opérateur maintient la cheville en légère 
éversion et flexion dorsale. Il ne bougera 
plus jusqu'à la fin de l'opération. 

• Băng bột được lăn vòng tròn theo chiều dọc 
của cẳng chân : 

• Les bandes plâtrées sont appliquées en 
circulaire tout le long de la jambe : 

- Phía trên , bột được quấn dưới đầu xướng 
mác khoảng hai khoác ngón tay. 

 - en haut, le plâtre s'arrête à 2 travers de 
doigts sous la tête du péroné. 

- Phía dưới chỗ lỗ đáo bột cần được quấn 
vòng quanh lỗ đáo, phần gan chân cần 
được uốn khuôn bằng tay để phân bố lại áp 
lực tì đè. Nếu quấn bột càng cao , bệnh 
nhân không thể gấp cẳng chân . Nếu quá 
thấp , bột sẽ  không vững khi đi. 

 - en bas, le plâtre contourne le mal perforant 
plantaire de manière à le laisser apparent, 
la sole plantaire est bien moulée à la main, 
de manière à répartir les appuis. Si le 
plâtre monte trop haut, le patient ne pourra 
pas fléchir sa jambe. S’il est trop bas, il 
bougera lors de la marche. 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

• Cần chú ý làm cho tròn rià bột quanh lỗ đáo 
để tránh áp lực cản trợ tuần hoàn và ngăn  
cản sự lành sẹo .  

• Attention à bien arrondir les berges du plâtre 
autour du mal perforant plantaire, afin 
d'éviter des pressions qui couperaient la 
vascularisation et empêcheraient la 
cicatrisation. 

• Quấn bôt cần được uốn khuôn theo bàn 
chân, nhưng không được quấn quá chặt dễ 
gây rối loạn tuần hoàn. 

• Le plâtre doit être bien moulé suivant la 
morphologie du patient, mais pas trop serré 
pour ne pas entraîner de troubles 
circulatoires. 

• Các ngón chân phải được để hở, cần cho 
việc kiểm tra để  xem bột có dấu hiệu chèn 
ép hay không  

• Les orteils sont toujours laissés apparents, 
pour vérifier que le plâtre n'est pas 
compressif : 

Kiểm tra bằng cách dùng tay ấn trên ngón chân 
khi bỏ ra không còn ép nữa thì ngón chân trở lại 
màu sắc ban đầu . Trong trường hợp chèn ép,  thì 
cần phải lập tức xẻ bỏ bột . 

Cette vérification s'effectue en appuyant sur 
l'orteil. Lors du relâchement de la pression, 
l'orteil doit reprendre rapidement sa couleur 
initiale. En cas de compression, le plâtre doit être 
immédiatement enlevé. 
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• Khi đặt thanh đu đưa , thanh này sẽ áp sát 
bột theo bình diện mặt . Đường thẳng chịu 
lực phải đi qua hai mắt cá chân. 

• Cette première couche posée, l'étrier de 
marche en aluminium est ajusté suivant le 
plan frontal du plâtre. La ligne de charge doit 
passer au niveau des malléoles. 

• Phần dưới thanh đu đưa hình chữ “U” cần 
phải cách khoảng 2 cm tính từ  mặt bột gan 
chân . 

• La partie inférieure en "U" de l'étrier doit se 
trouver à 2 cm environ de la face plantaire 
du plâtre. 

• Cuộn bột thứ tư được quấn quanh thanh đu 
đưa, và đặc biệt quanh vùng mắt cá chân 
phía trên và phía dưới , cần che lấp khoảng 
trống ở vùng mắt cá chân , đây là vùng chịu 
tác động nhiều nhất trọng lượng cơ thể . 

• Une nouvelle couche circulaire de plâtre est 
appliquée autours de l'étrier, en particulier 
sur ses parties supérieure et inférieure, qui 
supporteront tout le poids du corps. 

Chú ý : cần để bột khô trong 24 giờ trước khi cho 
phép người bệnh đi lại . Người bệnh cũng cần 
được báo trước khi đến trạm y tế , thân nhân  đi 
kèm , và mặc quần cụt hay quần dài ống rộng có 
thể vén lên dễ dàng khi làm bột . 

Attention : Il est important de laisser sêcher le 
plâtre pendant 24 heures avant de permettre la 
déambulation. Le patient devra donc prévoir de 
venir en dispensaire accompagné d'un membre 
de la familleet vêtu d'un short ou d'un pantalon 
suffisament large pour qu'il puisse être ôté 
malgré le plâtre. 

Cách đi lại với bột có thanh đu đưa : Cách đi lại 
cần được chỉ dẫn cho bệnh nhân trước khi để họ 
ra về . Thực tế là , loại hình trang bị này đem đến 
một tình trạng mất cân đối lớn cho chi dưới , và 
với cách đi bình thường sẽ gây ra vấn đề không 
thể tránh khỏi cho cột sống . Ngoài ra , bột còn 
chịu nhiều lực đối kháng , có nguy cơ gãy bột . 

Déambulation avec étrier de marche : La 
déambulation doit être enseignée au patient 
avant de le laisser repartir. En effet, 
l'appareillage entraîne une forte inégalité des 
membres inférieurset une déambulation 
“normale” provoquerait inévitablement des 
problèmes de colonne vertébrale. En outre, le 
plâtre, soumis à de fortes contraintes, risquerait 
de casser. 

Cách đi lại với bột có thanh đu đưa phải thực hiện 
như sau  

La déambulation avec étrier de marche doit se 
faire de la manière suivante :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chân bó bột luôn ở phía sau và xoay thành góc 
vuông đối với chân khoẻ, cả hai chân lần lượt tiến 
về phía trước theo cách đi lại “kiểu con cua”. 

Le pied appareillé toujours en arrière, pivotant à 
angle droit par rapport au pied sain, qui lui, reste 
dans la direction de la marche : marche "en 
crabe". 

Ghi chú  : Cách đi lại nầy cũng thực hiện cho giày 
để lành sẹo phần trước bàn chân 

Note : La déambulation s’effectue de la même 
manière avec la chaussure de décharge de 
l’avant-pied. 

Thời gian mang bột : chỉ trong trường có vấn đề 
cần phải bỏ bột (chèn ép, vết thương do cọ sát 
bột ...) , bệnh nhân sẽ mang bột ống cho đến khi 
lành sẹo hoàn toàn. Do vậy thời gian mang bột tùy 
thuộc vào kích thước và độ sâu của lỗ đáo, thay 
đổi nói chung từ 2 đến 6 tuần . 

Durée du plâtre : sauf en cas de probleme 
(compression, plaie par frottement du platre..), 
l’appareillage ne sera pas ote avant la 
cicatrisation complete du mal perforant plantaire. 
cette duree, qui depend de la superficie et de la 
profondeur du mal perforant plantaire, varie en 
general entre 2 et 6 semaines. 
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Chú ý : Nếu bệnh nhân than đau dưới bột, nếu 
các ngón chân trở nên thâm, hay có một mùi hôi 
thoát ra, cần phải tháo bột ngay .  

Attention : Si le patient se plaint d’une douleur 
sous le plâtre, si les orteils sont trop foncés, ou si 
une mauvaise odeur se dégage, il est impératif 
d’ôter le plâtre dans les plus brefs délais.  

Cách tháo bột : Lý tưởng nhất là có sẵn một máy 
cưa kiểu rung, dụng cụ rất đắt tiền, nhưng không 
cần thiết lắm. Nếu trạm y tế không có cưa bột, 
cần ngâm chân có bột vào nước trong khoảng 1  
giờ để làm mềm bột, sau đó cắt bột ra theo chiều 
dọc bằng kéo to (loại kéo cắt da), trước khi cắt  
cần thận trọng lót  một miếng carton dầy bảo vệ 
giữa bột và da, để không gây thương tích cho 
bệnh nhân . 

Ablation du plâtre : L’idéal est de disposer 
d’une scie vibrante à plâtre, outillage très 
côuteux, mais pas indispensable. Si le 
dispensaire ne dispose pas de scie, il suffit de 
tremper le plâtre dans l’eau pendant environ 1 
heure pour le ramollir, puis de le découper dans 
le sens de la longueur avec une grosse paire de 
ciseaux (ciseaux à cuir), en ayant soin de glisser 
au préalable une mince plaque de tôle en 
protection entre le plâtre et la peau, pour ne pas 
risquer de blesser le patient. 

4.3  Cách làm giảm áp cho bàn chân cụt rút 
Mise en décharge d’un pied raccourci 

  

 

 

 

 

 

 

Một vài bàn chân biến dạng nặng, đặc biệt bàn 
chân cụt rút hay bị cắt cụt kiểu Chopart hay 
Lisfranc không còn đủ diện tích tựa để có thể làm 
giảm áp lực bằng bột ống để đi lại theo kinh điển 
hay bằng giày để lành sẹo . 

Certains pieds trop déformés, en particulier les 
pieds raccourcis ou amputés Chopart ou Lisfranc 
ne laissent pas de surface d’appui suffisante 
pour être mis en décharge par un plâtre de 
marche classique ou par une chaussure de 
décharge. 

Một kỹ thuật nhằm để phân bố lại vùng tì đè trọng 
lượng cơ thể tại vùng gối, dưới xương bánh chè, 
nhằm làm nhẹ  gánh  hoàn toàn  cho  bàn  chân, 
bằng  bột kiểu “Sarmiento” . 

Une technique consiste à répartir les appuis du 
poids du corps au niveau du genou, sous la 
rotule, de manière à soulager complètement tout 
le pied, par un plâtre de type “Sarmiento”. 

Phần dưới của bột tuân thủ hoàn toàn giống  các 
nguyên tắc cho bột ống  kinh điển Graffin (thanh 
đu đưa bằng nhôm, cửa sổ bột, các ngón chân 
được để lộ ra).  

La partie inférieure du plâtre obéit aux mêmes 
principes que pour le plâtre classique de Graffin 
(étrier de marche en aluminium, large ouverture 
au niveau du mal perforant plantaire, orteils, 
dégagés. 

Bột kiểu Sarmiento được bó lên cao hơn bột 
Graffin, và ôm gọn hoàn toàn vùng gối, ở vị thế 
gối thẳng. Không có sự bảo vệ nào được tác động 
ở phần trên này, gây ra sự  trượt khi đi lại, nhưng 
khuôn bột phải hoàn hảo để không làm tổn 
thương bệnh nhân . 

Le plâtre de Sarmiento monte plus haut que le 
plâtre de Graffinet englobe complètement le 
genou, en position tendue.  Aucune protection 
n’est appliquée sur la partie haute, qui 
entraînerait des glissements lors de la marche, 
mais le moulage doit être parfait pour ne pas 
blesser le patient. 

Khi bột còn ướt, kỹ thuật viên dùng ngón cái nắn 
các điểm tựa dưới xương bánh chè và vùng 
chung quanh các lồi cầu xương đùi  

Lorsque le plâtre est encore humide, le praticien 
moule avec la paume de la main et les  pouces 
l’appui sous-rotulien et le pourtour des condyles 
fémoraux. 

 

 



Chăm sóc BÀN CHÂN BỆNH PHONG, từ tuyến cộng đồng đến tuyến chuyên môn 

Trang 57 

Phần trên của bột được cắt ngang từ phần giữa 
xương bánh chè phía trước, cho đến nếp lằn gấp 
gối phía sau, sao cho bột vẫn ôm gọn các lồi cầu 
đùi ở hai bên . 

La partie supérieure du plâtre est découpée à 
hauteur de mi-rotule en avantet jusque sous le 
pli de flexion du genou en arrière, en laissant 
bien le plâtre englober les condyles fémoraux sur 
les côtés.  

Thanh đu đưa được thêm vào giống như cách 
làm bột ống Graffin. 

L’étrier de marche est ajouté, de la même 
manière que pour le plâtre de Graffin 

Chú ý  ! Attention ! 

Số lượng bột cần phải đủ để cho bột ôm trọn và 
bó hoàn toàn các lồi cầu đùi, nó có tác dụng giữ 
vững kiểu làm bột này sao cho điểm tựa của trọng 
lượng cơ thể hoàn toàn chịu tác động trên nền 
xương bánh chè . 

La quantité de plâtre doit être suffisante pour que 
le plâtre englobe et serre parfaitement les 
condyles fémoraux qui maintiendront 
l’appareillage pour que l’appui du poids du corps 
soit entièrement supporté par la base de la 
rotule. 

Kiểu làm bột  này đòi hỏi kỹ thuật viên phải có 
nhiều  kinh nghiệm trong thao tác bột  và kiến 
thức trong trang bị giày chỉnh hình . 

Ce type d’appareillage demande pour le praticien 
une grande expérience dans la manipulation du 
plâtre et les appareillages orthopédiques. 

Bệnh nhân cần được theo dõi nhiều ngày sau khi 
được làm bột, trong những ngày này, người ta 
kiểm tra xem bệnh nhân có cảm thấy đau khi 
đứng tựa hay không  và xem có một áp lực nào 
tác động trên lỗ đáo khi đi lại hay không . 

Le patient doit être suivi pendant plusieurs jours 
après son appareillage, durant lesquels on 
vérifiera qu’il ne ressent pas de douleur à 
l’appuiet qu’il n’y a aucune pression sur le mal 
perforant plantaire lors de la marche. 

Bột Sarmiento chỉ ứng dụng  cho các nơi có 
chuyên khoa.Nếu bệnh nhân không chịu làm bột , 
giải pháp cuối cùng là cho mang nạng kèm nâng 
đỡ cẳng chân bằng băng chéo dài qua vai và nhất 
là phải giáo dục sức khỏe đủ thuyết phục  cho 
người bệnh . 

Le plâtre de Sarmiento est donc réservé aux 
structures spécialisées. Si le patient ne peut s’y 
rendre, la dernière solution est le béquillage avec 
soutien de la jambe blessée par une longue 
écharpe de tissuet surtout une éducation 
sanitaire du patient convaincante. 

5.   CÁCH BĂNG BÓ    5.   BANDAGES  

Kèm theo cách giảm áp , sự bảo vệ lỗ đáo khỏi 
tình trạng ô nhiễm bên ngoài cũng là điều kiện 
chủ yếu để lành vết thương . 

Avec la mise en décharge, la protection du mal 
perforant plantaire des impuretés externes est 
également une condition essentielle de 
cicatrisation. 

Không đòi hỏi phải có dụng cụ y khoa đặc biệt chỉ 
cần : một băng vải với điều kiện là sạch . 

Point n’est besoin pour cela de matériel médical 
spécial : une bande de tissu suffit, à condition 
qu’elle soit propre. 

Băng khô hay băng co ́ đắp pômát trên vết thương  Le bandage sera sec, ou recouvrira une 
application de pommade ou d’onguent sur la 
plaie. 

Cán bộ màng lưới cần phải giảng dạy cho người 
bệnh hay người nhà của họ  áp dụng hiệu quả 
cách băng, làm sao cho họ có thể thay băng tại 
nhà ít ra là một lần trong ngày. 

L’agent sanitaire devra enseigner à son patient 
ou la famille du patient la manière d’appliquer 
efficacement son bandage, de manière à ce qu’il 
puisse être changé à la maison au moins une 
fois par jour. 

5.1  Cách băng cho bàn chân tự do  
(mang giày lành sẹo)  

5.1 Bandages pour pied libre  
(appareillé d’une chaussure de cicatrisation)  
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Các cuộn băng vải được chuẩn bị sẵn trước đó, 
dài 1 mét, rộng 5 cm. 

Des bandes de tissu sont préparées à l’avance, 
de longueur 1m, de largeur 5 cm. 

Lỗ đáo phần trước bàn chân  Mal perforant plantaire de l’avant-pied  

Băng được cuộn tròn giữ bàn chân, không băng 
ép quá để tránh hậu quả của garô. 

Le bandage doit bien se maintenir sur le pied, 
mais sans trop serrer pour ne pas provoquer 
d’effet de garrot 

Lỗ đáo phần trước bàn chân kèm tháo ngón  Mal perforant plantaire de l’avant-pied avec 
orteils amputés  

Khi một ngón chân ở khoảng giữa được tháo bỏ, 
các ngón lân cận sẽ có khuynh hướng lệch tru ̣c 
để chiếm vùng khuyết đó, và theo thời gian sẽ 
thành  bán trật khớp hoặc di  lệch sẽ góp phần 
nhanh chóng làm biến dạng bàn  chân hay tiêu 
xương  

Losqu’un orteil intermédiaire est amputé, les 
orteils voisins vont avoir tendance à se dévier 
pour occuper sa placeet vont à long terme se 
subluxer, se qui va accélérer la résorption 
osseuse. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Băng lỗ đáo phần trước bàn chân  siết chặt các 
ngón chân cũng sẽ làm trầm trọng thêm ác hại 
này  

Un bandage d’un mal perforant plantaire de 
l’avant-pied trop compressif, serrant les orteils, 
va aggraver cette tendance. 

Do vậy cần thiết giữ các ngón theo trục khi băng 
để tránh trường hợp di lệch này. Bằng cách nhét 
vào khoảng trống ngón đã tháo bằng gòn hay 
miệng gạc sẽ có tác dụng giữ trục các ngón chân 
lân cận . 

Il est donc nécessaire, lors du bandage, de 
maintenir les orteils dans leur axe pour éviter 
cette déviation. Il suffit pour cela de “bourrer” la 
place de l’orteil amputé par du coton ou un 
morceau de tissu propre, qui maintiendra dans 
leur axe les orteils voisins. 

Lỗ đáo gót  Mal perforant plantaire du talon  

Băng số “ 8 ” quấn vòng mắt cá chân và vùng gót . La bande décrit des “8” englobant la cheville et le 
talon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  Cách băng cho bàn chân mang bột 5.2  Bandages pour pied plâtré 

Một khăn tay được xếp gọn đủ để che chỗ cửa sổ 
bột. Dùng băng dính để dán, băng vải hay cột 
bằng một sợi dây. 

Il y est fixé par un morceau de bande adhésive, 
une bande de tissu, ou une ficelle. 
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5.3  Cách thay băng mới 5.3  Renouvellement 

Lỗ đáo cần được thay băng mỗi ngày , cho đến 
khi lành sẹo hoàn toàn . Khi thay băng hàng ngày 
, vết thương cần được rữa bằng nước nấu  chín , 
nếu có thể được dùng dung dịch sát trùng (Dakin , 
Bétadine và các dung dịch có iốt khác như 
Povidine  v.v... ). Dùng pômát lành sẹo (ví dụ “ 
Balsino ”) đắp trên vết thương cho lần thay mới . 

Lors du changement quotidien de bandage, la 
plaie est nettoyée à l’eau bouillie (refroidie !), 
avec, si possible, une solution antiseptique 
(Dakin, Bétadine, ou toute solution iodée). De la 
pommade cicatrisante (“Balsino”, par exemple) 
peut être appliquée sous le nouveau bandage. 

Chú ý Remarque 

Ở bệnh nhân đã điều trị bằng Prednisone vì phản 
ứng, sự lành sẹo rất khó, và thời gian điều trị lỡ 
đáo sẽ kéo dài. Chúng ta phải báo cho bệnh nhân  

Chez un patient traité par Prednisolone pour 
réaction lépreuse, la cicatrisation est plus 
difficileet le temps de traitement du mal perforant 
plantaire est donc plus long. Il faut en informer le 
patient. 

6. Phẫu thuật cắt lọc lỗ đáo 6. Parage du mal perforant plantaire  

Săn sóc hàng ngày chỉ cần có  vài cách đơn giản 
là lấy hết các mô hư mục và  cắt hết bờ vết 
thương : thủ thuật cắt lọc làm vết thương mau 
lành sẹo. Cat loc chẳng cần có cơ sở phẫu thuật 
đặc biệt. Nó có thễ thực hiện tại trạm xá huyện, 
với một bàn phẫu thuật, đèn mỗ đủ sáng(Néon, 
đèn pha xe hơi..), một nồi hấp tiệt trùng dụng cụ ( 
lò điện nầu bếp) 

Les soins quotidiens peuvent être améliorés par 
un petit geste chirurgical consistant en l’ablation 
des tissus morts et au désépaississement des 
berges de la plaie : le parage, qui permet 
d’accélérer et d’améliorer la cicatrisation. Le 
“parage” ne nécessite pas de structure 
chirurgicale spécifique. Il peut être pratiqué en 
dispensaire de district, pour peu que l’on y 
dispose d’une table d’examen, d’un éclairage 
suffisant  (néon, phare de voiture...)et d’un 
équipement pour la stérilisation des instruments 
(four électrique de cuisine, par exemple 

7.   NẠO VÉT XƯƠNG VIÊM 7.  CURETAGES D'OSTÉITE 

Khi có viêm xương, phẫu thuật đơn giản cũng đũ, 
gồm có lấy một phần xương bị nhiễm trùng để 
ngăn ngừa lây lan : đó gọi là « phẫu tuật nạo vét 
xương viêm », được thực hiện trong một phòng 
săn sóc  có các dụng cụ cơ bản. 

 

Dès lors qu’une ostéite (infection osseuse) aura 
été identifiée, un geste chirururgical simple est 
nécessaire, consistant en l’ablation de la partie 
osseue infectée, afin d’éviter la propagation de 
l’infection : c’est le “curetage d’ostéite”, qui se 
pratique également dans une salle de soins 
basique. 
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8.Dụng cụ  8. Matériel  nécessaire  

-Mâm Inox - 1 plateau inoxydable 30cm x 60cm 
-Muỗng nạo - 1 curette 
-Chum đựng đựng dung dịch sát khuẩn Inox - 1 cupule ("haricot") alu ou inox émaillé 
-Một kềm gặm xương - 1 pince gouge 
-Kẹp cặp tampon ( hình tim) - 1 porte-tampon (pince en cœur) 
-Kẹp phẫu tích có mấu -  pinces PEAN  
- Kẹp mang kim  - 1 porte-aiguille 
-Kẹp cầm máu - pinces hémostatiques 
-Cán dao mỗ số 3 , số 4 - manche de bistouri  N°4 
-Kéo cắt chỉ - ciseaux 
-Bông băng, Bétadine, chỉ… - compresses, fil, bétadineetc... 
- Kềm phẫu tích, có mấu - 1 pince à disséquer –griffe 
-Một que thông nồng máng - Sonde cannele 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH TRONG VIỆC ĐIỀU TRỊ LỖ ĐÁO Ở CÁC TỈNH 
Préparation des activités dans le traitement  des maux perforanst plantaires des 
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Lỗ đáo là tàn tật hay gặp nhất trong bệnh phong. 
Tại Việt Nam 70% ngưởi  mắc bệnh phong mất 
cảm giác nơi bàn chân, và trong vùng nông thôn 
hơn phân nửa số họ đã bị lỗ đáo. Nếu ̣ mất cảm 
giác nơi bàn chân là do  thần kinh bị tổn hại trực 
tiếp, thì sự xuất hiện của lỗ đáo lại  do nơi  sự  thờ 
ơ săn sóc của bệnh nhân. 

Les ulcères plantaires sont l’invalidité la plus 
fréquente parmi les conséquences de la lèpre. 
Au Viet Nam,  70% des invalides de la lèpre 
présentent une perte de sensibilité au niveau du 
piedet la moitié d’entre eux, davantage en zone 
rurale, développent des ulcères plantaires.  Si la 
perte de sensibilité est directement due à la 
contamination bacillaire, l’ulcère plantaire, lui, 
est dù à la négligence.  

Thêm vào đó, lỗ đáo là tàn tật xuất hiện theo các 
giai đoạn. Trong vài tháng, một bóng nước, một 
nứt da chân  hoặc một vết thương có thể sẽ trở 
nên nhiễm trùng khi không biết cách săn sóc. Việc 
này sẽ rất dễ dẫn đến phải cắt cụt chân  

L’ulcère plantaire est en outre l’invalidité la plus 
évolutive : en quelques mois, une simple 
ampoule ou crevasse non traitée va s’infecter, 
pour finalement conduire à l’amputation.  

Do hai lý do trên , việc săn sóc lỗ đáo là ưu tiên 
quan trọng nhất tại Việt Nam. Sự phối hợp giữa 
Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ chí Minh, bệnh 
viện Phong-Da Liễu Quy Hòa và hai tổ chức quốc 
tế là Handicap International và  Oeuvres 
Hospitalières Francaises de l’Ordre de Malte, đã 
đưa ra phương pháp săn sóc cho người có bàn 
chân bị lỗ đáo phù hợp vời điều kiện sinh hoạt cho 
người dân ở vùng nông thôn Việt Nam. 

Ces deux raisons font de la prise en charge des 
ulcères plantaires une priorité au Viêt Nam. La 
coopération entre l’hôpital Dermatologique de 
Hô Chi Minh Ville, le centre de Léprologie & 
Dermatologie de Quy Hoaet 2  organisations 
internationales, Handicap International et les 
Oeuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de 
Malte, a permis d’élaborer des techniques de 
prise en charge originales, efficaces et adaptées 
au contexte particulier du pays.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Traitement de l’ucèlce plantaire  
 
Khám bệnh Examination clinique 

Trong vùng sâu, chụp hình quang tuyến là điều 
khó thực hiện. Tuy nhiên, sự quan sát và khám 
lâm sàng có thể chia lỗ đáo làm 3 loại:: 

Dans les zones isolées, une radiographie n’est 
pas toujours possible. Néanmoins, un simple 
examen clinique permet une classification des 
ulcères en 3 catégories : 

Lỗ đáo đơn giản : Không có các dấu hiệu 
sau ( mùi hôi, đau, chảy  mủ, sừng phù..). Đáy 
vết thương sạch , nền vết loét thường không 
quá 4 mm . hình thức lỗ đáo nầy cần được 
điều trị tại tuyến cơ sở.( dưới tuyến huyện)  

Ulcère simple : Pas de signe externe d’infection 
(odeur, douleur, suppuration, oedème…), le lit de 
l’ulcère est propre, sa profondeur est inférieure à 4 
mm. Ce type d’ulcère doit être traité à domicile. 

Lỗ đáo có biến chứng : (thường là do nhiễm 
trùng thứ phát ), cần được điều trị tại tuyến 
quận huyện hay tuyến cao hơn . Loại nầy bao 
gồm   

Ulcère compliqué (avec infection secondaire), à 
prendre en charge au minimum au niveau du 
district. Ce type d’ulcère se reconnaît par : 

- Nhiễm trùng mô mềm.: đau khi ấn 
chẩn, bàn chân phù nề vùng da quanh tổn 

- Infection des tissus mous : douleur à la 
palpation  ou/et oedème, ou/et rougeur de la 
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thương sưng đỏ . peau. 

- Viêm bao gân hoạt dịch: ngoài dấu 
hiện kể trên khi vuốt dọc theo bao gân có 
thể thấy dịch trong thoát ra ở lỗ đáo . 

- Ténosynovite : une pression controlatérale 
en regard de l’ulcère provoque un écoulement 
de liquide synovial. 

- Viêm tấy: ngoài dấu hiện kể trên,  bàn 
chân sưng ở vùng lưng và có thể có các 
ngón chân sưng và to bè. 

- Phlegmon : oedème visible sur le dos  du 
pied, gonflement des orteils. 

- ”Hội chứng bàn chân nóng” Bàn chân 
phù và nóng cho thấy có dấu hiệu trật 
xương bàn chân, đó là giai đoạn sớm của  
tàn tật nguy cấp  

- ‘Syndrôme de pied chaud’ : pied 
globalement oedémateux et chaud, signe d’une 
dislocation des os du tarse, première étape de 
déformations sévères. 

- Lỗ dò trong giai đoạn sớm : thường có 
một đường hầm  đi từ lỗ vào nhỏ và ăn 
thông vào vùng mô bên dưới cần dùng 
đấn thông lòng máng để thăm dò 

- Début de fistule : petit tunnel, dont la 
profondeur doit être évaluée à l’aide d’une 
sonde cannelée. 

 Lỗ đáo có viêm xương : cần được điều trị ở 
tuyến tỉnh hay cao hơn . Loại nầy bao gồm : 

• Ostéite (infection osseuse), à prendre en 
charge au minimum au niveau provincial. , 
ou au plus haut. Ce type d’ulcère se 
reconnaît par : 

- Lỗ đáo biến chứng với nhiễm trùng cấp 
tính ở khớp: khi ấn chẩn vùng mu chân đối 
diện với lỗ đáo thấy thoát dịch khớp thẫm màu 
có thể có mủ thoát ra, ngoài ra bàn chân sưng 
các ngón to bè còn có mùi thối phát ra từ bàn 
chân lỗ đáo thường kèm theo hạch bẹn sưng 
viêm . 

- Infection aigue : une pression 
controlatérale en regard de l’ulcère provoque 
un écoulement abondant de liquide foncé. 
Les orteils sont gonflés, une odeur fétide se 
dégageet les ganglions inguinaux se 
révèlent gonflés à la palpation.    

- Lỗ đáo biến chứng với nhiễm trùng mãn 
tính: tình trạng lỗ đáo nhiễm trùng kéo dài 
thường dẫn đến sự hình thành nhiều lỗ dò và 
u sùi trên nền lỗ đáo. 

- Infection chronique: présence de fistule 
profonde, ou de  papillome. 

- Ung thư tế bào gai trên nền lỗ đáo: vùng 
sùi trên nền lỗ đáo thoái hóa ác tình trông 
giống như bông cải , ấn chẩn vùng bẹn 
thường thấy hạch bẹn phì đại  

- Cancer Spino-cellulaire : aspect en 
‘chou-fleur’ de l’ulcère, ganglions inguinaux  
gonflés et douloureux à la palpation 

Thông thường, việc cần thiết phải  phẫu thuật như 
sau : 

La prise en charge chirurgicale se justifie suivant 
la répartition moyenne suivante :   

- Phẫu thuật làm sạch có thể được thực hiện tại 
bất cứ phòng khám nào: 64%. 

- Chirurgie de propreté (ou  parage), qui peut être 
pratiquée dans une salle de soins basique : 64 % 

- Nạo xương viêm chỉ được thực hiện tại Bệnh 
viện huyện trở lên : 17% 

- Curetage d’ostéite, à pratiquer au minimum dans 
un hôpital de district : 17 % 

- Lấy xương viêm, thực hiện tại Bệnh viện tỉnh : 
1.5%  

- Résection osseuse, à pratiquer au minimum au 
centre de référence provincial :1.5 % 

- Đoạn chi : 0.5% - Amputation: 0.5 % 

- Không cần phẫu thuật: 17% - Pas de chirurgie: 17 % 
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Loét lỗ đáo(Ulcère plantaire) 

 
 
 

 

Có xương viêm 
Ostéite 

 
 
 

Không viêm xương 
Non ostéite 

Nạo bỏ xương viêm 
Curetage 

 
 

Và  
et 

 
 
 

Phẫu thuật làm sạch 
Chirurgie de propreté :  
-Cắt lọc tổ chức họai tử 
Exérèse des tissus mort 

      -Cắt bỏ dày sừng 
Exérèse la peau 

kératinisée 
Phẫu thuật làm sạch 
Chirurgie de propreté 

+ 

 
 

 
 

 
 

+ 
Dùng vạt da lân cận xoay 

che ổ khuyết 
Greffe du lambeau cutanné 

par rotation  
( Nếu có thể) 
Si possible 

 

 

Để bàn chân nghỉ ngơi 
Giày Barouk 
(Demie chaussure) 
Bó bột ( Plâtre) 
Nạng (Béquille) 
Nằm nghỉ tại giường 

(Au lit) 
 
 

Dùng vạt da lân cận xoay 
che ổ khuyết 

Greffe du lambeau 
cutanné par rotation  

 ( Nếu có thể) 
Si possible 

 

 

 Lổ đáo lành sẹo 
Ulcères plantaires se 

cicatrisent 
 
 
 

 

 Giày phòng ngừa 
Chaussure de prévention 

+ 

 

 Giáo dục sức khỏe 
Éducation sanitaire 
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ĐIỀU TRỊ CHỈNH HÌNH CHO LỖ ĐÁO 

TRAITEMENT ORTHOPEDIQUE 
Không một lỗ đáo nào có thể lành khi bất cứ một 
nguyên nhân cơ học còn tồn tại. Điều trị chỉnh hình 
nhằm mục đích giảm áp cho vết thương khỏi sức tì 
đè trong tiến trình lành sẹo. Giải áp có thể đạt 
được bằng 3 cách : 

 Aucun ulcère ne peut cicatriser s’il continue à 
subir une pression mécanique. Le traitement 
orthopédique vise à supprimer toute pression 
d’appui au niveau de la plaie, pour faciliter la 
prolifération cellulaire, c’est-à-dire la 
cicatrisation. Cette suppression des pressions 
peut être obtenue de 3 manières :  

B
ột

 ố
ng

 đ
ể 
đi

 
P

lâ
tre

  d
e 

m
ar

ch
e 

• Nhiều lỗ đáo 
Ulcères multiples 

• Lỗ đáo ở giữa bàn 
chân 
Ulcère du médio-pied  

• Bàn chân biến dạng 
hay liệt 
Déformation   ou  
paralysie du pied 

• Bệnh nhân không hợp 
tác 
Patient non motivé 

• Kỹ thuật hiệu quả nhiều 
nhất : không chèn ép trên 
vết thương, bệnh nhân 
không thể tháo ra được 
Technique la plus efficace: 
pression zéro sur la plaie, 
décharge permanente 
(plâtre inamovible par le 
patient)  

• Thực hiện lâu và khó trong 
cộng đồng 
Difficile à réaliser dans la 
communauté 

• Đắt tiền (5 đô la Mỹ) 
Onéreux (5 USD) 

• Không thể tháo ra khi ngâm 
chân hay lúc cần săn sóc 
Pas de trempage possible 
pendant la cicatrisation 

• Không đi làm việc trong đồng 
áng được 
Difficile pour les travaux 
agricoles 

G
ià

y 
nử

a 
ch

iế
c 

D
em

i-c
ha

us
su

re
 

Lỗ đáo duy nhất ở trước 
hay ở gót chân, với : 
Ulcère unique,  localisé à 
l’avant- pied, ou au talon, 
avec: 

• Không có biến dạng 
Pas de pied déformé 

• Không liệt bàn chân 
Pas de pied tombant 

• Bệnh nhân năng động 
Patient motivé 

• Nhẹ và rẻ, có thể cung cấp 
trong cộng đồng 
Légère et bon marché, 
facile à délivrer dans la 
communauté 

• Có thể tháo ra để ngâm 
chân và săn sóc 
Amovible, donc permet le 
trempage quotidien. 

• Có thể làm việc ngoài đồng
Travail possible dans le 
rizière 

• Giày nửa chiếc có thể dùng 
cho 2-3 bệnh nhân 
Une demi- chaussure peut 
être utilisée pour 2 ou 3 
patients 

• Khó kiểm soát để biết lúc nào 
bệnh nhân mang hay không 
Nécessité d’une auto-
discipline du patient (qui peut 
enlever la chaussure à sa 
convenance)  

• Cần thiết phải giáo dục sức 
khoẻ cho bệnh nhân 
Nécessite une éducation 
sanitaire renforcée pour auto-
responsabilisation du patient. 

N
ạn

g 
B

éq
ui

lle
s Bệnh nhân là người già, 

tay còn khoẻ, ở nhà 
Patients âgés et 
sédentaires, avec les 
mains en bon état. 

• Rẻ và có thể cung cấp 
trong cộng đồng 
Bon marché, faciles à 
délivrer dans la 
communauté. 

• Cho phép bệnh nhân ngâm 
chân và tự săn sóc 
permet le trempage 
quotidien.  

• Một cặp nạng có thể dùng 
cho nhiều bệnh nhân liên 
tiếp 
Une paire de béquilles peut 
être utilisée pour un 
nombre idéfini de  patients 

• Cần bàn tay còn tốt 
Traumatisant pour les mains 

• Khó kiểm soát bệnh nhân có 
dụng nạng hay không 
Nécessité d’une auto-
discipline du patient  

• Cần có biện pháp hữu hiệu 
giáo dục sức khoẻ 
Nécessite une éducation 
sanitaire renforcée pour auto-
responsabilisation du patient 

 



Chăm sóc BÀN CHÂN BỆNH PHONG, từ tuyến cộng đồng đến tuyến chuyên môn 

Trang 65 

Trung bình, sự cần thiết về điều trị chỉnh hình như 
sau: 

En générale, le besoin de traitement orthopédique  
comme suivant : 

 Bột ống để đi : 45%  Plâtre de marche : 45 % 
 Giày nửa chiếc trước : 38%  Demie chaussure avant-pied: 38 % 
 Giày nửa chiếc sau : 8%  Demie chaussure talon: 8 % 
 Nạng : 9%  Béquilles: 9 % 

 
GIÁO DỤC SỨC KHỎE cho bệnh nhân có lỗ đáo 
Éducation sanitaire spécifique pour les patients à ulcères. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

GIÀY BẢO VỆ , NGĂN NGỪA  CHO BỆNH NHÂN CÓ LỖ ĐÁO 
 Chaussures de prévention et de protection 
 

Giày bảo vệ rất cần thiết để phòng ngừa lỗ đáo, 
hoặc giúp cho lỗ đáo đã lành sẹo không bị tái 
phát. Trong hoạt động kiểm soát bệnh phong, 
nhiều loại giày phòng ngừa đã được cấp phát 
miễn phí cho người bệnh có vấn đề về bàn chân: 

Un chaussage protectif est nécessaire pour prévenir 
l’apparition d’ulcères, comme la récidive d’anciens 
ulcères cicatrisés.  Le Programme de Contrôle de la 
Lèpre délivre gratuitement plusieurs types de 
chaussures, en fonction des problèmes :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  CHỈ ĐỊNH 

Indications 
Giày Bitis 
Sandales  de Biti’s 

Bàn chân mất cảm giác đơn thuần, không biến dạng 
Pied insensible simple, non déformé  

Giày Latex 
Sandale à semelle 
moulée en latex 

Bàn chân với gót bị biến dạng nhẹ 
Déformation légère de la sole plantaire 

Giày khuôn bột 
Chaussure orthopédique 
sur moulage. 

• Bàn chân cụt rụt 
Pied raccourci 

• Khớp bàn chân hay mắt cá bị lệch 
Pied instable, ou présentant des luxations. 

Giày nẹp động lực 
Attelle dynamique de 
releveurs. 

Bàn chân bị liệt mà không thể dùng phẫu thuật tái tạo. Nẹp động lực có thể 
ghép vào cho bất cứ các loại giày khác. 
Paralysie des releveurs du pied non chirurgicale. L’attelle dynamique peut être 
ajoutée et adaptée à n’importe quelle chaussure  

Một cách tổng quát, nhu cầu cho các loại giày En moyenne, les besoins se répartissent de la 
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 phòng ngừa và bảo vệ như sau: manière suivante :  

• Giày Biti’s: 59%  Sandale du marché (Biti’s) : 59 % 
• Giày đế Latex: 17%   Sandale  avec semelle Latex: 17 % 
• Giày khuôn bột: 24%  Chaussure moulée: 24 % 
• Giày nẹp động lực (được ghép vào giày): 

2.5%  
 Attelle dynamique (à ajuster sur une 

chaussure ou sandale) : 2.5 % 
Trong bất cứ trường hợp nào, khoét lỗ giảm áp 
trong vùng lỗ đáo có mục đích là giảm sự tì đè  và 
ngăn ngừa tái phát. Nó cũng được áp dụng tại bất 
cứ vùng nào có nguy cơ, ngay cả khi chưa có lỗ 
đáo. 

Dans tous les cas, un trou de décharge doit être 
pratiqué dans la semelle en regard de la cicatrice 
d’ulcère pour y diminuer la pression d’appuiet donc 
prévenir la récidive. Il est par ailleurs recommandé 
de pratiquer ce trou de décharge au niveau de 
toute zone à risque, même s’il n’y a pas encore eu 
d’ulcère.  

Giày phòng ngừa và bảo vệ được cung cấp miễn 
phí, có cần được kết hợp chung với việc giáo dục 
sức khỏe để giải thích rõ tại sao loại giày này lại 
cần thiết và các nguyên tắc bảo vệ bàn chân. Thật 
ra có rất nhiều loại giày do bệnh nhân tự cung cấp 
có thể thích hợp làm giày bảo vệ.  

Même si des chaussures protectrices standard 
sont fournies gratuitement, il est indispensable de 
convaincre le bénéficiaire de la nécessité de les 
porteret lui expliquer les principes de protection. 
D’autres chaussures ou sandales du marché, 
choisies et achetées directement par le patient, 
peuvent en effet facilement être adaptées par lui-
même pour répondre aux normes de protection. 

CUNG CẤP GIÀY DISTRIBUTION 

Chỉ có loại giày Biti’s là có thể cung cấp trực tiếp 
cho bệnh nhân mà không cần sự can thiệp của kỹ 
thuật viên giày. Trong trường hợp này, nhân viên 
y tế huyện cung cấp cho giám sát viên tỉnh hình 
vẽ bàn chân bệnh nhân, chỉ rõ nơi sẽ làm lỗ giảm 
áp 

Seules les sandales de série (Biti’s) peuvent être 
délivrées directement dans la communauté, sans 
l’assistance d’un cordonnier. Pour ce faire, l’agent 
sanitaire de district trace sur une feuille le contours 
du pied ainsi que les zones à risque (à 
décharger)et transmet la feuille aux superviseurs 
du province. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giày đế latex, cũng như giày khuôn bột và giày 
nẹp động lực khi làm thì phải đo được thực hiện 
tại xưỡng giày chỉnh hình.Việc đo hay làm khuôn 
bột có thể thực hiện tại cộng đồng do nhân viên 
giày cùng tham gia trong chuyến công tác giám 
sát . 

Les sandales à semelle latex, tout comme les 
chaussures moulées ou les attelles dynamiques, 
faites sur-mesure, sont confectionnées à l’atelier 
orthopédique. Les mesures ou les moulages 
peuvent toutefois  être réalisés dans la 
communauté, lorsque le cordonnier participe aux 
missions de supervision.   
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
Organigramme  

Cấp 
Niveau 

Phần vụ & trách nhiệm 
Tâches  & responsabilités 

Tập huấn cho nhân viên y tế huyện tại trung tâm tham vấn tỉnh 
Formation des agents sanitaires des districts au  centre de référence provincial 
Theo doĩ kỷ thuật trong các hoạt động thường qui 
Suivi technique par des missions régulières 
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Tiếp nhận và điều trị các trường hợp phức tạp chuyển lên từ tuyến tỉnh  
Hospitalisation et traitement des cas compliqués référés par la province 
Phối hợp hoạt động trong tập huấn, thiết lập phương án và hoạt động tại chỗ 
Coordination des activités : planification, formations 

Tiếp nhận và điều trị các trường hợp phức tạp  chuyển lên từ tuyến huyện 
Hospitalisation et traitement des cas compliqués référés par les districts 
Theo dõi kỹ thuật : thăm viếng tại chỗ ở huyện hay xã, theo sự cần thiết 
Suivi  technique par des missions régulières dans les districts et communes, en fonction 
des besoins  
Cung cấp cho huyện những sự trợ giúp kỹ thuật cần thiết : “Túi thuốc bệnh nhân điều trị 
lỗ đáo”, kem lành sẹo, kem mềm da, giày bảo vệ… 
Approvisionnement des districts en médicaments et matériaux consommables standards : 
crème cicatrisante, crème hydratante, chaussures de  protectionetc... 

Sản xuất các loại giày chỉnh hình phù hợp cho bệnh nhân –  
Production des chaussures  orthopédiques TR
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Hoạt động báo cáo –  
Collection, compilation et analyse des rapports d’activités des districts 

Điều trị lỗ đáo đơn giản : phẫu thuật làm sạch, giày giảm áp 
Traitement des ulcères plantaires simples : parage chirurgical, décharge orthopédique 

Giáo dục  sức khoẻ bệnh nhân có loét  hay mất cãm giác 
Education sanitaire des patients à ulcère plantaire ou pied insensible 

Cung cấp thuốc men  và dụng cụ trợ giúp cần thiếc cho lành sẹo và biện pháp ngăn ngừa 
Approvisionnement en médicaments et aides techniques nécessaires à la cicatrisation et 
la prévention.  
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Mời bệnh nhân trong các buổi họp kiểm tra  hay khi có giám sát của các chuyên gia  tỉnh 
Invitation des patients pour les séances de contrôle ou  l’occasion des missions de 
supervision des specialistes du niveau province.  

Theo dõi bệnh nhân tại nhà –  
Suivi régulier des bénéficiaires à domicile: 

Kiểm tra sự phát triển của lỗ đáo và tình trạng hiện có  
Surveillance des ulcères plantaireset alerte des superviseurs de districts en cas de 
mauvaise évolution  

Khuyên nhủ và động viên bệnh nhân  
Encouragement des  bénéficiaires  
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Kiểm tra những trợ giúp kỹ thuật cho bệnh nhân –  
Contrôle de l’utilisation des aides techniques délivrées aux bénéficiaires  
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Săn sóc mỗi ngày 
Surveillance et auto-soins quotidiens. Alerte de l’agent de santé en cas de problème. 
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TỔ CHỨC “ĐƠN VỊ LỖ ĐÁO” 
UNITÉ « ULCÈRES PLANTAIRES » 

 

Chiến dịch loại trừ lỗ đáo phải đáp ứng nhu cầu 
xây dựng căn bản. “Đơn vị lỗ đáo” được thiết lập 
tại Trung tâm tham vấn tỉnh: 

“L’Unité Ulcères plantaires’’ du centre de 
référence provincial est organisée de la manière 
suivante :  

Phòng khám và thay băng : Phòng này cần rộng 
14.5m2 ( 4.5m x 3.5m) . Phòng này cần thông 
thoáng, có cửa sổ mở ra bên ngoài. Sàn được lót 
gạch men, cũng như tường cao khoảng 1.8m( 
màu sáng) . Nói một cách chung là tất cả các bề 
mặt, gồm có cửa , cửa sổ, đồ đạt cần được lảm 
bằng chất liệu không bị ăn mòn như là nhôm, 
tránh cho vi trùng sanh sôi và lau sạch được dễ 
dàng. Cửa cần đủ rộng (1m) để các loại xe lăn có 
thể ra vao dễ dàng. Đèn neon phải đảm bảo đủ 
sáng 

Salle d’examen & de bandages : Une 
surface minimum de 14.5 m2 (4.5m x 3.5m) 
est nécessaire. La salle doit être très ventilée 
par de larges ouvertures extérieures. Le sol 
doit être carrelé, de couleur claire, tout comme 
le bas des murs sur une hauteur minimum de  
1.8 m.  Plus généralement, les surfaces, les 
menuiseries et les mobiliers doivent être en 
matériau non poreux (aluminium anodisé, par 
ex) pour éviter les dépôts bactérienset être 
facilement lavés. Les portes sont suffisamment 
larges (1m) pour permettre les manœuvres en 
fauteuil roulant. Des tubes néon de forte 
puissance assurent l’éclairage.  

Phòng khám và thay băng cần được trang bị như 
sau: 

La salle de consultation et de bandages est 
équipée comme suit : 

• Bàn khám bệnh và bệ bước lên. • Table d’examen et  piédestal 
• Hai bồn inox  ( một cho rửa tay, có vòi 

khóa bằng cùi chỏ, một dùng để ngâm và 
rửa dụng cụ phẫu thuật). 

• Evier en inox à double cuve (l’une pour le 
lavage des mains des praticiens, l’autre 
pour le trempage et lavage des instruments 
chirurgicaux)  

• Sà̀ bông tiệt khuẩn  • Distributeur mural de savon désinfectant, à 
levier 

• Thùng đựng rác Inox có bàn đạp  • Poubelle inox à pédale 
• Tủ kiếng  • Armoire inox (ou alu) vitrée 
• Bàn thay băng Inox, ghế ngồi Inox, và bộ 

dụng cụ phẫu thuật1 
• Guéridon roulant, tabourets et bassine, en 

inox.  

Hai bộ tiểu phẫu(chuẩn hóa bởi OHFOM) 2 trousses de petite chirurgie (set standard établi 
par les OHFOM)  

Ghi chú :Tại phòng săn sóc lỗ đáo huyện cũng 
được trang bị  các dụng cụ như trên 

Note : les mêmes normes sont requises pour 
une salle de soins des ulcères plantaires au 
niveau du district. 

Phòng mỗ: Phòng nay cũng được trang bị như 
phòng khám và thay băng, được nằm sát một 
bên, có thêm các trang thiết bị như sau: 

Salle de petite chirurgie : Répondant aux 
mêmes normes que la salle d’examen, la salle 
de chirurgie est équipée de la même manière, 
avec, en supplément :   

• Bàn mổ,có bục bước lên. • Table chirurgicale 
• Đèn mổ  • Scialitique (à pied ou plafonnier) 
• Nồi hấp ( Poupinel) • Un four de stérilisation sêche (type 

‘Poupinel’) 
• Hai bộ phẫu thuật : kẹp Kosher, dao mỗ, 

kẹp mang kim, muỗng nạo, lòng máng 
• 2 boîtes de chirurgie, comprenant : pince 

Kosher, scalpel, pinces, porte-aiguille, 
curette, sonde cannelée. 
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Xưởng giày : Diện tích khoảng  30m2, trang bị như 
sau: 

Cordonnerie orthopédique : au minimum 20 
m2, équipée de la manière suivante :  

• Khu vực làm bột. • Zône de plâtre au sol grillagé  
• Khu vực máy ( máy nghiền,.máy xay). • Zône des machines (meuleuse, preçeuse), 

de préférence isolée 
• Bàn gỗ làm việc. • Etabli de travail en bois 
• Tủ kiếng. • Armoire vitrée 
• Dụng cụ làm bột và bộ dụng cụ làm giày 
(Danh sách các dụng cụ được chuẩn hóa do 
Handicap International) 

• Outils à main pour le travail du plâtre et la 
cordonnerie (liste standard établie par 
Handicap International) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhà ngâm chân :Gồm có 4-6 chỗ ngồi để cho 
bệnh nhân ngâm chân. Trong thời gian bệnh nhân 
nằm lưu trú tại “Đơn vị lỗ đáo”, bệnh nhân  cần 
được học để nhận biết được sự cần thiết của việc 
ngâm chân  mỗi ngày để thay thế cho da mất khả 
năng tiết mồ hôi. Phương thức hay nhất là thấy 
được kết quả của việc ngâm chân bằng hành 
động.  

Aire de trempage : Bassins individuels carrelés ou 
inox, 4 à 6 places pour les patients.  Pendant leur 
séjour à l’Unité Ulcères Plantaires’ les patients 
doivent intégrer la nécessité du trempage quotidien 
pour une hydratation cutanée palliative à la perte de 
sudation. Le meilleur moyen de convaincre est la 
démonstration pratique. 

Nhà ngâm chân  nhằm mục đích đẩy mạnh thói 
quen này bằng cách thực hiện nó  một cách dễ 
dàng. Nhà ngâm chân gần phòng nằm của bệnh 
nhân, nơi mà bệnh nhân có thể ngồi chơi  thoải 
mái trong bầu không khí mát mẽ, nói chuyện với 
nhau trong lúc ngâm chân. Bệnh nhân được cung 
cấp xà bông, đá mài da chai, thuốc tím… 

L’aire de trempage a pour but d’inculquer le réflexe 
de trempage quotidien, sans qu’il soit une 
contrainte. Dans ce contexte, elle est placée au 
plus proche du dortoiret est aménagée en coin de 
détente et discussions en plein air. Les patients 
sont fournis en savon, pierre abrasive et poudre de 
permanganate.   
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 Phòng lưu bệnh nhân : Gồm có hai phần cho 
nam và nữ : 8-10 giường , có nhà tắm, nhà cầu. 
Nếu được một máy truyền hình sẽ giúp cho thời 
gian lưu trú thoải mái hơn. 

Dortoir:  Se compose de 2 chambres séparées 
(femmes / hommes)et comprend 8 à10 lits, des 
toilettes accessibles aux fauteuils roulants.  toilette  
Si possible, un poste de télévision permettra un 
séjour plus agréable.   

Ghi chú : chỉ những trường hợp lỗ  đáo phức tạp 
cần nạo xương viêm, hoặc những ai nhà ở xa tỉnh 
mới phải nằm lưu trú trong “Đơn vị lỗ đáo”. Có 
khoảng  27% bệnh nhân nằm lưu trú. Thời gian 
lưu trú để điều trị khoảng 30 ngày. 

Note : Seuls les patients présentant une ostéite, ou 
ceux résidant loin du centre provincial nécessitent 
une hospitalisation à l’Unité Ulcères Plantaires. Ils 
représentent environ  27 % des victimes d’ulcères.  
La durée du séjour est de 30 jours en moyenne 

Những điều tổng quát cần có được : “Đơn vị lỗ 
đáo” cần phải được xây dựng ở dướí cùng.Tất cả 
các cửa phải đủ rộng để xe lăn có thể đi qua. Đơn 
vị có hai xe lăn để giúp bệnh nhân đi từ phòng 
này tới phòng kia được dễ dàng.” Đơn vị lỗ đáo “ 
có điện loại 3 pha. 

Normes générales : “L’Unité Ulcères Plantaires” 
doit être  établie au rez-de-chaussée, avec des 
accès suffisamment large pour la manœuvre des 
fauteuils roulants. L’alimentation électrique est 
triphasée. L’unité est  équipée de 2 fauteuils 
roulants hospitaliers pour faciliter les transferts des  
patients d’une salle à l’autre.  
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PHIẾU THEO DÕI LỖ ĐÁO  
PLANTAR ULCER FOLLOW-UP FORM 

 Số (No) : ........................
 
THÔNG TIN VỀ BỆNH NHÂN - IDENTIFYING INFORMATION   
 
1. Họ và tên bệnh nhân  
     Name of patient : ............................................................ 

Nam 

Male  

Nữ  

Female 
2. Ngày tháng năm sanh 
     Date of birth :              .............../............/ 19........... 

Loại bệnh 
Type of leprosy :.................................. 

3. Địa chỉ hiện tại 
Address at present : 

Huyện (district) : 
.............................................. 

Xã (commune) : 
........................................................... 

4. Công việc đang làm 
    Occupation : ............................................................................................................................. 
 

THÔNG TIN VỀ LỖ ĐÁO - PLANTAR ULCER INFORMATION 
 
1.  Thời gian bị lỗ đáo              tháng 
      Since   :         ..................... month 

   
 

2. Định vị  
     Location      

3. Nguyên nhân (nếu biết) 
 Cause (if known) : .................................................................................................. 

4. Viêm xương  
       Infection 

Có 

Yes 

Không 

No 
5. Chân lết  

 Drop foot : 
Có 

Yes 

Không 

No 
6. Bề mặt (cm2) 
      Surface (cm2) :  ............ 

Bề sâu (mm) 
Deepness (mm) : .................. 

 
 

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ - TREATMENT INDICATIONS 
 
1. Điều trị chỉnh hình 
    Orthopaedic treatment : 

Giày ống thạch cao 

Plaster boot 

Giày nửa chiếc (lành sẹo) 

Half-shoe 
   

2. Điều trị phẫu thuật 
    Surgical treatment :  

Có 

Yes 

Không 

No 
 Nếu có, loại nào ? 

If yes, what type ? 

Làm sạch 
Parage  

Nạo vét 

Curetage 

Đoạn xương 

Bone resection 

Cắt cụt 

Amputation 
    

3. Nơi điều trị 
    Place to apply : 

   
 

 
 

BV huyện 

District hospital 

BV tỉnh 

Province hospital 

BVDL Cần Thơ 

Cân Thơ center 

Nơi khác 

Other 
 

 

  

P  T 
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 4. Loại dụng cụ chỉnh hình (sau khi lành sẹo) 
    Orthopaedic device (after healing) : 

Giày dép thị trường 

Market footwear 

Săng-đan Bitis 

Biti’s sandal 
  

 
Giày Latex 

Latex sandal 

Giày khuôn bột 

Moulded shoe 

Nẹp 

Splint 

Chân giả 

Prosthesis 

 

THỰC TẾ ĐIỀU TRỊ - TREATMENT APPLICATION 
 
1. Giáo dục sức khỏe 

    Sanitary education 

Người phụ trách 
Performed by :      ....................................... 

Ký tên : 
Signature :..................... 

2. Điều trị chỉnh hình 

    Orthopaedic treatmnt 

Người phụ trách 
Performed by :      ........................................ 

Ký tên : 
Signature :..................... 

3. Điều trị phẫu thuật 

    Surgical treatment  

Bác sĩ phụ trách 
Performed by Dr :      ................................... 

Ký tên : 
Signature :..................... 

 
 
Khác biệt giữa chỉ định và thực tế điều trị ? 
Differences between precription and application ? 
 
 
 
 
 
 
 

KÝ NHẬN – RECEIVED (to be signed by the beneficiary) 
 
Túi thuốc  

Medicine pocket 

Gạo : 
Rice : ..........kg 

Balsino nhận thêm :  
Additional Balsino : ..... túp  

Hydracuta nhận thêm :  
Additional Hydracuta : .......hộp 

Ký tên : 
Signature : 

...................... 

Ký tên : 
Signature : 

.................... 

Ký tên : 
Signature : 

....................................

Ký tên : 
Signature : 

....................................
 
 

KẾT QUẢ - RESULTS 
 
Lỗ đáo lành sẹo sau :                      ngày 

Plantar ulcer healed after :   ..........days 

Lý do không lành sẹo : 
Not healed, reason : ................................................ ........ 

 
 
Bệnh nhân có hài lòng ? 

Is the patient satisfied ? 

Có 

Yes 

Không 

No 

Nếu không, tại sao ?  
If no, why ?         ........................................... 
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Túi đựng thuốc cấp cho bệnh nhân trong chiến dịch  ( Pochette à distribuer aux patients ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Before surgery (Trước phẫu thuật)

Photo 
Ảnh chụp 

 

Ảnh chụp trước khi điều 
trị 

Photo before treatment 

 

Ảnh chụp sau khi điều trị 
Photo after treatment 
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TTRRAANNGG  BBỊỊ  GGIIÀÀYY  CCHHOO  BBỆỆNNHH  NNHHÂÂNN  PPHHOONNGG  

CCHHAAUUSSSSAAGGEE  DDUU  PPIIEEDD  LLÉÉPPRREEUUXX  
 
 
1.   CÁC NGUYÊN TẮC TRANG BỊ GIÀY CHO 

BỆNH NHÂN PHONG   
1.   PRINCIPES DU CHAUSSAGE 

1.1   Bảo vệ : 1.1   Protection : 

Giày hay dép cấp cho một bàn chân mất cảm giác 
ở bệnh nhân phong cần có tác dụng bảo vệ, có 
nghiã là :  

La chaussure ou sandale destinée à un pied 
personnes atteintes de la lèpre insensible doit 
être aussi protectrice que possible, c’est-à-dire : 

• Không gây thương tích hay kích thích : 
những bề mặt tiếp xúc da chân cần phải 
mềm mại và không có chỗ gồ ghề hay đồ vật 
bằng kim loại (đinh tán, khoen).Lý tưởng cần 
có là đai quai có lớp lót bằng da mịn, tạo 
thuận lợi cho da có thể dung nạp được tốt và 
lấy khuôn theo kích thước bàn chân, khi bị 
ướt, phần đai quai này khô trên bàn chân . 

• Qu’elle ne doit pas être blessante ou 
irritante : les surfaces au contact de la peau 
doivent être douces et dépourvues 
d’aspérités ou d’objets métalliques (rivets..). 
L’idéal est un sanglage doublé en cuir fin, 
qui présente les avantages d’être 
parfaitement toléré par la peauet de se 
mouler aux volumes du pied lorsque, 
mouillé, il sèche sur le pied. 

Những đai quai ( đặc biệt là quai hậu ) cần phải 
rộng và mềm mại khi sờ , sao cho hạn chế tối đa 
sự cọ sát , nguy cơ gây thương tích . 

Les sangles (particulièrement la sangle 
postérieure) seront larges et douces au toucher, 
de manière à limiter les frottements, donc les 
risques de plaie. 

• Giày có thể giúp bàn chân tránh khỏi những 
tác nhân tấn công phía ngoài : phần đế dưới 
cần phải đủ cứng để đinh không đâm thủng 
qua được, đủ rộng để tránh cho đá sỏi lọt 
vào. 

• Qu’elle doit isoler le pied des agression 
externes : la semelle inférieure doit être 
suffisament résistante pour ne pas être 
traversée par un clou, suffisament large 
pour éviter la pénétration de cailloux. 

1.2. Phân bố áp lực : 1.2. Répartition des pressions : 

Khi ở tư thế đứng, trọng lượng cơ thể được chịu 
đựng bởi một phần bề mặt của bàn chân :gót, đầu 
múp phía trước, và đầu các ngón chân,đặc biệt 
khi các ngón này bị cò. Sự tựa vào phần trước 
bàn chân quá mức khi  dùng đế gót cao. Do vậy 
những đế gót cao cấm dùng cho bàn chân bệnh 
nhân phong. Mức tối đa chấp nhận được là 3cm . 

Lors de l’appui, tout le poids du corps est 
supporté par une partie de la surface du pied : le 
talon, la pulpe antérieureet le bout des orteils, en 
particulier si ces derniers sont en griffe. L’appui 
sur la partie antérieure du pied est exagéré par 
l’usage de talons hauts. Les talonts hauts sont 
donc à proscrire pour le pied personnes 
atteintes de la lèpre Le maximun tolérable est 
une hauteur de talon de 3 cm. 
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Sự phân bố trọng lực cơ thể trên 
toàn thể bề mặt gan chân là nguyên 
tắc căn bản cho việc làm giày cho 
bệnh nhân phong  :  tất cả mọi điểm 
tì quá mức là một lỗ đáo chờ sẵn !!! 

La répartition du poids du 
corps sur l’ensemble de la 
surface plantaire est un 
principe fondamental du 
chaussage du pied personnes 
atteintes de la lèpre. Un sur- 
appui  sera un futur maux 
perforant plantaire. 

Sự phân bố này đạt được khi sử 
dụng đế lót bằng mút . 

Cette répartition est obtenue 
par l’emploi d’une semelle-
mousse. 

1.3. Bảo vệ ngón chân vuốt thú  1.3. Prévention de la griffe des orteils : 

Bàn chân có biểu hiện liệt vận động (tham 
khảo liệt thần kinh chày sau: liệt cơ nội tại bàn 
chânđều có nguy cơ cò các ngón chân. Thực 
vậy có sự mất cân đối giữa trương lực các cơ 
gấp và cơ duổi bình thường và mạnh, và 
trương lực các cơ nội tại bàn chân yếu hay 
liệt. 

Les pieds présentant une atteinte motrice (test 
des muscles releveurs du pied cotés R, M ou P), 
sont en danger de griffe des orteils. En effet, il 
existe alors un déséquilibre entre le tonus 
(tension) des muscles fléchisseurs, sains et 
actifset le tonus des extenseurs, faibles ou 
paralysés. 

Tóm lại, sự mất cân đối có nguy cơ gây ra sự 
biến dạng” ngón chân hình vuốt thú “, sẽ đến 
lượt nó gây ra vùng quá tì đè ở đầu các ngón 
chân, có nguy cơ bị lổ đáo . 

A moyen terme, ce déséquilibre risque de 
provoquer une déformation “en griffe”, qui 
entrainera à son tour un sur-appui à l’extrémité 
des orteils, donc un risque du mal perforant 
plantaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nguy cơ này còn tăng thêm lên bởi việc sử 
dụng một số dép không có quai hậu ,gây ra 
lúc đi phản xạ “co quắp “ ( gấp các ngón chân 
vuốt thú ) để giữ dép khỏi rớt. 

Ce risque est encore augmenté par l’usage de 
certaines sandales sans sanglage postérieur, 
qui provoquent lors de la marche un réflexe de 
“grasping” (flexion des orteils en griffe), pour 
conserver la sandale au pied. 

Như vậy khi bàn chân có liệt cơ nội tại, cần 
thiết trang bị dép cho bệnh nhân có quai hậu 
để hạn chế sự “ co quắp ngón”. 

Il est donc nécessaire, en présence d’un pied 
présentant une atteinte motrice, de munir la 
sandale du patient d’un sanglage postérieur qui 
diminuera le “grasping”. 
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Ghi chú : Đừng bao giờ tìm cách sửa chữa 
các ngón chân vuốt thú bằng một đai quai hay 
làm bột cố định, sẽ gây ra những thương tổn 
mới . Tốt hơn hết là tìm cách phân bố những 
vùng tì đè , bằng cách phụ thêm vào phần đế 
một vòng cung , hay đơn giản hơn là thực hiện 
tại chổ đó những vùng giảm áp lực ở vị trí đầu 
múp các ngón chân ( tham khảo chương 
5.3.1.) . 

Note : Ne jamais chercher à corriger les griffes 
par un sanglage ou une contention, qui 
provoquerait de nouvelles plaies. Il faut plutôt 
chercher à répartir les appuis, par l’adjonction à 
la semelle d’une arche, ou simplement en y 
pratiquant des décharges au niveau de la pulpe 
des orteils (cf chapitre 5.3.1.) 

1.4. Đai quai 1.4. Sanglage 

Một quai có thể điều chỉnh được hay đàn hồi 
được ưa chuộng hơn một quai cố định, vì nó 
cho mức độ an toàn hơn đối với những vùng 
cọ sát . 

Un sanglage règlable ou élastique est préférable 
à un sanglage fixe, car il donne plus de sécurité 
vis-à-vis des frottements. 

Các kiểu gài bằng “velcro “thì lý tưởng vì dễ 
điều chỉnh . 

Les fermetures en “velcro” sont l’idéal, car 
aisément règlables. 

Ngoài ra, cũng cần phải tính đến đa số bệnh 
nhân cũng có những vấn đề ở bàn tay, và kiểu 
gài bằng đàn hồi hay bằng velcro đối với họ 
dễ dàng sử dụng hơn là gài bằng khoen . 

Il faut en outre penser que nombre de patients 
présente également des problèmes aux mainset 
la fermeture élastique ou velcro est bien plus 
aisée pour eux que les boucles. 

Những khoen và đinh tán khi buộc 
phải dùng bằng mọi cách sẽ phải 
cách ly khỏi vùng da để không gây 
nguy cơ làm tổn thương hay phỏng 
do truyền nhiệt bởi sức nóng mặt 
trời . 

Les éventuels boucles ou rivets 
devront en tous cas être isolés 
de la peau pour ne pas risquer 
de blesser ou de bruler par 
transmission de la chaleur du 
soleil. 

Mọi đai quai cần phải đủ mềm để 
hạn chế sự cọ sát . 

Tout sanglage devra être 
suffisament souple pour limiter 
les frottements. 

Da còn là vật liệu lý tưởng vì da kết hợp tốt với 
toàn thể bàn chân cùng với sự mòn Có một số 
vùng của bàn chân đặc biệt nhạy cảm với sự 
cọ sát ,nên không bao giờ được che phủ bởi 
quai dép đó là : mắt cá chân, đầu các xương 
bàn ngón. 

Là encore, le cuir est le matériau idéal, car il 
épousera avec l’usure les volumes du pied. Il 
est un certain nombre de zones du pied 
particulièrement sensibles aux frottements, qui 
ne devront jamais être recouvertes par un 
sanglage : malléoles, tête de métatarsiens 

Quai da vùng cổ chân và quai da vùng gót, lúc 
đi , chịu đựng những lực đối kháng mạnh mà 
những quai nầy tác động vào bàn chân . 

La sangle du cou du pied et la sangle du talon, 
lors de la marche, sont soumises à de fortes 
contraintes qu’elles transmettent au pied. 

Do vậy những quai da này cần phải đủ rộng để 
mà phân bố tốt những kháng lực này và ,nếu 
có thể thì quai này phải độn thêm một lớp mút . 

Il faut donc que ces sangles soient suffisament 
larges pour bien répartir ces contrainteset, si 
nécessaire, rembourrées par de la mousse. 

2.    CÁCH CHỌN CÁC HÌNH THỨC TRANG BỊ GIÀY 
       CHOIX DU CHAUSSAGE 

Các loại trang bị giày nào cho kiểu bàn chân bệnh nhân ? 
Quel type de chaussage, pour quel type de pied ? 

 
Kiểu bàn chân  
Type de pied 

Trang bị giày hay dép 
Chaussage 

Ở đâu ? 
Où ? 

Chỉ đơn thuần mất cảm 
giác(Simplement insensible) 
 

Mua ở chợ, chuyển thành tiêu chuẩn bảo vệ, 
hay dép râu. ( Du marche, rendu aux normes 
de protection, ou sandale “Hô Chi Minh”) 

Cộng đồng 
(Communauté) 
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Mất cảm giác, kèm theo sẹo 
và vùng có nguy cơ. 
(Insensible, avec cicatrices ou 
zones à risque) 

Mua ở chợ, kèm theo khoét lỗ giảm áp ở vùng 
có nguy cơ, hay dép râu. (Du marché, avec 
décharges au niveau des zones à risques, ou 
sandale “Hô Chi Minh”) 

Cộng đồng 
(Communauté) 

Liệt đơn thuần, không kèm 
biến dạng 
(Simplement paralysé, sans 
déformation) 

Nẹp thích ứng trên đôi giày mua ở chợ   
(Attelle adaptée sur une chaussure du 
marché.) 
 
 
Giày bít kín có cổ giày cao (Chaussure fermée 
à tige montante) 

Trung tâm tham 
vấn, hay phòng 
khám da liễu quận 
huyện 
Cộng đồng  
(Centre référence, 
ou dispensaire 
Communauté) 

Vuốt thú các ngón chân 
(Griffe des orteils) 
 

Mua ở chợ hay dép râu ,khoét lổ giảm áp ở vị 
trí đầu mút các ngón chân (Du marché ou 
sandale “Hô Chi Minh”, avec décharges au 
niveau de la pulpe des orteils.) 
 
Giày mua theo mẫu đo, kèm cung cho các 
ngón chân (Sur-mesure, avec arche des 
orteils) 

Phòng khám  da liễu 
quận huyện. 
Xưởng giày tư nhân 
hay của trung tâm 
tham vấn. 
(Dispensaire 
Cordonnerie) 

Mất cảm giác + liệt 
(Insensible + paralysé) 
 

Nẹp trên đôi giày mua ở chợ theo tiêu chuẩn 
bảo vệ (Attelle sur chaussure du marché aux 
normes de protection ) 
Nẹp +giày theo mẫu đo bàn chân  
(Attelle + chaussure sur-mesure) 

Trung tâm tham vấn 
hay phòng khám đa 
khoa  
Xưởng giày tư nhân 
hay của trung tâm 
tham vấn 
(Centre référence 
ou dispensaire 
Cordonnerie) 

Biến dạng (Déformé) Giầy chỉnh hình có in khuôn bàn chân 
(Chaussage orthopedique avec semelle sur 
empreinte) 

Trung tâm tham vấn 
(Centre de 
reference) 

Lổ đáo (Mal perforant 
plantaire) 
 

Giày có khoét lổ giảm áp hay bột bàn chân cho 
đến khi lành hẳn, sau đó tiến hành giống như 
trên 
(Chaussure de décharge ou plâtre jusqu’à 
cicatrisation complète, puis comme ci-dessus) 
 

Phòng khám da liễu 
quận huyện  
(Dispensaire) 

 
Quai da vùng cổ chân và quai da vùng gót, lúc 
đi, chịu đựng những lực đối kháng mạnh mà 
những quai nầy tác động vào bàn chân . 

La sangle du cou du pied et la sangle du talon, 
lors de la marche, sont soumises à de fortes 
contraintes qu’elles transmettent au pied. 

3.   CÁCH LÀM THÍCH ỨNG  
CÁC ĐÔI GIÀY Ở CHỢ  

3.  ADAPTATION DE CHAUSSURES  
DU MARCHÉ 

Đôi khi thật khó khăn thậm chí  bệnh nhân 
không thể đi đến cơ sở chuyên khoa để được 
cấp một đôi giày đặc biệt . 

Il est parfois difficile, voire impossible au patient 
de se déplacer vers une structure spécialisée 
pour la délivrance d’un appareillage spécifique. 

Điều thích hợp nhất là  làm thích ứng các đôi 
giày hàng loạt theo tiêu chuẩn bảo vệ,trên cơ 
sở đôi giày đã có sẵn cuả bệnh nhân, hoặc 
mua ở chợ theo yêu cầu này. 

Il convient alors d’adapter aux normes de 
protection une chaussure de série, soit déjà en 
possession du patient, soit acquise 
spécialement à cet effet sur le marché. 

Có rất nhiều mẫu giày và dép, không đắt tiền, 
có bán sẵn ở chợ và việc biến đổi theo tiêu 
chuẩn không cần thiết phải có dụng cụ đặc 
biệt, cũng như không cần thành thạo nghề . 

De nombreux modèles de chaussures ou 
sandales, peu onéreux, sont disponibles sur le 
marchéet leur transformation pour la mise aux 
normes ne nécessite pas d’outillage, ni de 
compétences particuliers. 
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Đôi khi một “việc lặt vặt “ đơn giản cũng đủ để 
đảm bảo cho bệnh nhân có được sự đảm bảo 
tốt, cách đặc biệt khi ta có vấn đề đối với bàn 
chân ít biến dạng . 

Un simple “bricolage” suffit parfois pour assurer 
au patient une bonne sécurité, en particulier 
lorsque l’on a affaire à des pieds peu déformés. 

3.1. Đế lót trên : 3.1. Semelle supérieure : 

Nếu đôi giày không có lớp đế mút, hay nếu lớp 
đế không đủ tính chất đàn hồi, cần phải thêm 
vào lớp đế mút để phân bố áp lực trọng lượng 
cơ thể . 

Si la chaussure ne comporte pas encore de 
semelle-mousse, ou si sa semelle n’est pas 
assez élastique, il faut en rajouter une, afin de 
répartir la pression du poids du corps. 

Có rất nhiều loại mút bán ở thị trườ g, lý tưởng 
nhất là lớp mút xốp (micro-cellulaire ) có 
những lổ không khí nhỏ li ti làm cho lớp mút có 
một sự đàn hồi hoàn hảo . 

Plusieurs types de mousse sont disponibles sur 
le marché, l’idéal étant la mousse micro-
cellulaire comportant de microscopiques bulles 
d’air qui lui donnent une parfaite élasticité. 

Làm sao chọn miếng mút ? Comment choisir la mousse ? 

• Ép mạnh miếng mút giữa ngón 
tay cái và ngón trỏ : nó phải bị 
ép đi phân nữa . 

• Presser fortement la mousse 
entre le pouce et l’index : elle 
doit se comprimer de moitié. 

Nếu nó bị ép qúa mức, nó quá 
đàn hồi, và sẽ bị lún khi sử dụng 
. 

Si elle se comprime plus, elle 
est trop élastiqueet s’affaissera 
avec l’usage. 

Nếu nó bị ép quá ít, nó còn rất 
cứng . 

Si elle se comprime moins, elle 
est trop dure. 

• Lấy một mẫu mút đặt trên mặt đất, sau đó 
bước chân không lên . 

• Placer un échantillon de mousse à plat sur 
le solet monter dessus sur un pied, 
déchaussé. 

Kiểm tra bằng cách nhận xét rằng ta 
không cảm thấy nền đất cứng thông qua 
lớp mút . 

Vérifier que l’on ne sent pas la dureté du sol 
au travers de la mousse. 

Khi nhấc chân ra, miếng mút phải lấy lại 
hình dáng ban đầu , phẳng.Thời gian mà 
qua đó miếng mút lấy lại hình dáng ban 
đầu là một tiêu chuẩn cho mức độ đàn hồi 
. 

Lorsqu’on enlève le pied, la mousse doit 
reprendre sa forme initiale, plate. La vitesse 
avec laquelle la mousse reprend sa forme 
est un critère d’élasticité. 

• Chiều dầy của miếng mút phụ thuộc vào 
trọng lượng của bệnh nhân : dầy 5 mm 
đối với trẻ em hay phụ nữ nặng đến 40 ký, 
dầy 10mm đối với nam giới .  

• L’épaisseur de la plaque de mousse 
dépend du poids du patient : de 5 mm pour 
un enfant ou une femme jusqu’à 40 Kg, à 10 
mm pour un homme adulte.  

Cần có thêm một miếng mút mỏng (1 hay 
2 mm) cho lớp lót trên. 

On se munira également d’une plaque de 
mousse fine (1 ou 2 mm) pour le revêtement 
supérieur. 

Cắt trên 2 miếng mút phấn miếng đế theo 
bờ viền trong của đôi giày hay dép cần 
phải làm thích nghi . 

Découper dans les 2 plaques de mousse 
une semelle suivant le contours interne de la 
chaussure ou sandale à adapter. 

 

Như vậy đối với mỗi bàn chân, 
ta có hai miếng mút , một miếng 
mỏng (đế lót trên), miếng kia dầy 
hơn (đế lót dưới ). 

 

 

On obtient ainsi, pour chaque 
pied, 2 semelles-mousse, l’une 
fine (semelle supérieure), 
l’autre plus épaisse (semelle 
inférieure). 
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Cách khoét lỗ giảm áp : Décharges : 

Bàn chân của bệnh nhân phong có những 
vùng “nguy cơ “ và tại những vị trí đó lổ đáo có 
thể phát sinh :                       

- Sẹo lổ đáo. 

La plante du pied du patient peut présenter 
certaines zones “à risque”, au niveau desquelles 
un mal perforant plantaire peut facilement 
survenir :   

- cicatrices du mal perforant plantaire 
- Nứt chân  - crevasses 
- Vùng quá tì đè (ví dụ đầu mút các ngón chân 
vuốt thú ) . 

- zones de sur-appui (pointe des orteils en griffe, 
par exemple) 

Áp lực trên những vùng có nguy cơ này cần 
làm giảm bằng một lổ khoét để giảm áp, để 
giới hạn những nguy cơ xuất hiện lổ đáo . 

La pression sur ces zones doit être diminuée par 
une décharge, pour limiter les risques 
d’apparition du mal perforant plantaire. 

Lấy mốc trên bàn chân bệnh nhân những 
vùng nguy cơ, và đánh dấu bằng một ít dầu 
ăn. 

Repérer sur le pied du patient ces zones à 
risqueet les marquer par un peu d’huile de 
cuisine. 

Đặt miếng mút lót dưới vào trong giày hay dép 
sau đó cho bệnh nhân đặt bàn chân vào tư thế 
đứng. Những vị trí của những vùng có nhiều 
nguy cơ sẽ được ghi lại trên phần đế bằng vệt 
dầu. 

Placer la semelle-mousse inférieure dans la 
chaussure ou sandale, puis y mettre le pied du 
patient, en appui. Les emplacements des zones 
à risque sont ainsi marqués sur la semelle par 
une tâche d’huile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sau đó người ta sẽ khoét bỏ đi chỗ dầu vừa 
đánh dấu trên miếng đế  mút và miếng đế lót 
trên mỏng 1mm sẽ được dán lên trên . 

Ils sont ensuite découpés sur la semelle-
mousseet la semelle fine de 1 mm est collée par 
dessus 

Như vậy phần đế hai lớp đã chuẩn bị xong và 
sẽ được đặt và dán vào trong giày hay dép 
của bệnh nhân . 

La semelle à 2 couches ainsi obtenue est prête 
à être insérée et collée dans la chaussure ou 
sandale du patient. 

Ghi chú : Trước khi thêm vào miếng đế lót 
dưới ,hãy báo cho bệnh nhân mua những đôi 

Note : Avant l’adjonction de la semelle-mousse, 
prévenir le patient d’acheter ses chaussures 
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 giày có kích thước lớn hơn bàn chân họ . Nếu 
không ,chỉ có thể thêm phần đế nầy trong đôi 
dép có quai chỉnh được mà thôi . 

avec une taille au dessus de la sienne. Sinon, ne 
rajouter la semelle que dans une sandale aux 
sangles rêglables. 

 

Ở thì đặt bàn chân của bước 
đi, áp lực sẽ giảm thiểu ở 
những vùng có nhiều nguy cơ. 

 

 

Lors de la phase d’appui de 
la marche, la pression sera 
minime au niveau des zones 
à risque. 

 

 

Ghi chú : Cách dán hiệu quả nhất là dùng loại 
keo nêôpren (cao su nhân tạo), là một loại keo 
kết dính, và không dùng cùng một cách thức 
như keo cổ điển  

Note : Les collages les plus efficaces sont 
obtenus par l’usage de la colle au néoprène, qui 
est une colle-contactet ne s’utilise pas de la 
même manière qu’une colle classique : 

• Phết hai bề măt cần dán bằng một lớp 
keo mỏng đồng nhất 

• Enduire les 2 surfaces à coller par une 
mince couche uniforme de colle. 

• Để khô cho đến lúc mà một tờ giấy lướt 
qua trên bề mặt mà không làm dính vào 
lớp keo (từ 15 phút đến 1 giờ tùy thuộc 
môi trường chung quanh ) . 

• Laisser sêcher jusqu’à ce qu’une feuille de 
papier passée sur la surface encollée n’y 
ahère pas (15 mn à 1 heure, suivant le 
climat ambiant). 

• Đặt 2 bề mặt tiếp xúc nhau ,và dùng đầu 
búa bằng nylon hay bằng gỗ nện để áp 
dính 2 bề mặt cần dán ( đầu búa bằng 
kim loại có nguy cơ làm hỏng lớp mút ). 

• Placer les 2 surfaces au contactet les 
marteler avec un marteau en nylon ou en 
bois (un marteau métallique risquerait 
d’abimer la mousse). 

3.2. Đế lót dưới  3.2. Semelle inférieure 

Phần đế lót dưới cần bảo vệ khỏi những tác 
nhân tấn công từ ngoài : sự xuyên thủng của 
vật bén nhọn gây thương tích ( đinh , đá ...) 

La semelle inférieure doit protéger des 
agressions extermes : pénétration d’objets 
blessants (clous, cailloux...). 

Kiểm tra bằng một đầu nhọn xem đôi giày hay 
dép bệnh nhân đáp ứng theo tiêu chuẩn . 

Vérifier à l’aide d’une pointe que la chaussure ou 
sandale du patient répond à cette norme. 

Nếu không, cần phải thêm một lớp đế dưới để 
bảo vệ . 

Sinon, il est aisé de rajouter une semelle 
inférieure de protection. 

Lớp đế bằng vỏ xe hơi ,có lớp đệm cao su ,là 
vật liệu rất tốt, sẽ bảo vệ hiệu quả bàn chân 
.Hơn nữa, tính bền đề kháng lại sự mòn sẽ 
kéo dài tuổi thọ của đôi giày hay dép . 

La trame de pneu de voiture, en caoutchouc 
armé, est un excellent matériau, qui protègera 
efficacement le pied. De plus, sa résistance à 
l’usure prolongera la durée de vie de la 
chaussure. 

Lớp đế bằng vỏ xe hơi có sẵn từng cuộn ở 
những xưởng đắp vá vỏ xe, hay ở những nơi 
cung cấp cho xưởng giày . 

La trame de pneu est disponible en rouleaux 
dans les ateliers de rechappage, ou chez les 
fournisseurs de cordonnerie.  

Phương pháp thực hiện :  Méthodologie :  

Đặt giày hay dép của bệnh nhân lên trên 
miếng đế bằng vỏ xe hơi (mặt trơn láng về 
phía giày hay dép, mặt gồ ghề về phía mặt 
đất), sau đó vẽ bờ viền của giày lên miếng đế 
vỏ xe hơi . 

Placer la chaussure ou sandale du patient sur la 
trame (face lisse de la trame côté chaussure, 
face rugueuse côté sol), pour y dessiner le 
contours. 
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Dùng dao lớn hay kéo cắt da cắt lớp đế lót 
dưới . 

Découper cette semelle inférieure à l’aide d’un 
gros couteau ou de ciseaux à cuir. 

Chà 2 mặt cần dán bằng giấy nhám :mặt trên 
của miếng lốp xe, mặt dưới của giày hay dép. 

Frotter au papier de verre les surfaces à coller : 
face supérieure de la trame de pneu, face 
inférieure de la chaussure. 

- Dán hai mặt bằng keo nêôpren . - Encoller ces 2 surfaces à la colle néoprène. 
- Để khô. - Laisser sêcher. 
- Canh và áp hai mặt cần dán . - Ajuster et joindre les 2 surfaces. 
- Nện bằng đầu búa nylon hay gỗ. - Marteler au marteau nylon ou bois. 

3.3. Các quai 3.3. Sangles 

Các quai dép ở chợ hay phần cổ giày đôi khi 
có thể gây kích thích cho bàn chân bệnh nhân 
dễ bị thương tích. 

Les sangles des sandales du marché, ou les 
tiges de chaussures peuvent parfois être 
irritantes pour le pied personnes atteintes de la 
lèpre fragile. 

Trong trường hợp này cần phải lót bằng 
miếng gòn dầy hay miếng mu ́t bao ngoài 
bằng miếng vải và sẽ được dán hay tốt nhất 
là may lót những bề mặt gây tổn hại . 

Dans ce cas, il convient de les doubler par une 
pièce de coton épais ou une mousse enrobée 
dans un tissu coton, qui sera collée ou, mieux, 
cousue en doublure de ces éléments aggressifs. 

Quai vùng gót luôn cần thiết vì nó hạn chế 
phản xạ “ co quắm”, gây áp lực quá tì của các 
ngón chân. Quai này tuyệt đối cần thiết khi 
các cơ nâng bàn chân bị yếu hay liệt . 

La sangle talonnière est toujours souhaitable, car 
limite le réflexe de “grasping”, donc les surappuis 
des orteils. Elle est absolument indispensable 
lorsque les muscles releveurs du pied sont 
faibles ou paralysés. 

Nếu dép của bệnh nhân không có phần che ở 
sau, cần phải thêm vào đó một quai hậu để 
giữ vững gót  

Si la sandale du patient est ouverte à l’arrière, il 
faut donc y rajouter une sangle postérieure qui 
maintiendra le talon. 

Ruột xe đạp là một vật liệu tốt theo cách này: 
bề rộng từ 3 đến 4mm, nó sẽ phân bố tốt 
những kháng lực lúc đi ; đàn hồi ,nó giữ vững 
bàn chân không gây ra cọ sát và dễ dàng 
thao tác . 

La chambre à air de bicyclette est à cet effet un 
bon matériau : d’une largeur de 3 à 4 cm, elle 
répartit bien les contraintes de la marche; 
élastique, elle maintient le pied sans créer de 
frottementset est facile à manipuler. 

3.4. Tách rời những khoen và đinh tán 3.4. Isolation des boucles & rivets 

Bất cứ một miếng kim loại nào, nếu không có 
tác dụng, không được tiếp xúc với da của 
bệnh nhân.  

Aucune pièce métallique, si insignifiante soit-elle, 
ne doit se trouver en contact avec la peau du 
patient. 

Sự tách rời có hệ thống mọi mảnh kim loại 
cần phải thực hiện . 

L’isolation systématique de toutes ces pièces doit 
être effectuée. 

Do vậy cần cắt một miếng vải dầy hay tốt nhất 
là miếng da mịn, và sau đó dán (keo nêôpren 
) lên trên mặt trong của quai, che trên vùng 
nguy hiểm đó . 

Il suffit pour cela de découper une pièce de coton 
épais, ou, mieux, de cuir finet de la coller (colle 
néoprène) sur la face intérieure des sangles, par 
dessus la pièce dangereuse. 
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3.5. Vài thí dụ thích ứng 3.5. Quelques exemples d’adaptation 

* Dép lào    * La “tongue”: 

Rất phổ biến tại Việt Nam, dép 
lào có những ưu điểm là đế bằng 
mút cho phép phân bố tương 
thích những vùng tì đè . 

Assez courante au Viêt Nam, la 
“tongue” présente l’avantage de 
sa semelle mousse qui répartit 
convenablement les appuis. 

Những khuyết điểm : Ses inconvénients :  

• Đế một lớp, rất mềm không ngăn chặn 
được sự xuyên thủng của đinh, vật nhọn, đá 
v.v... 

• une semelle d’une pièce, trop molle pour 
arrêter la pénétration d’un clou ou d’un caillou. 

• Không có quai hậu . • pas de sangle talonnière 

Dép lào dễ dàng biến cải theo tiêu chuẩn  : La tongue peut toutefois être aisément mise aux 
normes : 

Thêm vào quai hậu bằng ruột xe đạp, may 
(hay dán, nhưng không chắc ) vào hai quai 
bên của dép lào . 

Adjonction d’une sangle postérieure en chambre 
à air de bicyclette cousue (ou collée, mais moins 
solide) sur les sangles latérales de la tongue. 

 

 

 

 

 

 

 

Đề chỉnh quai sau, đặt cây bút chì thẳng đứng 
phía sau quai .Đầu bút chì chạm vào đế cách 
3 cm tính từ bờ sau của dép. 

Pour l’ajustage de la sangle postérieure, placer 
un crayon verticalement à l’arrière de la sangle. 
La pointe du crayon doit tomber sur la semelle à 
3 cm du rebord postérieur. 

• Khoét lỗ giảm áp trên vùng có nguy cơ 
mà trước đó đã lấy vị trí trên dép lào 
bằng một giọt dầu. Lỗ giảm áp cũng cần 
phải sâu, nhưng không xuyên hoàn toàn 
lớp đế . 

• Décharge des zones à risque préalablement 
repérées sur la tongue par une goutte 
d’huile, Le trou ce décharge, aussi profond 
que possible, ne traversera pas 
complètement la semelle. 

• Dán lớp đế dưới bảo vệ (bằng vỏ xe 
hơi), sau khi đã dùng giấy nhám chùi hai 
mặt .  

• Collage d’une semelle inférieure de 
protection (trame de pneu), après poncage 
des 2 surfaces au papier de verre.  

* Giày păngtúp * La pantoufle 
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Ưu điểm : Ses avantages : 

- Đây là loại giày ít tốn kém . - C’est la chaussure la moins onéreuse 
- Đế rỗng và có những khoang khí, cho phép 
phân bố áp lực tốt trên vùng tì đè . 

- Sa semelle, creuse et pleine d’air, donne une 
bonne répartition des appuis. 

- Đế tương đối cứng đủ bảo vệ khỏi những tác 
nhân xâm lấn từ ngoài . 

- Sa semelle est suffisament résistante pour 
protéger des aggressions externes. 

Khuyết điểm : Ses inconvénients : 

- Không có quai hậu .  - Pas de sanglage postérieur 
- Không có khả năng khoét lổ giảm áp . - Pas de possibilité de creuser de décharge 
- Không có thể điều chỉnh quai được  - Pas de rêglage possible des sangles 
- Sự cọ sát với chất dẻo có thể gây ra phồng 
nước. 

- Le frottement du plastique peut aisément 
provoquer des ampoules  

Loại giày này chỉ thích hợp cho bàn chân mất 
cảm giác, không có biến dạng, và không có 
vùng nguy cơ . 

Cette chaussure ne peut donc convenir qu’aux 
pieds simplement insensibles, mais non 
déforméset sans “zones à risque”. 

Cần thiết thêm vào loại giày (cách đặc biệt khi 
bàn chân bị liệt hay yếu), một quai hậu bằng 
ruột xe đạp . 

Il suffit alors de lui adjoindre, en particulier si le 
pied est paralysé ou faible, une sangle 
postérieure en chambre à air de bicyclette. 

 

Giày thể thao « Bata » 
La chaussure de sport “Bata” 

 

 

 

 

 

 
Ưu điểm : Ses avantages : 

- Giày kín, giày được ưa chuộng cho những 
bệnh nhân có bàn chân bị biến dạng,v ì nó che 
giấu những tổn thương tàn phế của họ . 

- Chaussure fermée, elle est très appréciée des 
patients aux pieds déformés, car cache leurs 
invalidités 

- Bảo vệ hoàn toàn những tác nhân xâm lấn từ 
phía ngoài . 

- Protège parfaitement des aggressions 
externes 

- Việc cột dây giày cho phép đảm bảo mức độ 
chỉnh an toàn . 

- La fermeture par lacage permet une sécurité 
dans l’ajustage 

- Rất chắc . - Très solide 
- Gía có thể mua được . - Prix abordable 

Khuyết điểm : Ses inconvénients : 

- Đế giày rất cứng không thể phân bố những áp 
lực của trọng lượng cơ thể . 

- Semelle trop dure pour répartir les pressions 
du poids du corps 

- Bờ trên cu ̉a cổ giày phía sau hơi sắc, có thể 
gây ra những vết thương đối diện vùng gân gót . 

- Bord supérieur de la tige postérieure coupant, 
provoque des plaies en regard du tendon 
d’achille 

- Giày hoàn toàn bít kín, có thể dẫn đến những 
cọ sát ở đầu các xương bàn . 

- Chaussure complètement fermée, pouvant 
entrainer des frottements au niveau de la tête 
des métatarsiens 
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Cách thích ứng :  Adaptations : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thêm vào lớp đế mút mà trên đó đã khoét lỗ 
giảm áp tương ứng. Nếu bàn chân bệnh không 
có những vùng nguy cơ đặc biệt, lớp đế 3mm 
thêm vào là đạt. Nếu những lỗ giảm áp là cần 
thiết thi ̀ đế giày cần phải dầy hơn, và bệnh nhân 
sẽ phải được báo trước đem đến một đôi giày 
lớn hơn kích thước chân của họ . 

Rajouter une semelle mousse dans laquelle 
auront été pratiquées les éventuelles 
décharges. Si le pied du patient ne montre pas 
de zones à risque particulières, une simple 
semelle de 3 mm suffit. Si des décharges sont 
nécéssaires, la semelle sera alors plus 
épaisseet le patient devra prévoir d’apporter une 
paire de chaussures trop grande d’une taille. 

Độn vào bờ trên của cổ giày bằng miếng mút có 
bọc vải, để tránh những vết thương do cọ sát ở 
vùng gân gót . 

Rembourrer le bord supérieur de la tige par une 
mousse recouverte de tissu  coton, pour éviter 
les blessures par frottement au niveau du 
tendon d’achille. 

Cuối cùng, cũng không quên cắt ở vị trí đầu 
xương bàn ngón chân cái và ngón 5, hai lỗ để 
tránh những sự cọ sát . 

Eventuellement, découper au niveau des têtes 
de métatarsiens 2 trous pour éviter les 
frottements. 

 

Dép  “Hippie” («Bitis ») 
La sandale “Hippie” (“Bitis”) 

 

Ưu điểm : Ses avantages : 

- Đế bằng mút có gờ cao ôm gọn gót,  có vòm 
gan chân, co ́ cung cho các đầu xương bàn, như 
vậy đảm bảo cho việc phân bố hoàn toàn vùng tì 
. 

Semelle mousse comportant une coque 
talonnière, une voute plantaireet une arche des 
métatarsiens, donc assurant une parfaite 
répartition des appuis. 

- Đế có phần rìa cao theo toàn chu vi của dép, 
bảo vệ những va chạm va ̀ cản trở sỏi đá lọt vào  

- Semelle réhaussée sur tout son pourtours, qui 
protège des chocs et de l’intrusion de cailloux. 

- Quai đơn giản bằng nylon và velcro, rất thích 
ứng cho bệnh nhân có bàn tay biến dạng . 

- Sanglage simple, en nylon et velcro, très 
adapté aux patients aux mains déformées 

- Quai được luô ̀n vào trong đế nguyên miếng, 
do đó không thể đứt hay bung ra được . 

- Sangles passant sous la semelle en une pièce, 
ne pouvant pas s’arracher 

- Thẩm mỹ và hiện đại, được các bệnh nhân trẻ 
ở thành phố ưa chuộng. 

- Esthétique moderne 

Khuyết điểm : Ses inconvénients : 

- Đế mút một miếng, nên không bảo vệ bàn 
chân khi có sự đâm thủng của vật nhọn : đinh, 
đá sỏi . 

- Semelle mousse d’une pièce, ne protégeant 
pas de la pénétration d’un clou ou d’un caillou 
pointu. 
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- Vì tính chất là dép choai choai nên khó tiếp 
nhận ở vùng nông thôn   

- Esthétique difficilement acceptable dans les 
campagnes 

- Về mặt thẩm mỹ đôi khi ít được ưa chuộng ở 
một số bệnh nhân . 

- Esthétique peu appréciée des patientes 

Cách thích ứng : Adaptation : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dùng dao khoét lỗ giảm áp, theo tình huống 
,phía dưới đế sau đó dán lớp đế dưới bảo vệ 
vào sau khi đã mài hai bề mặt . 

Pratiquer au couteau les éventuelles décharges 
sous la semelle, puis coller une semelle 
inférieure de protection après meulage des 2 
surfaces. 

Bàn chân phụ nữ  Pieds féminins 

Do những lý do về văn hóa, các bệnh nhân nữ 
từ chối các loại giày hay dép có quai hậu. 

Pour des raisons culturelles, nombre de 
patientes refusent tout sanglage postérieur à 
leur chaussage. 

Nếu bàn chân không có liệt vận động, đôi giày 
kiểu păngtúp  có thể chấp nhận được, với điều 
kiện là lớp đế đạt tiêu chuẩn bảo vệ và quai phía 
trước đủ sức giữ bàn chân tránh khỏi phản xạ 
“co quắp “, mà những vùng quá tì ở các đầu 
ngón chân . 

Si le pied ne présente pas d’atteinte motrice, 
une sandale de type “pantoufle” peut être 
acceptable, aux conditions que la semelle soit 
aux normes de protection,  et que la sangle 
supérieure maintienne suffisament le pied pour 
éviter le réflexe de “grasping”, donc les sur-
appuis au niveau de la pulpe des orteils. 

Trong trường hợp nầy, cần phải giáo dục nữ 
bệnh nhân cách mang giày hay dép đúng khi đi  

Dans ce cas, il faut en outre enseigner à la 
patiente d’enfiler  correctement ses sandales 
pour marcher. 

Nếu ngược lại bàn chân có tổn thương vận 
động, quai sau thật cần thiết và do vậy cán bộ 
màng lưới phải ra sức thuyết phục bệnh nhân 
bỏ đi những vấn đề nguyên tắc thẩm mỹ để 
không bao giờ bị tàn phế. 

Si par contre le pied présente une atteinte 
motrice, le sanglage postérieur est 
indispensableet il est alors du devoir de l’agent 
de santé de convaincre sa patiente de délaisser 
ses principes d’esthétique pour ne jamais être 
invalide. 

4. Dép râu : Cách thích ứng - Tuyến cơ sở  4. La sandale “Hô Chi Minh” adaptée - 
dispensaire - 

Rất dễ sản xuất ,dép râu có thể làm trực tiếp và 
nhanh chóng ở cộng đồng và ở trạm y tế quận 
huyện. 

Très aisée de fabrication, la sandale de type “ 
Hô Chi Minh” peut être réalisée directement et 
très rapidement dans la communauté ou en 
dispensaire. 

4.1. Vật dụng : 4.1. Matériel  

- Một miếng mút xốp 10mm . -1 plaque de mousse microcellulaire 10 mm 
- Một miếng mút xốp  2 mm . -1 plaque de mousse microcellulaire 2 mm 
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 - Một miếng lốp xe gắn máy . -1 morceau de trame de pneu de moto 
- Một cuộn ruột xe dài dùng làm quai . -1 longue lanière de chambre à air 

- Keo cao su nhân tạo (nêôpren ),kéo lớn, dao, 
dầu ăn. 

- Colle néoprène, gros ciseaux, couteau, huile 
de cuisine 

Ghi chú : Ruột xe luôn có bán sẵn ở các chợ 
với số tiền nhỏ .Đôi khi ruột xe được nhuộm có 
màu sắc tươi (hồng,xanh lơ, xanh cây ...), điều 
này làm cho đôi dép có màu sắc tươi vui, đặc 
biệt cho phụ nữ và trẻ em . 

Note : Les lanières de chambre à air sont 
disponibles pour un prix modique sur tous les 
marchés vietnamiens. Elles sont parfois teintées 
de couleurs vives (rose, bleu, vert..), ce qui 
donnera à la sandale une esthétique plus gaie, 
en particulier pour les femmes et les enfants. 

4.2. Đế  giày 4.2. Semelle 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

                                    

Trước tiên những vùng có nguy cơ cần phải 
đánh dấu ở bàn chân bệnh nhân phong : sẹo lỗ 
đáo, nứt da, vùng qúa tì đè ... 

Au préalable sont repérées les zones “à risque” 
sous le pied du patient : cicatrices du mal 
perforant plantaire, crevasses, zones d’hyper-
appui... 

Những vùng nầy sẽ được đánh dấu bằng phết 
dầu ăn. 

Ces zones sont marquées par une goutte 
d’huile. 

Bệnh nhân đứng trên miếng mút dầy 10mm, đặt 
cả bàn chân lên, người thực hiện sẽ vẽ trực tiếp 
trên miếng mút bờ viền của bàn chân, bằng 
cách giữ đầu viết thật thẳng góc. 

Le patient se place debout sur la plaque de 
mousse épaisse (10mm), en appui complet, le 
praticien trace directement sur la mousse le 
contours du pied, en tenant bien verticale sa 
pointe bic. 

Quanh bờ viền của bàn chân, phần chu vi của 
miếng đế được vẽ lại sao cho hài hòa với bờ 
viền bàn chân, cách 5mm so với bờ viền bên, 
cách 10 mm so với bờ viền trước và sau của 
bàn chân . 

Autours de ce contours du pied est tracé le 
pourtours de la semelle, de manière aussi 
harmonieuse que possible, en débrdant le pied 
de 5 mm sur les côtéset de 10 mm en avant et 
en arrière. 

Phần đế này sẽ được cắt trong miếng mút dầy 
và khoét lỗ giảm áp ở những vùng có nguy cơ 
được đánh dấu bằng vệt dầu . 

Cette semelle est découpée dans la mousse 
épaisseet un trou est pratiqué au niveau des 
zones à risque, marquées par une tâche d’huile. 

Phần đế có lỗ giảm áp này sẽ được đặt lên 
miếng mút mỏng, cũng như được đặt lên miếng 
lốp xe, để được cắt đường viền giống nhau cho 
cả ba miếng . 

Cette semelle avec décharge(s) est placée sur 
la plaque de mousse fine, ainsi que sur la trame 
de neu, pour une découpe identique du 
pourtours. 

Như vậy ta được ba miếng lớp đế : On obtient ainsi 3 couches de semelle : 

- Một lớp trên mỏng . - une couche supérieure fine 
- Một lớp giữa dầy, có khoét lỗ giảm áp . - une couche intermédiaire épaisse, avec les 

décharges 
- Một lớp dưới rắn chắc, bằng lốp xe . - une couche inférieure résistante, en trame de 

pneu 

Hai lớp đầu được dán lại với nhau bằng keo 
nêôpren, dán lại  sau khi để khô và nện bằng 
búa . Lớp thứ ba (lốp xe ) sẽ chỉ được dán sau 

Les 2 premières couches sont enduites de colle 
néoprène, jointes après le sêchageet martelées. 
La 3e couche (trame de pneu) ne sera collée 
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khi hoàn tất đôi dép. qu’après la finition de la sandale  
 

                          
 
 
 
 
 
 
     

                     

Bàn chân bệnh nhân đước đặt trên miếng đế 
này, sao cho có thể lấy mốc bàn chân, bằng các 
gạch bằng đầu bút bi : 

Le pied du patient est posé sur cette semelle, de 
manière à y repérer par un trait à la pointe bic : 

- Những chổ gồ xương của đầu các xương bàn 
chân . 

- les excroissances osseuses des têtes de 
métatarsiens 

- Đường thẳng đứng tính từ mắt cá chân . - la verticale des malléoles 

Ghi chú  : Cùng một lúc người ta có thể kiểm tra 
các lỗ giảm áp có đúng ngay các vùng có nhiều 
nguy cơ hay không . 

  Note : On vérifiera en même temps que les 
trous de décharge sont bien au niveau des 
zones à risque du pied. 

8 đường rạch được thực hiện từ bên này 
sang bên kia của những đường lấy mốc 
bàn chân, theo chiều rộng của quai ruột 
xe. 

8 incisions sont pratiqués de part et 
d’autre de ces marques, de la largeur 
de la lanière en chambre à air. 

Chú ý : để có tính vững chắc hơn, 
những đường rạch không thể ngang 
nhau, nhưng phải nghiêng 45 độ về phía 
dưới và ra ngoài . 

Attention : pour plus de solidité, les 
incisions ne sont pas verticales, mais 
inclinées à 45 degrés vers le bas et 
l’intérieur. 

4.3. Chỉnh các quai 4.3. Ajustage des sangles 

Ruột xe đạp được cắt cho ra 4 quai, 
mỗi quai dài từ 15cm đến 20 cm và 
các đầu quai được luồn vào trong 
những đường rạch trên đế. 

Dans la lanière de chambre à air 
sont découpées 4 lanières de 15 à 
20 cm chacune, dont les extrémités 
sont glissées dans les incisions de 
la semelle. 

Mặt dưới của đế được phết keo cũng 
như đầu các quai luồn dưới lớp đế. 
Sự căng các quai được thực hiện 
trực tiếp trên bàn chân của bệnh 
nhân : các quai phải đủ căng để giữ 
vững bàn chân ,mà không gây ra sự 
thắt nghẹt và rối loạn tuần hoàn . 

La face inférieure de la semelle est 
enduite de colle néoprène, ainsi 
que les extrémités des sangles 
sous la semelle. La tension des 
sangles est règlée directement sur 
le pied du patient : les sangles 
doivent être suffisament tendues 
pour bien maintenir le pied, sans 
toutefois provoquer d’étranglement 
et de troubles circulatoires 

Một khi đã chỉnh tốt độ căng, các đầu quai trước 
đó đã dán keo, được bẻ gập xuống và áp sát 
vào dưới lớp đế . 

Une fois ajustée la bonne tension, les extrémités 
des sangles, préalablement encollées, sont 
rabattues et plaquées sous la semelle. 
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Chú ý : Việc bẻ gập các quai không bao giờ để 
chúng chồng lên nhau, điều này sẽ gây ra độ 
dày quá mức dưới lớp đế. Do vậy nên cắt bỏ đi 
các đầu thừa này. 

Attention : Les rabats de sangles ne doivent 
jamais se superposer, ce qui créerait une trop 
forte épaisseur sous la semelle. Il convient donc 
de couper au ciseau les extrémités trop longues 

4.4. Lớp đế dưới 4.4. Semelle inférieure 

Sau khi đã dán mặt dưới của đôi 
dép và mặt trên (mặt láng) của 
lốp xe đạp, hai thành phần này 
dán lại với nhau sau khi để khô 
và nện bằng búa. 

Après avoir encollé la face 
inférieure de la sandale et la 
face supérieure (face lisse) de 
la trame de pneu, ces 2 
éléments sont joints ensemble 
après sêchage de la colleet 
martelés. 

5. Dép đo theo mẫu cổ điển : Xưởng giày 5. La sandale sur-mesure classique : 
cordonnerie -  

5.1. Các nguyên tắc  5.1. Principes  

Khác với các nguyên tắc chỉnh hình cổ điển 
,giày cho bệnh nhân phong trong bất cứ mọi 
trường hợp không phải tìm cách sửa những 
biến dạng tùy theo tình trạng : tạo ra những 
những điểm tựa để sửa chữa sẽ gây ra những 
vết thương, do tính chất mong manh và mất 
cảm giác của vùng da . 

Contrairement aux principes orthopédiques 
clessiques, la chaussure pour pied personnes 
atteintes de la lèpre ne devra en aucun cas 
chercher à corriger les éventuelles déformations 
: créer des appuis de correction entrainerait des 
plaies, du fait de la fragilité et de l’insensibilité 
de la peau. 

Những biến dạng cần phải được tôn trọng, điều 
rất quan trọng là phân bố những vùng áp lực tì 
đè . 

Les déformations doivent donc être respectées, 
le plus important est la répartition des appuis. 

Điều cần chú ý là tính thẩm mỷ của đôi giày : 
người bệnh không muốn bị nhận biết bởi cộng 
đồng  và cách trang bị giày không bao hàm một 
dấu hiệu nào có tính phân biệt . 

L’attention doit être portée sur l’esthétique du 
chaussage : les patients ne veulent pas être 
reconnus par la communautéet le chaussage ne 
doit donc comporter aucun signe distinctif. 

Như vậy một thỏa hiệp cho tính chất giày chỉnh 
hình đôi khi chỉ có giá trị cấp phát cho bệnh 
nhân một đôi giày hoàn chỉnh, nhưng người 
bệnh sẽ không bao giờ mang nó cả . 

Ainsi, un compromis sur la qualité orthopédique 
vaut parfois mieux que de délivrer au patient 
une chaussure parfaite, mais qui ne sera jamais 
portée. 

5.2. Cách đo 5.2. Mesures 

Quan trọng : Khi lấy mẩu đo, bàn chân phải 
được đặt hoàn toàn trên một tờ giấy .Thực ra, 
bàn chân đặt ở tư thế đứng thì bẹt ra, và không 
có cùng một bờ viền so với bàn chân khi nghỉ 
ngơi.Cũng cần phải đứng thẳng : nếu người 
bệnh chúi người về trước để nhìn cán bộ màmg 
lưới làm việc, sẽ kéo theo phản xạ của các cơ 
nâng bàn chân sẽ làm sai cách đo . 

Important : Lors de la prise de mesures, le pied 
doit être en appui complet, sur une feuille de 
papier. En effet, le pied en appui s’écraseet n’a 
donc pas le même contours que le pied au 
repos. Il doit également se tenir droit : s’il se 
penche en avant pour regarder faire l’agent de 
santé il entrainera un réflexe des releveurs du 
pied qui faussera les mesures 

 

Trước tiên, những vùng “có nguy cơ” được 
đánh dấu trực tiếp trên bàn chân bệnh nhân, với 
một ít dầu ăn.  Những vùng này sẽ in hình lại 
trên tờ giấy. 

Au préalable, les zones “à risque” sont 
marquées directement sur le pied du patient, 
avec un peu d’huile. Elles se reproduiront sur la 
feuille de papier. 
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Khi bàn chân đặt tựa trên tờ giấy, bờ viền được 
vẽ lại bằng cây viết chì đặt thẳng đứng. 

Une fois le pied positionné en appui sur la feuille 
de papier, son contours est dessiné en tenant le 
crayon bien vertical.  

Những con số đo sau đây cần ghi lại là: (đo 
bằng thước dây và tính bằng centimét) 

Sont notées les mesures suivantes : 

1- đường vòng quanh sau gót . 1- contours postérieur du talon 
2- đường vòng quanh cổ chân. 2- contours du cou du pied 
3 & 4- đường vòng quanh bàn chân trước nơi 
khớp Chopart và khớp bàn đốt . 

3 & 4 - contours de l’avant-pied au niveau des 
articulations de Chopart et métatarsophalan-
giennes 

5- chiều cao của vòm gan chân . 5- hauteur de la voute plantaire 

Mọi kích thước đo được ghi lại trên tờ giấy ,trên 
đó người ta còn ghi lại đường thẳng qua khớp 
bàn đốt và đường thẳng giữa hai mắt cá . Thông 
thường,hai đường thẳng này song song nhau . 

Toutes ces mesures sont reportées sur la feuille 
de papier, sur laquelle on notera également la 
ligne des articulations métatarso-
phalangienneset la ligne entre les 2 malléoles. 
Normalement, ces 2 lignes doivent être 
parallèles. 

Ghi chú  : Cần phải ghi chú trên hình 
vẽ bàn chân bên nào (phải / trái ) 
.Thực ra, thật dễ dàng nhận   biết 
hình vẽ bàn chân bình thường ngay 
từ cái nhìn đầu tiên, điều này lại kém 
rõ ràng khi bàn chân có  biến dạng . 

Note : Penser également à noter 
sur le dessin le côté du pied (droite 
/ gauche). En effet, s’il est aisé de 
reconnaitre du premier coup d’oeil 
le dessin d’un pied normal, cela est 
beaucoup moins évident lorsque le 
pied est déformé. 

 

Quanh bờ viền của bàn chân ta sẽ vẽ 
thêm và cắt ra được một đường chu 
vi của phần đế sau này, một cách hài 
hòa có thể được là chừa rìa 2cm cho 
phần trước và sau của bàn chân và 
1cm cho các rìa bên. 

Autours de ce contours de pied est 
ensuite dessiné puis découpé le 
pourtours de la future semelle, qui 
sera aussi harmonieux que 
possible, en laissant une marge de 
2 cm en avant et en arrièreet de 1 
cm sur les côtés. 

Tờ giấy đo này sẽ được giữ gìn trong suốt thời 
gian đóng giày : nó dùng để tham khảo cho 
khoét lổ giảm áp và việc chỉnh các quai . 

La feuille de mesure sera conservée durant 
toute la confection de la chaussure : elle servira 
de référence pour les décharges de semelleet 
l’ajustage des sangles. 
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5.3. Cách lấy dấu chân 5.3. Prise d’empreinte 

Dấu chân sẽ được sử dụng cách 
đặc biệt khi bàn chân có những 
biến dạng, đánh dấu khối lượng 
bàn chân, để thêm vào lớp đế 
những cung bằng mút tùy theo 
tình trạng của bàn chân để phân 
bố những vùng tì đè. 

L’empreinte servira, en particulier 
lorsque le pied présente des 
déformations, à repérer les volumes 
du pied, pour ajouter à la semelle 
les éventuelles arches en mousse 
pour répartir les appuis. 

Thoa vùng gan chân của bệnh nhân một lớp 
mỏng dầu ăn, sau đó cho bệnh nhân đứng, đặt 
bàn chân lên trên một tờ giấy mới. 

Badigeonner la plante du pied du patient avec 
une mince couche d’huile, puis mettre le pied en 
appui complêt sur une nouvelle feuille de papier. 
On obtient ainsi une trace des appuis du pied, 
qui 

Như vậy ta có dấu vết của những vùng tì đè của 
bàn chân, cho phép ta chỉnh các cung bằng mút. 

permettra d’ajuster les arches en mousse. 

5.4. Cắt lớp đế  5.4. Découpe de la semelle 

Những lớp đế khác nhau sẽ được cắt theo mẫu 
tờ giấy thực hiện ở chương 4.2. 

Les différentes couches de semelle seront 
découpées suivant le patron en papier réalisé 
au chapitre 4.2. 

Không kể lớp dưới bằng lốp xe, 
những lớp đế khác sẽ được cắt 
trong miếng mút xốp 
(microcellulaire ) mua ở chợ. 

Hormis la couche inférieure en 
trame de pneu, les différentes 
couches de semelle seront 
découpées dans de la mousse 
microcellulaire du marché. 

 
Lớp 3 (gót) không cần có, vì nó kéo theo vùng 
quá tì ở phần trước bàn chân.Tuy nhiên, đa số 
bệnh nhân chỉ mang giày với điều kiện là có 
thêm đế gót, điều thỏa hiệp này luôn cần thiết, 
nhưng bất kỳ trường hợp nào thì chiều cao của 
gót không vượt quá 3cm. 

La couche 3 (talon) n’est pas souhaitable, car 
elle entraine un sur-appui sur la partie 
antérieure du pied. Néanmoins, nombre de 
patients ne porteront leur chaussure qu’à la 
condition qu’elle soit munie d’un talonet ce 
compromis est souvent nécessaire, mais en 
aucun cas la hauteur de ce talon ne doit 
excéder 3 cm. 

Chúng tôi khuyên dùng, đối với dép, chiều cao 
gót là 1cm . 

Nous recommandons, pour les sandales, une 
hauteur de talon de 1 cm. 

Phần gót này cũng được cắt trong một miếng 
mút, sau đó cắt vát và mài lại bằng máy mài . 

Ce talon sera également découpé dans une 
plaque de mousse, puis biseauté à la meleuse. 

5.5. Khoét lỗ giảm áp  5.5. Décharges 

Các lổ giảm áp được thực hiện trong các lớp 
giữa : 2, 4 và hiển nhiên là lớp 3 ( gót ). 

Les décharges sont pratiquées dans les 
couches intermédiaires : 2, 4, éventuellement 3 
(talon). 
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Vết đánh dấu vùng có nguy cơ (vết dầu trên tờ 
giấy lấy mẩu đo )được cắt ra và được ghi lại trên  
miếng đế mút ,sau đó cũng được cắt ra . 

La marque des zones à risque (tâche d’huile sur le 
patron) est  découpéeet reportée sur la semelle-
mousse, ou elle est également découpée. 

Chú ý ! Attention : 

• Đường kính của lổ giảm áp cần phải khoét 
hơi rộng hơn vùng có nguy cơ. 

• Le diamètre du trou de décharge doit être 
très légèrement supérieur à celui de la 
zone à risque. 

• Rất nhiều lổ giảm áp trên một miếng đế một 
mặtsẽ dẫn đến tính không vững bền, mặt 
khác sẽ dẫn đến những vùng quá tì đè cho 
những vùng khác của bàn chân. Do vậy 
nên chọn ưu tiên những vùng cần giảm áp. 

• Trop de décharges sur une même semelle 
entrainent sa fragilité d’une partet des sur-
appui sur les autres zones du pied d’autre 
part. Si un pied comporte de trop 
nombreuses zones à risque, il convient de 
sélectionner quelques zones à décharger 
en priorité. 

 
 
 
 
 
 
 

5.6. Dán các lớp đế  5.6. Assemblage de la semelle 

 Các miếng đế mút khác nhau (từ 1 đến 4 ) 
được dán keo nêôpren, sau đó được dán kết 
hợp lại với nhau sau khi khô keo. Toàn bộ các 
lớp này sẽ được nện bằng búa gỗ hay búa bằng 
chất dẽo, để củng cố lớp keo dán . 

Les différentes couches de semelle-mousse (de 
1 à 4) sont encollées à la colle néoprène, puis 
assemblées après sêchage de la colle. 
L’ensemble est martelé au marteau bois ou 
plastique, pour consolider le collage.  

5.7. Các cung  5.7. Arches 

Nên thêm vào lớp đế các cung 
bằng mút sẽ làm ưu việt hóa sự 
phân bố các điểm tì đè : 

Il est souhaitable de rajouter à 
la semelle des arches en 
mousse qui optimiseront la 
répartition des appuis : 

• Vòm gan chân - vôute plantaire 
• Gờ bọc gót - coque talonnière 
• Đường viền phía trước để 
bảo vệ bàn chân 

- rebord antérieur de protection 

• Cung cho các đầu xương 
bàn chân (trong trường hợp vuốt 
ngón chân) 

- arche des métatarsiens (dans 
le cas de griffe d’orteils) 

Các cung khác nhau này sẽ 
được cắt ra từ miếng mút xốp 
(micro-cellulaire), theo mẫu giấy 
in hình bàn chân có tẩm dầu. 
Sau đó làm vát đi bằng máy mài, 
sao cho vừa khít những chỗ 
khuyết của bàn chân . 

Ces différentes arches seront 
également découpées dans la 
mousse microcellulaire, suivant 
l’empreinte à l’huile, puis 
biseautées à la meleuse, de 
manière à bien épouser les 
reliefs du pied. 

Cách đặc biệt,cung của vòm gan chân sẽ được 
gọt cẩn thận và chà bằng giấy nhám.Chiều cao 
ngoài là chiều cao được đo trên bàn chân bệnh 
nhân lúc bệnh nhân đứng  

En particulier, l’arche de la vôute plantaire sera 
précautionneusement sculptée au papier de 
verre. Sa hauteur externe sera la hauteur 
mesurée sur le pied du patient en appui . 

 



 
Soins appropriés du PIED LÉPREUX de la communauté à la structure spécialisée 

Page 92 
 

 
 Hình dạng lồi, vòm gan chân mỏng dần về phía 
trong của bàn chân, phía trước và phía sau 
(hình bên, bình diện mặt ). 

De forme convexe, elle s’amincit 
progressivement vers l’intérieur du pied, en 
avant et en arrière (Ci-contre, vue de face). 

Việc làm các cung cần khéo tay và có một cái 
nhìn mỷ thuật về kích thước.Nếu kỷ thuật viên 
không nắm chắc, cần phải giảm chiều cao của 
các cung , hay bỏ hẳn các cung . 

Le travail des arches nécessite un bon doigté et 
une bonne vision des volumes. Si le technicien 
n’est pas sur de lui, il vaut mieux diminuer les 
hauteurs de ces arches, ou même les 
supprimer. 

Một cung qúa cao,thực tế gây nguy hiểm , vì tạo 
ra những vùng qúa tì đè . 

Une arche trop haute est  en effet dangereuse, 
car crée des sur-appuis. 

Các cung khác nhau được chỉnh 
trên mặt trên của đế,  nhờ vào mẫu 
giấy in hình bàn chân có tẩm dầu, 
sau đó được dán lên. 

Les différentes arches sont 
ajustées sur la face supérieure de 
la semelle, à l’aide de l’empreinte 
huilée, puis collées. 

 
5.7. Lớp lót 5.7. Doublure 

Miếng đế vừa thực hiện xong, được bọc bởi một 
lớp da mịn làm lớp lót ( da cừu hay da dê con) 
dán mặt da ruột nhung vào miếng đế, da mặt lán 
ở trên. 

La semelle ainsi obtenue est recouverte d’un 
cuir fin de doublure (peau d’agneau ou de jeune 
cabri), collé côté chair sur la semelle, côté fleur 
vers le haut. 

Các bờ của miếng da lót được bẻ gập xuống và 
dán vào dưới miếng đế (rất chắc), được cắt sát 
phần rìa của lớp đế (rất đẹp) 

Les bords du cuir de doublure sont soit rabattus 
et collés sous la semelle (plus solide), soit 
coupés au ras du pourtours de la semelle (plus 
joli). 

5.8. Các quai : 5.8. Sangles 

Các loại quai : Type de sangle : 

Có rất nhiều loại quai được sử dụng. Nếu 
xưởng giày cần đáp ứng yêu cầu với khối lượng 
lớn, các kỷ thuật viên sẽ phải chuẩn bị trước các 
quai được cắt sẵn theo mẫu quai bằng carton, 
theo nhiều kích cở, theo nhiểu mẩu. 

Plusieurs formes de sangles sont possibles. Si 
l’atelier doit répondre à une forte demande, ses 
techniciens pourront préparer à l’avance des 
sangles découpées suivant des patrons en 
papier, de plusieurs tailles, de plusieurs 
modèles. 

Các mẩu quai sẽ thay đổi phụ thuộc vào mức độ 
tàn phế, và cách chọn của kỷ thuật viên cho mỗi 
bệnh nhân. 

Le modèle de sangle dépendra du type 
d’invaliditéet du choix personnel de chaque 
patient. 

Các quai sẽ được cắt trên những miếng da (da 
bò, mềm hơn, được ưa chuộng hơn da trâu). 
Vật liệu này tương đối ít tốn kém, và khi dùng để 
cắt quai, loại da này được chấp nhận dùng hơn 
hết trên bề mặt của da và còn nhằm giới hạn sự 
hao phí. 

Les sangles seront découpées dans du cuir (le 
cuir de vache, plus souple, est préférable au 
cuir de buffle). Ce matériau est relativement 
onéreuxet il conviendra, lors de la découpe des 
sangles, d’utiliser le plus possible la surface de 
la peau, de manière à limiter le gaspillage. 

Da có những ưu điểm là bền chắc, ít gây tổn hại 
cho da bệnh nhân và có thể ôm khuôn theo kích 
thước của bàn chân theo thời gian sử dụng. 

Le cuir présente les avantages d’être solide, 
peu aggressif pour la peau du patientet de se 
mouler aux volumes du pied avec l’usage. 

Vật liệu giả da “simili” co ́ rất nhiều trên thị 
trường và được bán với những gía thật cạnh 
tranh. 

Le “simili” (ou “skai”) abonde sur les marchés 
vietnamiens, ou il est vendu à des prix 
concurrentiels.  
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Tuy nhiên, đây là loại vật liệu khuyên không nên 
dùng vì tính không bền trong điều kiện cuộc 
sống nông thôn. Vật liệu tổng hợp, ngoài ra có 
thể gây ra những kích thích, và truyền nhiệt. 

C’est toutefois un matériau à déconseiller du fait 
de sa fragilité dans les conditions de vie rurale. 
Matériau de synthèse, il peut en outre 
provoquer des irritationset transmet la chaleur. 

Nếu việc mua da không thể trù định, thà dùng 
loại vải dầy, hay quai bằng nylon bện, thoáng 
khí và bền. 

Si l’achat de cuir ne peut être envisagé, on 
utilisera plutôt de la grosse toile, ou des sangles 
en nylon tressé, aérées et résistantes. 

Kiểu gài cho các quai : Fermetures : 

Chúng tôi ưu tiên dùng cách gài cho các quai 
bằng “ velcro “, rất dễ dàng điều chỉnh, đặc biệt 
khi bệnh nhân có vấn đề tàn phế ở bàn tay. 

Nous utiliserons préférentiellement des 
fermetures de type “velcro”, plus faciles à rêgler, 
en particulier lorsque le patient présente des 
invalidités aux mains. 

Vật liệu này có bán sẵn ở thị trường, và được 
bán thành từng cuộn theo những kích thước 
khác nhau. 

Ce matériau est disponible sur les marchés 
vietnamiens, ou il est vendu en rouleaux de 
différentes largeurs. 

Trong trường hợp các khoen kim loại không thể 
tránh dùng, bắt buộc phải nghĩ cách tách rời các 
khoen này hoàn toàn khỏi tiếp xúc mặt da bằng 
một miếng da hay một miếng vải. 

Si les boucles métalliques ne peuvent être 
évitées, penser impérativement à les isoler 
complètement du contact de la peau par une 
pièce de cuir ou de tissu.  

Nói chung, mọi kiểu gài cho các quai được đặt 
phía cạnh ngoài bàn chân. 

D’une manière générale, toutes les fermetures 
seront placées sur le côté externe du pied. 

Cách cắt các quai da : Découpe des sangles en cuir : 

Da động vật không có cùng tính đàn 
hồi theo từng vị trí. Như vậy, vùng 
lưng thì đàn hồi theo chiều dọc (điều 
này cho phép động vật cúi đầu 
xuống gậm cỏ), trong khi vùng hông 
thì lại đàn hồi theo chiều ngang 
(điều này cho phép động vật hô hấp 
). 

La peau de l’animal ne présente 
pas la même élasticité suivant 
sa localisation. Ainsi, la région 
du dos est élastique dans le 
sens longitudinal (ce qui permet 
à l’animal de se baisser pour 
brouter), alors que la région des 
flancs est élastique dans le sens 
transversal (ce qui permet à 
l’animal de respirer). 

Điều quan trọng là cần tính đến hiện tượng này 
khi cắt các quai da. Thực vậy, theo thời gian sử 
dụng, các quai sẽ bị dãn, nhưng mức độ dãn sẽ 
bị giới hạn nếu các quai được cắt thẳng góc với 
chiều đàn hồi. 

Il est important de tenir compte de ce 
phénomène lorsque l’on découpera les sangles. 
En effet, avec le temps et l’usage, les sangles 
vont se détendre, mais cette détente sera 
limitée si les sangles sont découpées 
perpendiculairement au sens de l’élasticité. 

Ví dụ như quai vùng gót không được cắt cùng 
chiều trong vùng lưng và trong vùng hông  

Par exemple, une sangle de talon ne se 
découpera pas dans la même position dans la 
région du dos et dans la région des flancs.  
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Cách làm lớp lót cho các quai Doublure des sangles  

Nên lót mặt trong các quai bằng một lớp da 
mỏng (da cừu hay dê con). Lớp lót này được 
dán lên quai, mặt lán của da quay về phía da 
bệnh nhânvà được may lại. 

Il est préférable de doubler les sangles avec un 
cuir fin (agneau ou jeune cabri). Cette doublure 
est collée sur la sangle, côté fleur vers la peau 
du patientet cousue. 

Ghi chú : Ta có thể chừa các đầu quai không có 
lót vì  phần này sẽ luồn vào trong đế . 

Note : On laissera libre de doublure les 
extrémités des sanbles, qui viendront s’ancrer 
dans la semelle. 

Nếu các quai không được lót, cần phải để mặt 
da ruột nhung (tiếp xúc với da bệnh nhân) qua 
máy mài hay dùng giấy nhám để làm mềm mại 
và làm da trở nên ít gây hại hơn . 

Si les sangles ne sont pas doublées, il faut alors 
en passer le côté chair (qui sera au contact de 
la peau du patient) à la meuleuse ou au papier 
de verre pour l’assouplir et le rendre moins 
aggressif. 

Cách kết nối các quai  Jointure des sangles  

Các quai cố định với nhau bằng hai miếng da có 
thể thực hiện theo 3 cách :  

La fixation entre elles de 2 pièces de cuir peut 
se faire de 3 manières :  

Velcro (cố định tháo ráp được) : Miếng velcro 
sẽ được dán và may. Miếng này cần rộng hơn 
có thể được để có thể cố định tốt. 

 Velcro (fixation amovible) : La pièce de velcro 
est collée et cousue. Elle doit être le plus large 
possible pour permettre un bon maintien. 

May =  cách kết nối cố định, rất chắc chắn nhất. Couture = jointure fixe, la plus solide 

Đinh tán : kiểu cố định này cho phép có sự di 
động giữa 2 miếng da , nhưng cũng cần cần 
tính đến việc dán mộtmiếng da lót mỏng phía 
con tán tiếp xúc với da của bệnh nhân. 

Rivet : ce type de fixation permet une mobilité 
entre les 2 pièces de cuir, mais il faut alors 
penser à coller une mince pièce de cuir de 
doublure par dessus le côté du rivet en contact 
avec la peau du patient. 

Các kiểu quai  Quelques modèles de sangles  

Dép da cổ điển, các vùng mờ thể hiện cách cố 
định bằng velcro, được dán và may. Dép da nửa 
kín,  cho phép giấu các ngón chân bị biến dạng. 
Dép da có dây giày dành cho phụ nữ, có quai 
hậu để giữ gót  

Sandale classique. Les zones sombres 
représentent les fixations velvro, collées et 
cousues.Sandale à demi fermé pour cacher les 
orteils déformés. Chaussures pour les femmes, 
avec sangles postérieur pour bien tenir le talon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.9. Cách chỉnh các quai 5.9. Ajustage des sangles 

Trên miếng đế, các vị trí để quai luồn qua được 
đánh dấu, nhờ vào tờ giấy mẩu đo bàn chân 
thực hiện ở chương 4.2. : Các vị trí này nằm 
trên các bờ ngoài của miếng đế, ở đường  liên 
mắt cá cho quai sa, ở phía trên và dưới của 
đường qua các khớp bàn đốt cho quai phía 
trước. 

Sur la semelle sont repérés les points d’ancrage 
des sangles, à l’aide du patron en papier réalisé 
au chapitre 5.4.2. : ces points sont situés sur les 
bords de la semelle, au niveau de la ligne 
intermalléolaire pour la sangle postérieureet de 
part et d’autre de la ligne des articulations 
métatarso-phalangiennes pour la sangle 
antérieure. 
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Các đầu mút của các vị trí luồn quai 
được định giới hạn bằng một lổ thực 
hiện bằng dụng cụ đột lổ (5 ăme), 
nhằm để tránh các bờ của quai không 
làm rách miếng đế . 

Les extrémités des points d’ancrage 
sont délimitées par un trou pratiqué 
à l’emporte-pièce (5 mm), afin 
d’éviter que les bords des sangles 
ne déchirent la semelle. 

Giữa các lổ, các khe được xẻ bàng dao 
xuyên qua lớp đế, tại nơi mà các quai 
luồn qua. Để có sự bền vững hơn, các 
khe này không được dùng dao xẻ 
thẳng đứng, mà được xẻ nghiên xuống 
dưới và ở ngay giữa . 

Entre ces trous, des fentes sont 
pratiquées au couteau au travers de 
la semelle, aux endroits ou 
viendront s’ancrer les sangles. Pour 
plus de solidité, ces fentes ne 
seront pas pratiquées 
verticalement, mais de manière 
oblique vers le bas et l’intérieur. 

Các đầu mút của các quai được gọt vát bằng 
dao, để không tạo ra vùng giảm áp dưới lớp đế. 

Les extrémités des sangles sont biseautées au 
couteau ou au tranchet, pour ne pas créer de 
dépression sous la semelle. 

Các đầu mút của các quai được 
luồn vào trong các khe của lớp đế, 
và được chỉnh sao cho phù hợp với 
các số đo đường viền bàn chân 
được  ghi lại trên tờ giấy mẩu đo 
bàn chân . Mặt dưới của đế được 
dán lại, cũng như đầu mút của các 
quai, sau khi đã chỉnh lại thật tốt, thì 
được kéo quặp xuống  dưới đế 

 

Ces extrémités de sangles 
sont glissées dans les fentes 
de la semelleet ajustées de 
manière à respecter les 
mesures des pourtours du pied 
reportées sur la feuille de 
mesures. La face inférieure de 
la semelle est encollée, ainsi 
que les extrémités des 
sangles, qui sont, une fois bien 
rêglées, rabattues sous la 
semelle 

Chú ý :  Các quai bẻ gập xuống không bao giờ 
để cho chồng lên nhau tạo ra chiều dầy độn 
dưới lớp đế. Do vậy nên cắt. 

Attention : Les rabats de sangles ne doivent 
jamais se superposer, ce qui créerait une trop 
forte épaisseur sous la semelle. Il convient donc 
de couper au ciseau les extrémités trop 
longues. 

5.10. Lớp đế lót dưới   5.10. Semelle inférieure 

 Lớp đế lót dưới  (lớp 5 ) được cắt 
sẵn trên miếng lốp xe, và được phết 
keo trên mặt trên (mặt láng), cũng 
như được phết keo vào mặt dưới 
của dép, Cả 2 phần này được dán 
vào nhau sau khi khô keo và được 
nện bằng búa.                                                              

La semelle inférieure (couche 5) 
prédécoupée dans la trame de 
pneu est encollée sur sa face 
supérieure (face lisse), ainsi que 
toute la face inférieure de la 
sandale. Ces 2 pièces sont jointes 
après sêchage de la colle 
néoprèneet martelées. 

 
Dùng một cái đục máng khoét một rãnh trong 
suốt bờ viền ở mặt dưới miếng đế bằng lốp xe, 
cách 1cm tính từ bờ ngoài, bờ viền này sẽ chứa 
và bảo vệ sợi chỉ may. 

Une gorge est creusée à la gouge sur tout le 
pourtours de la face inférieure de la semelle en 
pneu, à 1 cm du bord, qui accueillera et 
protègera la couture. 
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5.11. Cách may 5.11. Couture 

Một đường khâu lớn bằng tay theo bờ viền của 
đế hoàn thành để làm chắc thêm các lớp khác 
nhau. Mủi khâu được thực hiện bằng cây giùi, 
với một sợi nylon to và sẽ được giấu trong rãnh 
khoét trong miếng lốp xe. 

Une grosse couture manuelle sur le pourtours 
de la semelle achève d’en solidariser ses 
différentes couches. Elle se pratique à l’aide 
d’une alène, avec un gros fil de nylonet viendra 
se noyer dans la gorge pratiquée dans la trame 
de pneu 

Ghi chú : Nếu có thể, sợi chỉ trước đó sẽ được 
thoa mở parafin hay qua sáp đèn cày, việc này 
sẽ làm cho sợi chỉ không thấm nước, như vậy sẽ 
bền hơn, cũng như khi may sẽ dễ dàng hơn . 

Notes : Si possible, le fil sera auparavant passé 
au travers d’une boule de paraffine ou une 
chandelle, ce qui le rendra étanche, donc plus 
résistant. 

Ngoài ra người ta có thể dùng máy khoan với 
mủi khoan thật nhỏ khoan các lổ trước đó để 
làm cho việc may qua lớp da và lớp vỏ xe được 
dễ dàng hơn . 

Pour faciliter la couture au travers du cuir et de 
la trame de pneu, on peut percer les trous à 
l’avance avec une foreuse à fine mêche. 

6. Giày có đế in khuôn bàn chân  6. Semelle sur empreinte - cordonnerie de 
centre-référence  

6.1. Vài nét hình thành   6.1. Historique   

Như chúng ta đã xem vấn đề này trước đó, 
ngược lại với các nguyên tắc kinh điển của kỷ 
thuật làm giày chỉnh hình, giày cho bệnh nhân 
phong không tìm cách sữa chũa các biến dạng 
tùy theo tình trạng (điều này sẽ gây ra các vùng 
quá tì đè, như vậy sẽ gây ra lổ đáo), nhưng 
ngược lại phải làm giày thích ứng với những 
biến dạng, để phân bố các điểm tì trên miếng đế 
mút . 

Comme nous l’avons vu précédement, 
contrairement aux principes classiques du 
chaussage orthopédique, la chaussage du pied 
personnes atteintes de la lèpre ne doit pas 
chercher à corriger les éventuelles déformations 
(ce qui provoquerait des sur-appuis, donc des 
maux perforant plantaire), mais doit au contraire 
s’adapter à ces déformations, en répartissant 
tous les appuis sur une semelle mousse. 

Miếng đế cổ điển luôn không đủ tiêu chuẩn để 
thực hiện sự phân bố hoàn toàn những vùng tì 
đè, kể từ lúc mà người ta có vấn đề đối với bàn 
chân quá biến dạng, có nguy cơ lổ đáo ở những 
vùng tì quá xấu này . 

La semelle classique reste toutefois insuffisante 
pour effectuer une parfaite répartition des 
appuis, dès lors que l’on a affaire à un pied très 
déformé, donc à risque du mal perforant 
plantaire du fait de ses appuis vicieux. 

Có rất nhiều trung tâm đã dùng kỷ thuật đế bằng 
“plastazote” để giải quyết vấn đề này, cho các 
kết quả rất tốt, nhưng đòi hỏi vật liệu tốn kém . 

Dans de nombreux centres est utilisée à cet 
effet la technique de semelle en plastazote, qui 
donne d’excellents résultats, mais requiert un 
matériel onéreux. 

Tại Bệnh Viện Da Liểu thành phố Hồ Chí Minh 
đã hình thành một quy trình kỷ thuật mới dựa 
trên bột mài của những mảnh mút xốp (có được 
do tận dụng tái chế các mảnh vụn phế thải) trộn 
đều với nhựa Latex, vật liệu phong phú tại Việt 
Nam . 

Au Centre Dermatologique de Hô Chi Minh Ville 
a été mise au point une technologie à base de 
poudre de mousse microcellulaire (obtenue par 
recyclage des chutes) amalgamée avec du 
latex, matériau abondant au Viêt Nam. 

6.2. Cách đo 6.2. Prise de mesures : 

Các số đo khác nhau được lấy khi bàn chân đặt 
ở tư thế đứng trên một tờ giấy 

Les différentes mesures sont prises le pied en 
appui sur une feuille de papier. 

Hình vẽ của bàn chân trên đó có đánh dấu bằng 
vệt dầu các vùng có nguy cơ cần phải làm lổ 
giảm áp và những số đo khác nhau sẽ được giữ 
cho đến khi hoàn thành sản phẩm . 

 

 

Le dessin du pied sur lequel sont marquées par 
une tâche d’huile les zones à risque qu’il faudra 
décharger et les différentes mesures sera 
conservé jusqu’à la finition de la sandale. 
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6.3. Cách làm lớp đế nâng đỡ : 6.3. Confection de la semelle-support : 

Sau khi bờ viền ngoài của bàn chân 
được vẽ, ta sẽ cắt mẫu chân nầy trên 
miếng mút dầy 2mm của miếng đế 
nâng đở. 

A partir du contours du pied est 
dessinée puis découpée dans une 
plaque de mousse d’épaisseur 2 
mm la semelle de support. 

Miếng mút này cũng cần phải hài hòa 
và mang tính thẩm mỷ có thể được 
,dù bàn chân rất là biến dạng . 

Celle-ci doit être aussi harmonieuse 
et esthétique que possible, même si 
le pied est très déformé. 

Ghi chú  : Miếng đế cần rộng hơn 
bàn chân : 2 cạnh bên tối thiểu 5 
ăme,10 mm cho phía trước và sau. 
Miếng đế nâng đở này sẽ được viền 
bằng cách dán một dải băng bằng 
cao su chắc (vỏ xe), chiều cao thay 
đổi từ 5 mm đến 10 ăme, tùy theo tình 
trạng biến dạng của bàn chân. Dải 
băng cao su định giới hạn chỗ trũng 
mà sẽ chứa hỗn hóng (amalgam) 

Note : La semelle doit largement 
déborder le pied : minimum 5 mm 
sur les côtés, 10 mm devant. La 
semelle support est ensuite bordée 
par collage d’une bande de 
caoutchouc rigide (pneu) de 
hauteur variable de 5 à 20 mm, 
selon les déformations du pied. La 
bande de caoutchouc délimite une 
cuvette qui recevra l’amalgame. 

6.4. Cách tạo ra bột mài từ mút  : 6.4. Obtention de la poudre de mousse  

Máy “nghiền” được chế tạo tại Bệnh Viện Da 
Liểu Thành Phố Hồ Chí Minh bao gồm một động 
cơ điện, trục ra của môtơ có gắn một trụ tròn 
được bọc tròn bằng miếng kim loại có khoét sâu 
các lổ để tạo ra góc cạnh, phía trên được gắn 
một phểu. Các mảnh vụn của miếng mút được 
bỏ vào phểu, khi máy nghiền bột sẽ được thu 
nhận ở dưới . 

La “broyeuse” confectionnée au Centre 
Dermatologique est composée d’un moteur 
électrique muni d’une fraise ronde à bois 
autours de laquelle est ajustée une pièce 
métallique circulaire percée de trous en son 
fond et sur le dessus de laquelle est fixé un 
entonnoir. Les chutes de mousse sont poussées 
dans l’entonnoir, la poudre est recueillie en 
dessous 

Ghi chú :  Để tránh hao phí bột và nhựa Latex, 
số lượng chính xác của bột cần phải trộn được 
lường  trong chỗ trũng của phần đế nâng đở . 

Note : Afin d’éviter le gaspillage de poudre et de 
latex, la juste quantité de poudre nécessaire est 
mesurée dans la cuvette de la semelle support. 

6.5. Cách làm hỗn hóng (amalgam) 6.5. Confection de l’amalgame : 

Số bột mài sau khi lường được đổ vào trong một 
đồ chứa bằng nhựa (lon, ô ,hộp), thêm nhựa 
latex vào dần dần, trộn đều bằng một cái nỉa, 
cho đến khi đạt được một hổn hợp đồng nhất 
màu xám. 

A la poudre (dans un récipient plastique) est 
ajouté progressivement le latex, tout en 
mélangeant à l’aide d’une fourchette, jusqu’à 
obtenir un mélange uniforme de couleur gris 
anthracite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú : Nếu trộn nhiều latex (hổn hợp màu 
sáng) sẽ dẫn đến một hỗn hóng nặng, thời gian 
khô kéo dài và có nguy cơ co rút . 

Notes : Trop de latex (mélange trop clair) 
entraînera un amalgame lourd, au temps de 
sêchage longet qui risque de rétrécir. 

Không đủ nhựa latex (hỗn hợp màu hơi đen) sẽ Pas assez de latex (mélange trop foncé) 
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 dẫn đến một hỗn hóng không chắc dễ rách. entraînera un amalgame fragile. 

Nhựa Latex được bảo quản trong dung dịch có 
Amôniac 30% khi xuất xưởng. Trên thị trường 
nhựa latex có bán sẵn thường chứa nhiều 
amoniac (đến 70%), và điều này làm co rút 
nhiều khi để khô. Tuy nhiên, điều này không có 
tầm quan trọng nào trong cách làm hỗn hóng, 
mà trong đó nhựa latex chỉ giữ vai trò chất gắn 
kết . 

Le latex est conservé liquide par l’ammoniaque 
concentré à 30 % à la sortie de l’usine. Sur le 
marché, le latex disponible est souvent 
beaucoup plus chargé en ammoniaque (jusqu’à 
70 %)et de ce fait rétrécit beaucoup au sêchage. 
Cela n’a toutefois aucune importance dans la 
confection de l’amalgame, dans lequel le latex 
ne sert que de liant. 

6.6. Cách chuẩn bị lớp đế : 6.6. Préparation de la semelle : 

Hổn hóng (amalgam) được trải trong phần trũng 
của lớp đế nâng đở, và được phủ lên bằng một 
miếng da mỏng làm lớp lót (sẽ dính chặt vào 
amalgam khi để khô), phần da ruột nhung tiếp 
xúc với với hỗn hóng (amalgam). Mặt trên của 
miếng đế (phần da mặt lán) được làm dẹp lại 
bằng cách dùng một tấm ván phẳng. 

L’amalgame est étalé dans la cuvette de la 
semelle supportet recouvert d’une pièce de cuir 
fin de doublure (qui adhèrera à l’amalgame avec 
le sêchage), côté chair au contact de 
l’amalgame.. La face supérieure de la semelle 
(cuir côté peau) est aplanie à l’aide d’une 
planchette 

6.7. Cách lấy dấu chân : 6.7. Prise d’empreinte : 

 
  

 
Bàn chân của bệnh nhân được đặt và chỉnh 
ngay trên phần đế, sau đó cho bệnh nhân đứng 
tựa trên một chân, sao cho in khuôn toàn bộ 
khối lượng gan bàn chân trong điều kiện đứng 
tựa tối đa. 

Le pied du patient est placé et ajusté sur la 
semelle, puis le patient se met en appui 
unipodal, de manière à imprimer tous les 
volumes de la sole plantaire dans les conditions 
d’appui maximum. 

 
 
 
 
 
 

 

 
6.8. Cách làm lớp đế  6.8. Travail de la semelle  

Thời gian để amalgam khô là 
khoảng hai giờ . 

Le temps de sêchage de 
l’amalgame est de 2 heures 
environ. 

Sau đó, áp mẫu đo bàn chân vào 
để mà ghi lại những vùng có nguy 
cơ, đã được đánh dấu bằng dầu 
trên tờ giấy. 

Ensuite, le dessin du 
contours du pied est appliqué 
sur la semelle, de manière à 
y reporter les zones à risque, 
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marquées à l’huile sur le 
papier. 

 
Các lổ giảm áp được khoét ở mặt dưới của lớp 
đế (bằng dao hay bằng máy phay) đối diện với 
những vùng có nhiều nguy cơ. 

Les décharges sont pratiquées par le 
creusement de la face inférieure de la semelle 
(au couteau ou à la fraiseuse) en regard de ces 
zones à risque.  

Các khe bên để luồn quai được thực hiện bằng 
dao, các quai được chỉnh và được dán vào mặt 
dưới của lớp đế, như cách làm đối với giày cổ 
điển. 

Les fentes latérales de passage des sangles 
sont pratiquées au couteau, les sangles sont 
ajustées et collées sur la face inférieure de la 
semelle, comme pour la sandale classique. 

 Miếng da dùng để lót mặt trên của lớp đế (đã 
dính vào amalgam sau khi để khô) được bẻ gập 
và dán dưới lớp đế. 

Les pans du cuir de doublure appliqué sur la 
face supérieure de la semelle (qui a adhéré à 
l’amalgame avec le sêchage) sont rabattus et 
collés sous la semelle.  

Một lớp đế khác ở phía dưới bằng cao su rắn 
(lốp vỏ xe) được dán dưới lớp đế, một rãnh 
được khoét bằng cái đục máng suốt dọc bờ viền 
ngoài, sẽ nhận và sẽ bảo vệ đường may. 

Une semelle inférieure en caoutchouc rigide 
(trame de pneu) est collée sous la semelle, une 
gorge est creusée à la gouge sur son pourtours, 
qui accueillera et protègera la couture. 

Một đường may bằng tay với sợi chỉ cước qua 
toàn bộ bờ viền ngoài may qua các quai bẻ gập 
xuống làm tăng cường các lớp khác nhau. 

Une couture manuelle au gros fil sur tout le 
pourtours de la semelle au travers des rabats de 
sangles en solidarise les différentes couches. 

7. Bàn chân biến dạng nhiều 7. Pieds très déformés 

Một vài bệnh nhân có rất nhiều biến dạng ở bàn 
chân, như đã bị cắt cụt bàn chân phía trước, 
bàn chân rớt xoay trong, hay bàn chân hình” 
lòng thuyền “ (cung gan chân đảo ngược). 

Certains patients présentent de très grosses 
déformations, comme des amputations de 
médio-pied, des pieds tournés en varus, ou des 
“pieds-bateaux” (arche plantaire inversée). 

                                
Do vấn đề vùng tì đè xấu, các bàn chân này sẽ 
đặc biệt cho ra những vết thương và hình thành 
lổ đáo, và các hình thức giày cổ điển không đủ 
tính chất bảo vệ. 

Du fait de leurs appuis vicieux, ces pieds sont 
évidemment  particulièrement exposés aux 
plaies, donc aux maux perforants plantaireset 
un chaussage classique ne suffit pas à leur 
protection. 

Các bàn chân này đòi hỏi về phía người thợ 
giày một năng lực tốt cho việc thích ứng giày 
cho người bệnh, có suy nghĩ, và công việc 
chuyên sâu hơn . 

Ces pieds particuliers réclament donc de la part 
du cordonnier une bonne capacité d’adaptation, 
de réflexionet un travail plus approfondi. 

Các biến dạng bàn chân thì phong phú đa dạng, 
và chúng tôi sẽ không thể cho ra đây thực đơn, 
nhưngchỉ có thể đưa một vài kỷ thuật thích ứng 
cho vài trường hợp đặc biệt . 

Les déformations sont multipleset nous ne 
donnerons donc pas ici de recette, mais un 
certain nombre de techniques à adapter à 
chaque cas particulier. 

Trước tiên, cần phải biết chống lại những 
khuynh hướng sữa chửa những biến dạng, điều 
mà sẽ gây ra các vết thương, nhưng hãy ngược 
lại tìm cách thích ứng tối đa cho tiện ích của 
bệnh nhân. 

Avant tout, il faut savoir résister à la tentation de 
corriger ces déformations, ce qui créerait des 
plaies, pour au contraire chercher à s’y adapter 
au maximum pour le confort du patient. 

Một đôi giày như thế có thể đòi hỏi kỷ thuật viên Une telle chaussure peut demander au 
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 nhiều ngày làm việc, trong suốt những ngày này 
bệnh nhân tất nhiên sẽ không thể ở lại tại cơ sở 
chuyên khoa được . 

technicien plusieurs jours de travail, durant 
lesquels le patient ne pourra pas forcément 
séjourner en structure spécialisée. 

Do vậy, cần thực hiện một khuôn bột cho bàn 
chân biến dạng cần được thực hiện, cho phép 
iữ được hình dạng đúng của bàn chân cần phải 
làm giày chỉnh hình  

Un moulage en plâtre du pied déformé sera 
donc réalisé, qui permettra de conserver une 
réplique exacte du pied que l’on veut appareiller.

 7.1. Cách lấy khuôn chân :  7.1. Prise de moulage 

 
  

 
Trước khi lấy khuôn chân, bàn chân và mắt cá 
chân bệnh nhân được phết dầu (dầu ăn), điều 
này làm cho dễ dàng lấy khuôn ra. 

Avant la prise de moulage, le pied et la cheville 
du patient sont enduits d’huile (huile de cuisine), 
ce qui facilitera le démoulage. 

Bằng cách dùng một que gòn tẩm xanh mêtylen, 
kỷ thuật viên đánh dấu trực tiếp trên da bệnh 
nhân những vùng nguy cơ : sẹo lổ đáo, nứt 
chân, vùng quá tì đè ...  

A l’aide d’un coton tige trempé dans du bleu de 
méthylène, le technicien marque directement 
sur la peau du patient  les zones à risque : 
cicatrices, crevasses, zones de sur-appui...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Một miếng tôn (hay miếng da dầy) rộng 3 cm 
được trải  dọc và áp theo đường cong ở phía 
trước bàn chân, mà tại đó miếng tôn này sẽ 
được giữ trong suốt thời gian lấy khuôn chân. 

Une mince bande de cuir épais de 3 cm de 
large est appliquée sur la partie antérieure du 
pied, où elle sera maintenue durant la prise de 
moulage. 

1 đến 3 cuộn bột được chuẩn bị , người ta sẽ 
dùng để cuộn tròn bàn chân bệnh nhân. 

1 ou 3 bandes plâtrées sont préparées, on en 
recouvre tout le pied du patient. 

Chú ý : Attention :  

• Các lớp bột này không nên để quá dầy, 
nhưng cũng không nên băng bột thưa quá 
chừa nhiều khoảng trống. 

• Cette couche de plâtre ne doit pas être trop 
épaisse, mais ne doit pas non plus 
comporter de trous. 

• Trong thời gian bột còn ẩm ướt, lấy khuôn 
bằng cách dùng gan bàn tay làm nổi bậc : 
mắt cá chân,đầu các xương bàn chân và 
các chổ gồ xương khác,cũng như vòm gan 
chân . 

• Pendant que le plâtre est encore humide, 
bien mouler avec la paume de la main les 
reliefs du pied : malléoles, têtes de 
métatarsiens et autres excroissances 
osseuses, ainsi que la vôute plantaire. 
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Bàn chân trong bột được để đứng tựa trong vài 
phút trên nền phẳng. 

Le pied sous plâtre est mis en appui pendant 
quelques minutes sur un sol plan. 

Sau khi khô bột (từ 15 đến 30 phút), phần trước 
được cắt cẩn thận bằng dao đối diện với miếng 
tôn. Chú ý không nên cắt trượt miếng tôn, gây 
thương tích cho bệnh nhân ! 

Après sêchage du plâtre (15 à 30 minutes), la 
partie antérieure est découpée 
précautionneusement au couteau, en regard de 
la bande de cuir. Attention de ne pas déraper de 
la bandeet blesser le patient ! 

Các bờ của chổ cắt bột được tách ra nhẹ nhàng 
cho đến khi bệnh nhân có thể rút chân ra khỏi 
bột. Khuôn bột bàn chân này được gọi là “âm 
bản “ được sắp xếp lại cho giống hình dáng ban 
đầu và dùng một cuộn bột khác băng kín lại. 

Les berges sont doucement écartées jusqu’à ce 
que le patient puisse sortir son pied du plâtre. 
Cette botte, appelée “négatif”, est remise en 
forme et refermée par une bande de plâtre 

Khi đã khô hoàn toàn, khuôn âm bản này sẽ 
được đổ đầy nước để kiểm tra và sữa chửa nếu 
cần thiết các chổ thấm nước bằng cách bít kín 
các lổ . 

Une fois bien sec, ce négatif est rempli d’eau, ce 
qui permet de vérifier et corriger si besoin son 
étanchéité en bouchant les trous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lượng nước chính xác trong khuôn bột sẽ được 
đổ ra chổ chứa bằng chất dẻo, sau đó người ta 
thêm vào dần dần bột thạch cao,trộn đều bằng 
một cái nỉa, cho đến khi đạt được một hỗn hợp 
đồng nhất (không vón cụt), nhưng không quá 
lỏng . 

La juste quantité d’eau est versée dans un 
récipient en plastique, puis on y rajoute 
progressivement du plâtre en poudre, tout en 
mélangeant à l’aide d’une fourchette, jusqu’à 
obtenir un mélange bien homogène (sans 
grumeaux), mais pas trop liquide. 

Hổn hợp này được đổ vào trong 
khuôn âm bản, mà cần phải lắc 
cùng một lúc để cho bột lắn 
xuống dáy, và làm đày khuôn âm 
bản. 

Ce mélange est versé dans le 
négatif, que l’on agite en même 
temps, de manière à ce que le 
plâtre descende bien au fondet 
remplisse bien le négatif. 

Một thanh sắt (bêtông cốt sắt) 
được đặt vào trong bột cho phép 
cố định khuôn đúc nầy vào êtô 
để làm các thao tác tiếp sau đó. 

Une barre de fer (armature de 
béton) est glissée dans le 
plâtre, qui permettra par la 
suite de fixer le moulage dans 
un étau. 

Khuôn đúc được để khô trong suốt một ngày. Le moulage est mis à sêcher pendant une 
journée entière. 
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Sau cùng bao ngoài bằng bột này được cắt và 
tách ra, để lấy khuôn đúc ra, y khuôn bàn chân 
bệnh nhân ở tư thế đứng. Khuôn đúc này được 
gọi là khuôn “ dương bản”. 

Après quoi, l’enveloppe plâtrée est découpée et 
arrachée, pour en sortir le moulage, réplique 
exacte du pied du patient en appui. Ce moulage 
est appelé “positif”. 

Người ta cũng ghi nhận rằng các vùng có nguy 
cơ, được đánh dấu bằng xanh mêtylen, được in 
lại trên khuôn dương bản, và rất dễ nhìn thấy. 

On notera que les zones à risque, marquées au 
bleu de méthylène, se sont reproduites sur le 
positif, où elles sont bien visibles. 

7.2. Công việc trên khuôn dương bản 7.2. Travail du positif 

Khuôn dương bản được gắn lên êtô để làm cho 
tinh xảo hơn . 

Le positif est fixé sur un étau pour son affinage. 

Một ít bột thạch cao được chuẩn bị 
sẵn trong một cái lon, sau đó bột 
được đắp lên khuôn dương bản tại 
các vùng có nguy cơ chổ có màu 
xanh mêtylen và trên những chổ gồ 
xương :mắt cá chân, đầu các xương 
bàn, v.v... 

Un peu de plâtre est préparé dans 
une coupelle, puis est appliqué 
sur le positif aux niveaux des 
zones à risque marquées au bleu 
de méthylène et par dessus les 
reliefs osseux : malléoles, têtes de 
métatarsiensetc.. 

Các vùng mà người ta đắp thêm kích thước 
được gọi là vùng” tái lập nguy cơ”. Các vùng 
nầy cho phép giảm áp lực cho các quai hay cho 
vùng đế trên những vùng dễ bể cuả bàn chân . 

Ces zones auxquelles on a rajouté du volume 
sont appelées “recharges”. Elles permettront de 
diminuer la pression des sangles ou de la 
semelle sur les zones fragiles du pied. 

Toàn bộ khuôn dương bản này được chà trơn 
lán bằng tay trước khi nhúng vào nước . 

L’ensemble du positif est ensuite lissé à la main, 
préalablement trempée dans l’eau. 

7.3. Các quai 7.3. Sangles 

Tùy theo các kiểu biến dạng bàn chân, và sự 
khéo léo của kỷ thuật viên, mà các kiểu quai 
được chọn lựa. Chúng tôi sẽ mô tả ở đây quai 
cổ điển nữa kín có cổ giầy cao, đặc biệt thích 
ứng cho bàn chân cụt rút . 

Là encore, plusieurs formes de sangles sont 
possibles, suivant le type de déformation du 
piedet l’ingéniosité du technicien. Nous 
décrirons ici la sangle classique semi-fermée à 
tige montante, particulièrement adaptée aux 
pieds raccourcis. 

Quai nầy được cắt trên miếng da bò,theo kích 
thước của khuôn dương bản, và vượt qúa 
xuống dưới để có thể bẻ gập quai xuống dưới 
lớp đế . 

Cette sangle est découpée dans du cuir de 
vache, suivant le volume du positif, en 
débordant bien vers le bas pour les rabats de 
sangle sous la semelle. 

 
 
 
 
 
 

Miếng da quai này sẽ được ngâm vào nước cả 
ngày .Ngày hôm sau, miếng da quai này được 
làm ráo nước và được đưa qua trục lăn bằng gỗ 
để làm mềm các sợi cuả da, rồi được chỉnh trên 
khuôn dương bản, khi da còn ướt, bằng cách 
dùng ruột xe quắn chặt miếng da quai vào 
khuôn. 

La sangle est mise à tremper dans l’eau durant 
une journée. Le lendemain, elle est essorée et 
passée au rouleau de bois pour assouplir les 
fibres du cuir, puis ajustée, encore mouillée, sur 
le positif, où elle est fixée par une chambre à air 
bien serrée. 

Toàn bộ khối này được để khô trong một ngày L’ensemble est mis à sêcher pendant une 
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hay hai ngày, theo thời tiết . journée ou deux, selon le climat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khi da đã khô hoàn toàn, nó đã ôm khuôn theo 
toàn bộ khuôn dương bản này. 

Lorsque le cuir est bien sec, il a épousé 
parfaitement les volumes du positif. 

Tại chổ đối diện với hai mắt cá chân người ta 
khoét lổ, dùng miếng da mịn có lớp lót, phần da 
mặt láng hướng vào da bệnh nhân, được dán 
và may trên bề mặt ngoài của quai, để che lổ 
khoét. 

Un trou est découpé en regard des 2 malléoles, 
une pièce de cuir fin de doublure, côté fleur vers 
la peau du patient, est collée et cousue sur la 
face interne de la sangle, de manière à recouvrir 
le trou. 

Các đầu quai được luồn vào trong miếng đế (đế 
in khuôn bàn chân được chuộng hơn), được bẻ 
gập lại và dán vào lớp đế. 

Les extrémités de la sangle sont alors glissées 
dans une semelle (semelle sur empreinte de 
préférence), rabattues et collées sous cette 
semelle. 

Khuôn dương bản được giữ trong giày để chỉnh 
các quai. 

Le positif est maintenu dans la chaussure pour 
l’ajustage des sangles. 

Các khóa, ưu tiên dùng velcro, được may trên 
mặt trước của quai, một miếng đế bằng lốp xe 
được dán và may vào dưới miếng đế trên . 

Des fermetures, de préférence en velcro, sont 
cousues sur la partie antérieure de la sangle, 
une semelle en trame de pneu est collée et 
cousue sous la semelle. 

7.4. Khuôn gan chân  7.4. Moulage plantaire 

Đơn giản hơn cách làm khuôn toàn bộ bàn 
chân, khuôn gan chân cho phép giữ nguyên 
trạng hình dáng bằng bột gan bàn chân bệnh 
nhân, điều này đôi khi lại cần thiết . 

Plus simple que le moulage complêt, le moulage 
plantaire permet de conserver la réplique en 
plâtre de la sole plantaire du patient, ce qui peut 
parfois être utile. 

Trái với lại khuôn toàn bộ bàn chân, khuôn gan 
chân sẽ không có lợi ích gì cho việc thực hiện 
cách làm quai . 

Contrairement au moulage complêt, le moulage 
plantaire ne sera toutefois d’aucune utilité pour 
la réalisation du sanglage. 

Cách thực hiện : Méthode : 

Đánh dấu trên bàn chân bệnh nhân các vùng có 
nguy cơ bằng xanh mêtylen . 

Repérer sous le pied du patient toutes les zones 
à risqueet les marquer au bleu de méthylène. 

Chuẩn bi ̣ một hộp bằng cây cao 10 cm và hộp 
có chiều dài và chiều rộng lớn hơn bàn chân 
của bệnh nhân . 

Préparer une boîte en bois d’une hauteur de 10 
cmet supérieure aux dimensions en longueur et 
largeur du pied du patient. 
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Thêm nước vào phân nữa hộp và thêm từ từ bột 
thạch cao, không ngừng trộn bằng nỉa cho đến 
khi nhận được một hỗn hợp nhão. 

Remplir d’eau la boîte à mi-hauteuret rajouter 
progressivement du plâtre en poudre, sans 
cesser de mélanger avec une fourchette jusqu’à 
obtenir une pâte fluide. 

Sau khi đã thoa dầu ăn, đặt bàn chân bệnh 
nhân vào trong hộp và đặt bàn chân ở tư thế 
đứng trong vài phút. 

Après l’avoir enduit d’huile de cuisine, placer le 
pied du patient dans la boîteet le mettre en 
appui complêt, pendant quelques minutes. 

Bàn chân được rút ra khỏi bột một cách khéo 
léo, mà trong đó nó đã in khuôn. Khuôn dấu 
chân này được phết dầu ăn. Một ít bột nhão 
được đổ vào khuôn dấu chân . Sau khi phơi khô 
được một ngày, các phần bên của họp  nứt và 
hở ra, ta có thể kéo ra dễ dàng 

 

Le pied est délicatement retiré du plâtre, dans 
lequel il laisse son empreinte. Cette empreinte 
est badigeonnée d’huile de cuisine Un peu de 
plâtre est préparéet versé dans l’empreinte. 
Après une journée de sêchage, les bords de la 
boîte sont dévissés et écartés, ce qui permet de 
retirer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phần ngoài của khuôn “âm bản “ được làm bể 
một cách thận trọng để lấy khuôn “dương bản“ y 
khuôn gan chân bệnh nhân, trên đó người ta có 
thể thấy các vùng có nguy cơ, được đánh dấu 
bằng xanh mêtylen . 

La partie externe du moulage (“négatif”) est 
cassée précautionneusement, pour extraire le 
“positif”, réplique parfaite de la sole plantaire du 
patient, sur lequel on peut voir également les 
zones à risque, marquées au bleu de 
méthylène. 

Khuôn dương bản được giữ gìn trong suốt thời 
gian làm đế giày, cho phép chỉnh miếng đế theo 
những biến dạng cuả bàn chân bệnh nhân. 

Le positif est conservé durant le temps de 
confection de la semelle, permettant de bien 
ajuster cette dernière aux déformations du 
patient. 

8. Trường hợp tháo ngón chân 8. Orteil amputé 

8.1 Mối nguy hại  8.1. Danger 

Khi một ngón chân vì lý do nhiễm 
trùng cần tháo ngón, các ngón chân 
kế cận sẽ có khuynh hướng di lệch để 
bù vào chỗ trống của ngón bị cắt cụt 
và theo thời gian dài sẽ gây biến dạng 
ngón, đồng thời tăng nhanh quá trình 
cụt rút xương. 

Losqu’un orteil intermédiaire est 
amputé, les orteils voisins vont avoir 
tendance à se dévier pour occuper sa 
placeet vont à long terme se 
subluxer, se qui va accélérer la 
résorption osseuse. 

Do vậy cần thiết là giữ các ngón còn lại theo 
trục của nó, để tránh xuất hiện các vấn đề vừa 
kể trên. Có rất nhiều biện pháp được nêu ra tuy 
nhiên đơn giản và hiệu qủa nhất là thực hiện 
trên đôi giày cấp cho bệnh nhân một “ ngón 
chân gỉa “ bằng mút tại vị trí mất ngón. Ngoài 
vấn đề thuận lợi về mặt thẩm mỹ, ngón chân gỉa 

Il est donc nécessaire de maintenir les orteils 
dans leur axe, pour éviter l’apparition de ces 
problèmes Plusieurs solutions sont 
envisageables, la plus simple et la plus efficace 
étant de fixer dans la chaussure un “faux orteil” 
en mousse à l’emplacement de l’orteil amputé. 
Outre l’avantage esthétique, ce “faux orteil” 
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này sẽ là hàng rào ngăn cản không cho các 
ngón lân cận bị lệch và trật khớp bàn ngón. 

servira de barrière pour éviter la déviation et la 
subluxation des orteils voisins. 

 

 

8.2 Cách làm “ngón chân gỉa“ 8.2. Confection du “faux orteil” 

Cắt trên một miếng xốp một mảnh xốp có kích 
thước bằng ngón chân, dùng dũa mài các phần 
rìa cho tròn để có hình giống như “ngón chân 
gỉa“. 

Découper dans de la mousse microcellulaire un 
morceau de la taille de l’orteil, l’arrondir à la 
lime, de manière à lui donner la forme d’un 
orteil.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sau đó bọc miếng mút này bằng tấm da, nếu có 
thể được nên chọn màu da lót trùng với màu da 
bệnh nhân. Mối nối sẽ nằm ở dưới để có thể 
dấu không cho thấy chỗ nối. Da cần được căng 
để tránh nếp nhăn mất thẩm mỹ và có thể gây 
thương tích. 

Le recouvrir d’un cuir fin de doublure, si possible 
de la même couleur que la peau du patient, qui 
sera collé à la mousse. La jointure sera placée 
sous la face inférieure, de manière à ce qu’elle 
soit invisible. Le cuir doit être bien tendu pour 
éviter les plis inesthétiques et blessants. 

“Ngón chân gỉa“ bằng mút có phủ da cần được 
chỉnh tại vị trí của bàn chân cụt ngón trong giày 
hay dép cấp cho bệnh nhân. Để có đường nét 
thẩm mỹ, đường viền của ngón gỉa có thể được 
kẻ bằng mực tàu trên vùng da “ngón chân gỉa”. 

Le “faux orteil” en mousse et cuir est ensuite 
ajusté dans la chaussure ou sandaleet est collé 
sur la semelle, à l’emplacement de l’orteil 
amputé. Pour affiner l’esthétique, les contours 
d’un ongle peuvent être dessinés sur le cuir à 
l’encre de chine. 

 Ghi chú :  “ngón chân giả” cần phải rộng bề 
ngang để có thể giữ vững các ngón lân cận, 
nhưng cũng cần phải ngăn phía sau ngón để 
không cọ sát trên vùng da mõm cụt bàn ngón.  

Note : le “faux orteil” doit être suffisament large 
pour bien maintenir les orteils voisins, mais 
suffisament court en arrière pour éviter les 
frottements sur la cicatrice de l’amputation. 

9. Cách phân phối giày dép 9. Délivrance du chaussage 

Phân phối giầy dép cho bệnh nhân có thể thực 
hiện theo 3 cách, theo mức độ tổn thương : 

La délivrance de chaussures aux patients isolés 
peut se faire de 3 manières, selon son degré 
d’atteinte : 

9.1. Bàn chân mất cảm giác không biến dạng  9.1. Pieds insensibles non déformés 

Bệnh nhân có bàn chân mất cảm giác không 
biến dạng có thể nhận trực tiếp giầy mua ở chợ 
được làm thích ứng theo tiêu chuẩn bảo vệ tại 
trạm y tế, hay một đôi dép đơn giản được làm 
tại chổ, kiểu dép râu. 

Les patients aux pieds insensibles peu 
déformés peuvent reçevoir directement dans 
leur dispensaire de district une chaussure du 
marché adaptée aux normes de protection, ou 
une sandale simple, confectionnée sur-place, 
type “Hô Chi Minh”. 

9.2. Bàn chân mất cảm giác ít biến dạng  9.2. Pieds insensibles peu déformés 

Bệnh nhân có những thương tổn biến dạng nhẹ 
( vùng sẹo da, nứt da, cụt các ngón chân ...) có 
thể nhận một đôi giày ở chợ được làm thích ứng 
bởi người cán bộ màng lưới phụ trách. 

Les patient montrant de légères déformations 
(zones cicatricielles, crevasses, orteils 
amputés..) peuvent également se faire adapter 
par l’agent sanitaire responsable une chaussure 
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 du marché local. 

Tuy nhiên một cách an toàn hơn cần phải cấp 
cho họ một đôi giày đo theo mẫu bàn chân, trên 
nguyên tắc là rất thích ứng hơn hết . 

Il est cependant plus sùr de lui faire bénéficier 
d’une chaussure sur-mesure qui, par principe, 
sera bien mieux adaptée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cần thiết là cán bộ màng lưới lấy các số đo cần 
thiết, cũng như là các hình vẽ bàn chân và 
chuyển phiếu này cho thợ giày gia công mà 
người này sẽ được giải thích các nguyên tắc 
cần được tôn trọng và các lỗ giảm áp cần thực 
hiện, tốt nhất là chuyển các phiếu nầy cho thợ 
giày cuả trung tâm tham vấn gần nhất, bằng 
cách ghi rõ các biến dạng đặc biệt và tên bệnh 
nhân. 

Il suffit alors que l’agent sanitaire prenne toutes 
les mesures nécessaires, ainsi que le dessin du 
pied et transmette cette feuille à un cordonnier 
privé auquel il aura expliqué les principes à 
respecter et les décharges, ou mieux, à la 
cordonnerie du centre référence le plus proche, 
par l’intermédiaire des superviseurs du 
programme de prévention des invalidités, en 
indiquant bien les déformations particulières et 
le nom du patient. 

Đôi giày khi làm xong sẽ được giao lại cho cán 
bộ màng lưới cũng theo cách như trên, sẵn 
sàng được giao cho bệnh nhân. 

La chaussure achevée lui reviendra par la 
même voie, prête à être délivrée au patient. 

9.3. Đội giày lưu động  9.3. Cordonnerie mobile 

Khái niệm này, được làm tại thành phố Hồ Chí 
Minh, cho phép bệnh nhân có bàn chân rất biến 
dạng được cấp một đôi giày theo mẫu bàn chân 
đo, không cần phải đi đến cơ sở chuyên môn. 

Ce concept, mis en place à Hô Chi Minh Ville, 
permet aux patients aux pieds très déformés de 
bénéficier d’une chaussure sur empreinte, sans 
avoir à se déplacer vers une structure 
spécialisée. 

Ngược lại thì người thợ giầy cần phải đến các 
trạm y tế các quận huyện, cùng lúc với các 
thanh sát viên cuả chương trình phòng chống 
tàn phế. 

C’est au contraire le cordonnier qui se déplace 
régulièrement vers les dispensaires de district, 
en même temps que les superviseurs du 
programme de prévention des invalidités. 

Người thợ giày cần được trang bị một rương 
nhỏ đựng các dụng cụ cần thiết mỗi khi đi công 
tác : giấy, bút chì, kéo, keo dán, chậu hay thau 
nhựa, da lót, nhựa latex, bột mút, đế nâng đở. 

Le cordonnier se munit pour ses déplacements 
d’une mallette contenant les outillages 
nécessaires : papier, crayon, ciseaux, colle, 
cuvette, cuir de doublure, latex, poudre de 
mousseet semelles-support. 
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Các miếng đế nâng đở này được chuẩn bị trước ở 
xưởng giày, theo các hình vẽ đường viền bàn chân 
cuả bệnh nhân cần được trang bị giày, được cung 
cấp bởi các thanh sát viên, hay được vẽ bởi chính 
người thợ giày trong lần công tác trước . 

Ces semelles-support auront été préparées à 
l’avance à l’atelier, suivant les dessins du 
contours du pied des patients à appareiller, 
fournies par les superviseurs, ou dessinés par le 
cordonnier lui-même lors de sa précédente 
visite.  
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TRANG BỊ NẸP CHO CHÂN RỚT    

APPAREILLAGES ANTI-PIED TOMBANT 
 
1. ĐẠI CƯƠNG 1. GENERALITES 

Bàn chân rớt là hậu quả của liệt 
cơ do tổn thương thần kinh hông 
khoeo ngoài ở vị trí hõm khoeo và 
cổ xương mác. Hậu quả của liệt là  

Le pied tombant est la 
conséquence d’une paralysie 
musculaire liée à une atteinte 
des branches du nerf sciatique 
poplité externe  au niveau du 
creux poplité et du col du péroné. 

• Tổn thương thần kinh chày trước : liệt các cơ 
nâng bàn chân (cơ chày trước, các cơ duỗi các 
ngón chân). Tổn thương liệt thần kinh nầy gây ra 
chân rớt, dáng đi chân rũ, gập các ngón chân về 
phía gan chân. 

• L’atteinte du nerf tibial antérieur paralyse les 
muscles releveurs du pied (Jambier antérieur, 
Extenseurs des orteils). Isolée, elle provoque 
donc un pied tombant pur. 

• Tổn thương thần kinh cơ bì : liệt các cơ mác 
bên, là các cơ ổn định cho việc xoay ngoài bàn 
chân, khi liệt gây ra bàn chân vẹo trong (varus) 
và sụp vòm gan chân (do liệt cơ mác dài). 

• L’atteinte associée du nerf musculo-cutané 
paralyse en plus les muscles péroniers 
latéraux, stabilisateurs externes de la chevilleet 
provoque donc une bascule du pied vers 
l’intérieur (varus)et un affaissement de la vôute 
plantaire.  

1.1 Tiến triển 1.1  Évolution 

Khi không được chăm sóc thích đáng, bàn chân 
rớt sẽ tiến triển qua nhiều giai đoạn : 

En l’absence de soins appropriés, le pied 
tombant va évoluer en plusieurs étapes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Bàn chân rớt, khớp mềm : dễ dàng nâng bàn 

chân lên, gập bàn chân về mặt lưng và xoay 
ngoài bàn chân. 

• Pied tombant souple : il est aisé de remonter 
à la main le pied en flexion dorsale / éversion. 

• Co rút gân Achille : Lúc bước đi, các cơ phía 
sau cẳng chân còn tiếp tục hoạt động để đẩy 
bàn chân ra trước, nhưng không bao giờ được 
kéo dãn, do vậy sẽ co rút. Như thế sau một thời 
gian, thật khó dùng bàn tay đẩy cho bàn chân 
gập về mặt lưng. 

• Rétraction du tendon d’Achille : Lors de la 
marche, les muscles postérieurs du pied 
(mollet) continuent à fonctionner pour la 
propulsion en avant, mais ne sont jamais étirés, 
donc se rétractent. Il devient alors difficile de 
pousser à la main le pied en flexion dorsale. 

• Biến dạng xương : Khi có kết hợp thêm với liệt 
các cơ mác bên (bàn chân ngựa vẹo trong), các 
khối xương nhỏ của vùng giữa bàn chân sẽ bị 
kéo vào trong dưới tác động của cơ chày sau và 
chịu một lực vặn xoắn (giống như một cái khăn 
được vắt nước). Theo thời gian các xương này 

• Déformation osseuse :  Lorsqu’est associée 
une atteinte des muscles péroniers latéraux 
(“pied équin varus”), les petits os du médio-pied 
sont tirés en dedans par la tension du muscle 
Jambier postérieuret subissent une torsion 
(comme une serviette que l’on essore). Avec le 
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sẽ bị bán trật khớp và bị giữ cố định ở một vị thế 
bất thường. Biến dạng chân ngựa vẹo trong sẽ 
trở nên thường xuyên và vĩnh viễn. 

temps, ils vont se sub-luxer entre euxet se fixer 
dans cette position anormale. La déformation 
en équin varus devient alors permanente et 
définitive. 

1.2  Các hậu quả  1.2  Conséquences 

Trong suốt chu kỳ của bước đi : Durant le cycle de marche : 

• Bàn chân đụng đất bằng phần trước của bàn 
chân (hay là bờ ngoài bàn chân nếu có thêm 
vẹo trong bàn chân). Phần trước bàn chân 
chịu một áp lực mạnh và đột ngột sẽ dẫn đến 
vết thương trong một thời gian ngắn 

• Le pied attaque le sol par l’avant (ou le bord 
externe si un varus est associé), qui subit 
alors une forte et brusque pression qui 
entraînera à moyen terme une plaie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Giai đoạn triển khai của bước đi không hiện 

hữu : việc đặt bàn chân xuống thì hoàn toàn 
chịu đựng ở phần trước bàn chân hay bờ 
ngoài bàn chân mà thôi. 

• La phase de déroulement du pas est 
inexistante : l’appui est entièrement supporté 
par l’avant-pied ou son bord externe. 

• Giai đoạn lắc lư buộc bệnh nhân phải gập gối 
quá mức để tránh cho các đầu ngón của bàn 
chân rớt không đụng đất : tật đi khập khiễng 
« kiểu dáng đi chân rũ » làm mệt mỏi và gây 
phiền phức cho bệnh nhân trong mọi hoạt 
động của họ. 

• La phase oscillante oblige le patient à 
exagérément plier son genou pour que la 
pointe du pied tombant ne râcle pas le sol : 
boîterie en “steppage” qui fatigue et gêne le 
patient dans ses activités. 

 Ngoài vấn đề thẩm mỹ của dáng đi (chậm) của 
bệnh nhân, bàn chân rớt sẽ dẫn đến những vùng tì 
đè rất khu trú, trong thời gian ngắn sẽ gây ra bóng 
nước, vết thương và lỗ đáo. 

 Hormis le problème esthétique de la démarche 
(ralentie) du patient, le pied tombant va donc 
entraîner des sur-pressions très localisées, donc 
à moyen terme ampoules, plaies, puis mal 
perforant plantaire. 

Khi có bàn chân rớt, hướng xử trí thích hợp là cần 
có giầy bảo vệ, chắc chắn cần phải thêm vào đôi 
giầy bảo vệ nầy : 

Une conduite adaptée est donc nécessaire en 
présence d’un pied tombant : chaussage 
protectif, bien sùr, mais auquel il faut ajouter : 

• đối với bàn chân rớt mềm : nẹp hay phẫu 
thuật chỉnh hình. 

• pour un pied tombant souple : attelle, ou 
chirurgie reconstrutrice 

• đối với bàn chân rớt cứng khớp : giầy chỉnh 
hình. 

• pour un pied tombant fixé : une chaussure 
orthopédique 

2. TRANG BỊ GIÀY CHO BÀN CHÂN RỚT (khớp 
mềm) 
             Pied tombant souple 
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Có rất nhiều hình thức trang bị, tùy theo trình độ 
cộng đồng : 

Plusieurs types d’appareillage sont possibles, 
suivant le niveau communautaire : 

2.1 Bộ dây thun kéo ghịt bàn chân : 2.1 Élastique de rappel 

Ưu điểm : Avantages : 

- Đế dày thực hiện tại cộng đồng. - Aisément réalisable dans la communauté. 
- Bộ phận trang bị nhẹ nhàng. - Appareillage léger. 
- Bộ phận trang bị chủ động, có nghĩa là cho phép 
bàn chân làm mọi động tác, ngăn chặn đúng mức 
bàn chân rũ lúc đi. 

- Appareillage dynamique, c’est à dire qui permet 
au pied tous les types de mouvements, 
empêchant juste sa chute lors de la marche. 

- Có thể trang bị cho bất cứ một loại giày nào có 
quai giữ gót. 

- Adaptable sur n’importe quel chaussage 
comportant une sangle du maintien du talon. 

Khuyết điểm : Inconvénients : 

- Kém thẩm mỹ. - Peu esthétique. 
- Không giữ bàn chân về phía bên, làm bàn chân 
đu đưa trong giai đoạn lắc lư của bước đi. Nẹp này 
chỉ có thể thích hợp với bàn chân rớt đơn thuần 
(không tổn thương các cơ mác). 

- Pas de maintien latéral du pied, qui se balance 
lors de la phase oscillante de la marche. Cette 
attelle ne peut donc convenir qu’à un pied 
tombant pur (sans atteinte des péronniers). 

- Dãn dây khi sử dụng và đòi hỏi sự chỉnh dây 
thường xuyên. 

- Se détend à l’usageet demande des 
réajustages réguliers. 

2.2  Cách thực hiện : 2.2  Réalisation : 

Cắt trên vải dầy hay da (là tốt nhất) để làm một đai 
giữ phía trên, theo chu vi cẳng chân được đo ngay 
dưới đầu gối. 

Découper dans de la toile épaisse ou du cuir 
(mieux) la sangle de maintien supérieur, suivant 
le diamètre mesuré juste sous le genou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Đai này sẽ được gài lại bằng velcro hay các khoen, 
nhưng cần phải đính cho chắc. Các khoen cài cần 
may cho chắc (may theo dấu thập) và không được 
tiếp xúc với da. 

Cette sangle sera fermée par du velcro ou des 
boucles, mais l’attache doit être solide. Les 
boucles sont solidement cousues (couture en 
croix) et ne sont pas au contact de la peau. 

 2 dải băng dọc hai bên bằng da (nếu thiếu da 
dùng vải dày nhiều lớp) rộng 2cm và dài khoảng 
10cm, được may lai (may hình dấu thập) trên đai 
giữ. 

 2 bandes latérales de cuir (ou à défaut de 
grosse toile en plusieurs épaisseurs), de 2 cm de 
large et environ 10 cm de long, sont cousues 
(couture en croix) sur la sangle de maintien. 

Đầu dưới của các dải băng sẽ đính lại với nhau và 
được may cùng với đầu ruột xe cùng kích thước 
rộng 2cm (nằm giữa 2 miếng da). 

L’extrémité inférieure de ces bandes se 
rejoignent en avantet sont cousues ensemble 
avec l’extrémité d’une chambre à air de bicyclette 
de la même largeur (2 cm), prise en sandwich 
entre les 2 pièces de cuir. 

Để chỉnh độ căng, đai giữ được mang vào cẳng 
chân dưới đầu gối của bệnh nhân, cho bệnh nhân 
ngồi xổm, bàn chân để phẳng trên mặt đất. Người 
ta đánh dấu trên ruột xe vị trí mà dây thun căng ra 
đụng đầu của chiếc giầy. 

Pour l’ajustage de la tension, la sangle est fixée 
sur la jambe du patient à qui l’on demande de 
s’accroupir, le pied bien à plat sur le sol. On note 
alors sur la chambre à air le point qui touche 
l’extrémité de la chaussure. 
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Phần dư của ruột xe được cắt đi, và ở chỗ đầu 
dưới được đính vào qua trung gian của một miếng 
da giày và bẻ gập trên chính nó, một miếng tôn 
nhỏ sẽ được dùng để uốn cong lại theo hình móc. 

Le surplus de chambre à air est coupéet au 
niveau de son extrémité inférieure est fixée, par 
l’intermédiaire d’une pièce de gros cuir cousue et 
rabattue sur elle même,  une petite plaque  de 
tôle qui sera ensuite recourbée en crochet. 

Trên đôi giày của bệnh nhân, khoảng vị trí ở giữa 
ngón 2 và 3, được xẻ một đường rạch cong (để 
tránh da bị rách) để nhận cái móc đó. 

Sur la chaussure du patient, au niveau des 2e et 
3e orteils, est pratiquée une incision en courbe 
(pour éviter que le cuir se déchire) qui recevra le 
crochet. 

2.3. Giầy nẹp lò xo 2.3. Attelle à ressort 

Giầy nẹp lò xo rất được thích nghi trong 
bối cảnh Việt Nam, nhưng nó chỉ có thể 
thực hiện được nơi có xưởng giày 
chuyên môn. Việc thực hiện được mô 
tả chi tiết ở chuong sau dành riêng cho 
các thợ giầy ở các trung tâm tham vấn 
(cấp bệnh viện). 

 

L’attelle à ressort est la plus adaptée 
au contexte vietnamien, mais ne peut 
être réalisée qu’en structure 
spécialisée. Sa réalisation est 
détaillée dans le chapitre suivant pour 
les cordonniers des structures de 
référence. 

Ưu điểm : Avantages : 

- Bệnh nhân dễ mang, không cần phải chỉnh dây 
then của đai giữ. 

- Très aisée à mettre par le patient, qui n’a pas 
besoin d’ajuster de sangles de maintien 

- Kín đáo. - Discrete 
- Hiệu quả và bền. - Efficace et durable 

Khuyết điểm : Inconvénient : 

Chỉ có thể làm tại các trung tâm tham vấn theo các 
mẫu đo bàn chân và cần thiết sự có mặt của bệnh 
nhân để hoàn chỉnh đôi giầy. 

Ne peut être confectionnée qu’en centre-
référence sur une sandale sur-mesureset 
nécessite la présence du patient pour l’ajustage. 

2.4  Dụng cụ nâng bàn chân bàng chất dẻo 2.4  Releveur du pied en plastique 

Loại trang bị này có sẵn tại các trung 
tâm phục hồi chức năng và tại nơi 
này người ta làm khuôn chân cho 
bệnh nhân. 

Cet appareillage est également 
disponible dans certains centres 
où il est réalisé sur moulage du 
pied. 

Ưu điểm : Avantages : 

- Giày động lực - Appareillage dynamique 
- Nhẹ, kín đáo - Léger, discrét 
- Có thể đặt vào trong bất cứ đôi giầy nào. - Se glisse dans n’importe quelle chaussure 

fermée ou semi-fermée. 
- Rất thích ứng cho bàn chân bệnh nhân vì nó thực 
hiện theo khuôn chân. 

- Bien adapté au pied du patient, car réalisé sur 
moulage 

Khuyết điểm : Inconvénients : 

- Chỉ sản xuất được tại vài trung tâm, tại nơi đây 
bệnh nhân cần có mặt trong nhiều ngày. 

- N’est encore produite que dans quelques 
centres, où la présence du patient est nécessaire 
plusieurs jours. 

- Chỉ thích ứng đối với bàn chân rớt đơn thuần, - N’est adaptée que pour un pied tombant pur, 
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 không liệt các cơ mác và không biến dạng. sans atteinte des péronniers et sans déformation. 

3. Phiéu kỹ thuật làm nẹp chủ động bàng lò xo 3. Fiche technique : l’attelle dynamique à 
ressorts 

Việc chế tạo nẹp được giao cho thợ thủ công. La confection de l’attelle à proprement parler est 
confiée à un artisan. 

Nẹp gồm có 2 phần : Elle comprend 2 parties : 

• Thanh nẹp đứng, bằng thép tôi đường kính 
3mm, gồm phần dưới là một lò xo có 2 vòng 
xoắn. Loại thép này cho phép cân chỉnh trên 
êtô (với một khoá vặn xoắn) ở xưởng cơ khí, 
nhưng vẫn giữ được độ đàn hồi và không biến 
dạng khi bước đi. 

• Les montants, en acier trempé de 3 
millimètres de diamètre, comportant à leur 
base un ressort à 2 spires. Ce type d’acier 
permet un travail d’ajustage sur étau (avec 
une clé à tordre) en atelier, mais conserve 
son élasticité et n’est pas déformé lors de la 
marche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Phần nâng đỡ bằng thép không rỉ inox, phần 

nầy chia làm 2 miếng, mỗi miếng được khoét 
3 lỗ. 

• Le support en acier inoxydable, lui-même 
divisé en 2 parties, chacune percée de 3 
trous : 

- miếng kim loại nền, hình chữ thập - le socle, cruciforme 
- miếng kim loại nắp, hình chữ nhật - le couvercle, rectangulaire 

Sơ đồ :  Shéma :  

Các thành phần của nẹp (đo theo mm). Les éléments de l’attelle (mesures en mm) : 

Thanh nẹp đứng và miếng kim loại nền đuợc kết 
hợp vững chắc lại bằng cách dập lại các cạnh bên 
của miếng kim loại phần nền bao quanh phần dưới 
cũa thanh nẹp đứng. 

Les montants et le socle sont solidarisés en 
rabattant les branches latérales du socle autours 
des parties inférieures des branches des 
montants. 

 

 
 

 
Công việc của xưởng giầy là làm thích ứng nẹp lò 
xo nầy vào dép, và chỉnh nẹp lò xo theo hình dạng 
bàn chân của bệnh nhân phong. 

Le travail de l’atelier consiste donc à adapter 
cette attelle à la sandaleet l’ajuster suivant la 
morphologie du patient. 

 
 



Chăm sóc BÀN CHÂN BỆNH PHONG, từ tuyến cộng đồng đến tuyến chuyên môn 

Trang 113 

 

3.1. Chuẩn bị đế giầy 3.1. Préparation de la semelle 

Đế của đôi dép gồm 5 lớp :   La semelle de la sandale est composée de 5 
couches :   

 

 

 
 
Các lớp khác nhau được cắt ra trước theo mẫu đo 
của bệnh nhân. 

Ces différentes couches sont prédécoupées 
suivant les mesures patient. 

• Lớp 1 : lớp trên cùng bằng mút xốp (mút vi tế 
bào) từ 1 đến 2mm, được phủ một lớp da mịn 
dùng để lót, da mặt trơn láng ở trên. Các vạt 
da của miếng da lót được bẻ lại và dán vào 
mặt dưới của miếng mút. 

• La couche 1, couche supérieure en mousse 
microcellulaire de 1 ou 2 mm, est recouverte 
d’un cuir fin de doublure, côté peau vers le 
haut. Les pans de la doublure sont rabattus 
et collés sous la face postérieure de la 
mousse. 

• Lớp 2 :  bằng mút xốp dày 5mm. Lớp này sẽ 
được khoét những chỗ giảm áp ở chỗ có vùng 
nguy cơ, sẹo cũ lỗ đáo, vv... 

• La couche 2 est en mousse microcellulaire 
de 5mm. Elle recevra, avant le collage 
définitif, les éventuelles décharges au 
niveau des zones cicatricielles ou “à risque”. 

• Lớp 3  :  băng mút xốp dày 
10mm, chỉ có phân nửa sau 
của đế, dùng để cho có độ 
cong dọc của bàn chân. Nó 
được cắt vát bằng máy mài, bờ 
rộng ở sau, bờ thấp vát ở 
trước. 

• La couche 3, en mousse 
microcellulaire de 10mm, ne 
concerne que la moitié 
postérieure de la semelle, 
destinée à donner la courbure 
longitudinale de l’arche 
plantaire. Elle est biseautée à 
la meleuse, bord large en 
arrière, bord fin en avant. 

• Lớp 4  :  mút xốp dày 5mm. • La couche 4 est en mousse microcellulaire 
de 5mm. 

• Lớp 5  :  lớp cuối được cắt trên lớp vỏ xe, để 
giảm mòn khi sử dụng. 

• La couche 5, couche inférieure découpée 
dans de la trame de pneu, limitera l’usure de 
la sandale.  

3.2. Cách gắn nẹp 3.2. Ajustage et fixation de l’attelle : 

Miếng kim loại nền và miếng nắp của phần nâng 
đỡ được nện bằng búa để uốn cong theo phần đế 
gót (lớp 3). 

Le socle et le couvercle de l’attelle sont ondulés 
au maillet afin de leur donner la même courbure 
antéropostérieure que la couche talonnière de 
mousse (couche 3). 
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Miếng kim loại nền được đặt trên lớp đế thứ 3, cần 
tôn trọng 2 nguyên tắc căn bản sau : 

Le socle est ensuite posé sur cette couche 3, en 
respectant 2 principes essentiels : 

• Các lò xo của nẹp đứng phải nằm ở vị trí sau 
mắt cá chân. 

• Les ressorts doivent être positionnés 
légèrement en arrière des malléoles. 

•  Phần nâng đỡ bằng inox phải luôn nằm thấp 
hơn đường nối liền các khớp bàn đốt, điều này 
cho phép bàn chân bưóc đi tốt hơn. Nếu bàn 
chân quá cụt rút, thì cần phải cưa ngắn lại phần 
nâng đỡ này. 

• Le support inox doit rester postérieur à la 
ligne des articulations métatarsiennes, ceci 
pour permettre un bon déroulement du pas. 
Si le pied est trop court, il suffit de scier le 
socle pour le raccourcir. 

Vị trí của 3 lỗ trên phần nâng đỡ inox sẽ được 
đánh dấu lại trên bề mặt của lớp thứ 3, sau đó sẽ 
được khoét rỗng theo chỗ 3 lỗ trên. 

L’emplacement des 3 trous du support sont 
repérés sur la face supérieure de la couche 3, qui 
est ensuite évidée au couteau en ces  3 endroits 
:  

Lớp 2 sẽ được đặt giữa 2 thành phần : miếng nền 
và miếng nắp của phần nâng đỡ. 

Par dessus le socle est posé la couche de 
mousse 2et par dessus, le couvercle du support. 

   
 

Important: 

Malgré la rotation externe, les ressorts doivent rester 
parallèles à l’axe, afin d’éviter une torsion de l’orthèse au 
niveau des montants. 

     Quan trọng : dẫu rằng xoay ngoài, thì lò xo cũng phải song 
song với trục để tránh làm vẹo  nơi cổ khuôn bột  

 

+/- 5° 
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Cả 2 thành phần nâng đỡ này được siết chặt lại 
với nhau bằng 3 bù lon, hay 3 con đinh tán, sau đó 
được dũa hay làm dẹt lại ở phần trên, để nó không 
độn lên bề mặt phía trên, tránh được nguy cơ gây 
tổn thương cho bệnh nhân. 

La couche 2 est donc prise en sandwich par les 2 
éléments du support. Ces 2 éléments du support 
sont ensuite solidarisés par 3 boulons ou rivets, 
limés ou aplatis sur leur partie supérieure, de 
manière à se fondre dans la face supérieure du 
couvercleet ne pas risquer de blesser le patient. 

Lớp mút xốp 2,3,4 được dán lại với nhau. Lớp 1, 
với miếng da lót, được dán lại trên phần đế chung. 

Les couches de microcellulaire 2, 3 et 4 sont 
collées entre elles. La couche 1, avec son cuir de 
doublure, est collée par dessus l’ensemble 

3.3. Cách gắn đai da cảng chân : 3.3. Fixation de la fronde jambière : 

Đai da cẳng chân là một miếng da nối liền 2 thanh 
trên của phần nẹp đứng. 

La fronde jambière est l’élément en cuir qui 
rejoint en haut les 2 montants acier. 

 

  
 
Đai này được làm bằng một miếng da dày, lớp lót 
mặt trước bằng miếng da mịn, mà các vạt bên 
được bẻ gập lại và may lại sao cho có thể luồn 2 
thanh kim loại của phần nẹp đứng (đo bằng mm). 

Elle est constituée d’une pièce de gros cuir 
doublée de cuir fin sur sa face antérieure, dont 
les pans latéraux sont rabattus et cousus pour 
permettre d’enfiler les montants : voir shéma 
(mesures en millimètres). 

Đai da cẳng chân cần phải bọc phía sau bắp chân 
bệnh nhân ở khoảng giữa cẳng chân. 

La fronde jambière doit enrober en arrière le 
mollet du patient, à mi-hauteur du segment 
jambier. 

Để giữ đai da cẳng chân trên nẹp đứng phải dùng 
êtô uốn cong đầu trên của phần nẹp đứng. 

Pour la faire tenir sur ces montants, ces derniers 
sont recourbés à l’aide de l’étau en leur extrémité 
supérieure. 

Việc uốn cong các thanh thép này cũng cho phép 
canh lại chiều cao của nẹp đứng, sao cho chiều 
cao của nẹp nằm ở giữa cẳng chân. 

Le fait de recourber les montants permet 
également d’ajuster la hauteur de l’attelle, de 
manière à ce qu’elle arrive bien à mi-hauteur du 
segment jambier. 

Đai da cẳng chân được luồn vào 2 thanh thép của 
phần nẹp đứng và được may lại bằng đường chỉ 
dầy. 

La fronde est enfilée sur les 2 montantset fixée 
par une grosse couture. 

 

 

 

 

 

 

 

Important: 
 
Pour éviter que la garniture soit transpercée, ou le patient 
blessé,  l’extrémité du ressort doit être recourbée.  
Quan trọng : 
Để tránh đừng cho da bị thủng, hay làm bệnh nhân bi 
thương, thì đầu nhọn của lò xo phải được uốn cong 
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Garniture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Gắn các quai 3.4. Mise en place des sangles : 

Các quai, cổ điển, sẽ được thêm vào phần đế. Les sangles, classiques, sont ajoutées à la 
semelle. 

Các đường rạch được thực hiện xuyên qua các 
lớp đế, qua đó luồn các quai vào, bẻ gập quai và 
dán dưới lớp đế. 

Des incisions sont pratiquées dans les couches 
de la semelle, par lesquelles sont glissées les 
sangles, rabattues et collées sous la semelle. 

 

 

 

Việc cài các quai được ưu tiên sử dụng velcro đối 
với các bệnh nhân có bàn tay biến dạng. 

Les fermetures seront de préférence en velcro 
pour les patients lépreux qui ont parfois les mains 
déformées. 

Important: 
Pour éviter les frottements, la doublure doit encercler la garniture 
de l’embrasse. 
Quan trọng : 
Để tránh đừng bị cọ xát , da lót cần bao quanh phần da bảo vệ 

 

  

 

Important: 
Arrondir les bords de la garniture enfin d’éviter les possibles 
frottements. 
Quan trọng : 
Làm bờ đai da thành tròn để tránh cọ xát 
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Chú ý : quai vùng cổ chân cần được trang bị 
miếng velcro rộng, vì quai này sẽ chịu tác động lúc 
bước đi mặt kháng lực tăng thêm do độ đàn hồi 
của lò xo. 

Attention : la sangle du cou du pied doit être 
munie d’un velcro suffisament large, car elle sera 
soumise lors de la marche à une contrainte 
accentuée par la pression du ressort.  

3.5. Hoàn thành đôi dép 3.5. Finition de la sandale : 

  

Lớp đế dưới bằng lốp xe hơi sẽ được dán dưới 
miếng đế 4 lớp mút. Dùng đục máy để khoét một 
rãnh trên bờ ngoài của lớp đế dưới, mà trong rãnh 
đó sẽ chứa đường chỉ to may bằng tay. 

La semelle inférieure en trame de pneu est collée 
sous les 4 couches de mousse. Une gorge est 
creusée sur tout le pourtours de sa face 
inférieure, dans laquelle viendra prendre place 
une grosse couture manuelle. 

3.6. Cách chỉnh nẹp đứng 3.6. Ajustage des montants : 

-  Bình diện mặt : -  Plan frontal : 

Theo bình diện mặt, các thanh nẹp 
đứng cần được chỉnh, nhờ vào êtô, 
theo hình dạng của bàn chân. 
Nguyên tắc « dán » các thanh nẹp 
đứng vào vùng cẳng chân để má 
nẹp đ́ứng càng kín đáo càng tốt, 
tránh mọi nguy cơ cọ sát các thanh 
nẹp đứng vào da. 

Dans le plan frontal, les montants 
sont ajustés, à l’aide de l’étau, 
suivant la morphologie du patient. 
Le principe : “coller” les montants 
au segment jambier pour que 
l’attelle  soit aussi discrète que 
possible, tout en évitant les 
risques de frottement de ces 
montants à la peau. 

Do vậy, trước tiên cần phải uốn 
cong các thanh nẹp đứng ở chỗ 2 
mắt cá chân, không cho cọ sát vào 
da vùng nầy. 

A cet effet, il est primordial 
d’exagérer le décrochement des 
montants au niveau des 2 
malléoles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Important: 

L’axe mécanique doit toujours rester parallèle au sol 
(semelle chaussure), enfin d’éviter une torsion sur la 
fixation de la chaussure. 

Quan trọng : Trục cơ động cần luôn phải song song 
với mặt đất (đế giày), tránh làm vẹo  nẹp khi gắn  vào 
giày  
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-  Bình diện bên : -  Plan sagital : 

Độ căng của nẹp : Tension de l’attelle : 

Trước tiên, các thanh nẹp đứng 
nghiêng 45° về phía trước, so với 
mặt đất. Trước khi giao giày nẹp lò 
xo, cần quan sát dáng đi của bệnh 
nhân, cần phải bình thường có thể 
được khi mang giầy. 

Initialement, les montants de 
l’attelle sont inclinés de 45 degrés 
vers l’avant, par rapport au sol. 
Avant de délivrer l’attelle, il est 
important de bien observer la 
démarche du patient, qui doit être, 
avec l’attelle, aussi normale que 
possible. 

Tiếp theo phần quan sát, cần phải 
chỉnh lại độ căng của giầy nẹp lò xo. 

Suite à cette observation, il peut 
être nécessaire de corriger la 
tension de l’attelle : 

• Nếu bàn chân bệnh nhân nâng lên quá mức, 
các thanh nẹp đứng cần được chỉnh thẳng 
đứng bằng êtô.  

• Si le pied du patient remonte trop fort, les 
montants sont verticalisés à l’aide de l’étau. 

• Nếu ngược lại, đầu bàn chân luôn đụng đất 
(điều này xảy ra khi các bệnh nhân ở tuổi 
trưởng thành, bàn chân to và nặng), cần chỉnh 
thanh nẹp đứng hướng ra trước sẽ làm tăng 
thêm mức độ căng kéo ghịt bàn chân lại vị trí 
ban đầu rất đáng kể. 

• Si au contraire le pied attaque toujours le sol 
par la pointe (ce qui arrivera pour les 
patients adultes, aux pieds volumineux et 
lourds), l’inclinaison des montants vers 
l’avant sera accentuée pour obtenir une 
tension de rappel plus importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Độ cong của bắp chân : Courbure du mollet : 

Để tiện nghi cho bệnh nhân, các cực trên của nẹp 
đứng cần phải uốn bằng êtô, ở chỗ nền của đai da 
cẳng chân, sao cho đai da kết hợp hoàn toàn với 
khối cơ  vùng cẳng chân. 

Pour le confort du patient, les extrémités 
supérieures des montants sont également 
tordues à l’étau, au niveau de la base de la 
fronde, de manière à ce que la fronde épouse 
parfaitement le volume de la jambe. 

 

 

Important: 

La hauteur idéale pour le placement de l’embrasse est environ 
3 – 4 doigts en dessous du creux poplité. 

Quan trọng : 

 Độ cao lý tưởng cho nẹp  là khoảng 3 hay 4 ngón tay dưới 
hõm đầu gối 

3 
– 

4 
do

ig
ts
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3.7. Hoạt động của giày nẹp lò xo trong lúc đi: 3.7. Fonctionnement de l’attelle durant la 

marche 

• Khi ở thì không tựa bàn chân, các thanh nẹp 
đứng và lò xo sẽ kéo bàn chân trước lên trên, 
cho phép đụng đất bình thường bằng gót 
chân. 

• Lors de la phase de non-appui, les montants 
acier et leur ressort tirent l’avant-pied vers le 
haut, permettant ainsi une attaque normale 
du sol par le talon. 

• Khi ở thì tựa bàn chân, nẹp lò xo tác động 
giống như các phanh khi trọng lượng cơ thể 
hướng ra trước của đường thẳng đi bàn chân. 

• Lors de la phase d’appui, l’attelle agit 
comme un frein lors du passage du poids du 
corps en avant de la ligne d’appui. 

• Ở thì đẩy ra trước, nhờ vào sự rút lại của 
phần nền inox so với đường thẳng của các 
khớp bàn đốt, sự gập của phần trước bàn 
chân dưới tác động của các cơ phía sau cẳng 
chân, không liệt, không gây cản trở. 

• Lors de la phase de propulsion, grâce au 
retrait du socle inox par rapport à la ligne 
des articulations métatarso-phalangiennes, 
la flexion de l’avant pied par l’action des 
muscles postérieurs de la jambe, non 
paralysés, n’est pas gênée. 

4. Chân rớt cứng khớp 4. Pied tombant fixé 

Bàn chân rớt cứng khớp không thể cấp giầy nẹp lò 
xo, để nâng bàn chân lúc đi được. Việc cấp giầy 
cần phải bảo vệ càng tốt, luôn tôn trọng các biến 
dạng : nếu tìm cách sửa sai các biến dạng thì cần 
phải áp đặt các vùng tì và các vùng không được tì, 
như vậy sẽ gây ra vết thương trên da dễ vỡ. 

Le pied tombant fixé ne peut bénéficier d’une 
attelle qui le relèvera lors de la marche. Il n’en 
reste pas moins un pied à risqueet son 
chaussage doit être aussi protectif que possible, 
tout en respectant les déformations : chercher à 
les corriger impliquerait des appuis et contre-
appuis, donc des plaies sur la peau fragile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đối với ai quan tâm đặc biệt đối với các biến dạng 
chân ngựa, chân rớt vẹo trong, một nguyên tắc bổ 
sung cần được áp dụng là : nâng phần gót, dĩ 
nhiên là cần phải nâng bờ trong, sao cho phần sau 
bàn chân chia đều những kháng lực của trọng 

Pour ce qui concerne particulièrement les 
déformations en équin, ou en équin-varus, un 
principe supplémentaire doit être appliqué : la 
surélévation du talonet éventuellement du bord 
interne, de manière à ce que l’arrière-pied 
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 lượng cơ thể. partage les contraintes du poids du corps. 

Do vậy, lý tưởng là đế đổ bằng nhựa latex  Pour ce faire, l’idéal est la semelle moulée en 
latex  

Nếu không, phần đế đặc biệt nầy có thể thực hiện 
bằng cách dán giữa các lớp đó nhiều lớp mút xốp 
dầy, hoặc có thể làm mò mẫm, bằng cách xem bàn 
chân bệnh nhân, hoặc nhờ vào khuôn gan chân . 

Sinon, cette semelle particulière peut être 
réalisée en collant entre elles plusieurs couches 
épaisses de mousse microcellulaire, soit par 
tâtonnements, au vu du pied du patient, soit à 
l’aide d’un moulage plantaire . 

Các lớp mút sẽ được thêm trực tiếp trên phần 
dương bản cho đến khi đạt được chiều dầy mong 
muốn. 

Les couches de mousse sont alors ajoutées 
directement sur le positif jusqu’à l’obtention de 
l’épaisseur suffisante. 

Phần đế bao gồm các lớp mút khác nhau được 
dán vào nhau và được đưa qua máy mài để lấy đi 
phần thừa ở rìa dưới phần trước, phần bên của đế 
và làm phẳng các bề mặt dưới. 

La semelle constituée des différentes couches de 
mousse collées entre elles est alors passé à la 
meule pour enlever la matière en surplus sous 
l’avant-pied et sous le bord externeet 
horizontaliser toute sa face inférieure. 

 

  
 
Ghi chú !   Phần đế gót được nâng cao sẽ gây ra 
một sự mất thăng bằng nghiêm trọng cho khung 
chậu, do vậy cần phải bù lại bằng cách nâng cao 
phần đế của giầy đôi bên: cả 2 phần đế gót cần 
phải có cùng một chiều cao. 

Attention !  Le talon ainsi surélevé va entraîner 
chez le patient un grave déséquilibre du bassin, 
qu’il faut absolument compenser en augmentant 
la hauteur de la semelle du pied opposé : les 2 
talons doivent être à la même hauteur. 
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PHẪU THUÂT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO BÀN CHÂN BỆNH PHONG 
TRAITEMENT CHIRURGICAL PALLIATIF DU PIED LÉPREUX 

 
 

(1) Những hậu quả lâm sàng của bệnh lý thần 
kinh trong bệnh phong : 

(1)  Les conséquences cliniques de la 
Neuropathie lépreuse : 

Vi khuẩn Hansen làm tổn thương các dây thần 
kinh ngọai biên của chi dưới . Nếu bệnh nhân 
không được điều trị kịp thời hay việc phát hiện và 
điều trị muộn, nhiễm trùng gây ra trong bệnh 
phong sẽ dần tiêu hủy các thần kinh  . 

Le bacille de Hansen va infecter les nerfs 
péripheriques du membre inférieur. Si le malade 
n’est pas traité, ou si le traitement est tardif, 
l’infection bacillaire va progressivement detruire 
les troncs nerveux. 

Các dây thần kinh rất thường bị tổn thương ở chi 
dưới là thần kinh hông khoeo ngòai sau gối và khi 
nó đi vòng sau cổ xương mác  và thần kinh chày 
sau ở phía trong và sau mắt cá trong . 

Les nerfs péripheriques le plus souvent attteints 
sont le nerf sciatique poplité externe (derrière le 
genou et sous le col du péroné), ainsi que le nerf 
tibial posterieur (en arrière et sous la malléole 
interne de la cheville). 

(a) Liệt vận động : (a) La paralysie motrice : 

Thần kinh hông khoeo ngòai 
(SPE) là thần kinh chủ yếu 
chi phối vận động, hủy thần 
kinh hòan tòan hay từng 
phần làm cho bệnh nhân 
không đưa bàn chân lên 
được ( gấp bàn chân về mặt 
lưng chủ động ) do liệt các 
cơ duỗi  bàn chân và các 
ngón; bệnh nhân không thể 
đưa bàn chân lên được, khi 
khám lâm sàng phát hiện 
« bàn chân rớt ».  

Le nerf sciatique poplité 
externe (nervus peroneus 
communis - SPE) est un nerf 
essentiellement moteur, sa 
destruction totale ou partielle 
est à l’origine d’un deficit qui 
entraine un defaut de flexion 
dorsale active (ou extension) 
du pied par paralysie des 
muscles releveurs du pied et 
des orteils; lors de l’examen 
clinique “le pied est tombant”. 

Bệnh nhân không đi được bằng 
gót; dáng đi trở nên khập khiểng 
nâng gối lên cao cho mỗi bước 
đi, gọi là đi « đi quét » . 

Le malade ne peut plus 
marcher sur les talons; la 
marche se fait avec une 
boiterie appelee “steppage”. 

Bàn chân rớt có thể kết hợp 
với tình trạng xoay trong của 
bàn chân khi có kết hợp với 
liệt các cơ  mác, bàn chân 
rớt sẽ kèm biến dạng vẹo 
trong. Biến dạng nay gọi là 
bàn chân vẹo trong nhón 
chân ngựa “pied varus 
equin”. 

Ce pied tombant peut être 
associé ou non avec un 
défaut d’éversion du pied par 
atteinte des muscles 
péroniers latéraux, le pied 
tombant va alors se déformer 
en varus. La déformation 
résultante est appelée “pied 
varus equin” . 

(b) Liệt cảm giác  :  (b) La paralysie sensitive : 

Thần kinh chày sau là thần kinh chủ yếu đảm nhận 
cảm giác cho bàn chân, hủy họai thần kinh hòan 
tòan hay từng phần là nguồn gốc dẫn đến mất 
cảm giác gan chân hậu quả dễ bị thương tích do 
các tác nhân cơ học (cắt, đứt, phỏng, nứt da v.v… 
cũng như các tác nhân vi chấn thương lập đi lập 

Le nerf tibial postérieur est un nerf 
essentiellement sensitif, sa destruction totale ou 
partielle est à l’origine d’un déficit qui entraine 
une perte de la sensibilité de la plante du pied qui 
devient vulnérable aux agressions mécaniques 
(piqûre, brulûre, coupure), également aux 



 
Soins appropriés du PIED LÉPREUX de la communauté à la structure spécialisée 

Page 122 
 

 lại kéo dài trên vùng da dầy tăng sừng tiến triển 
chậm dẫn lỗ đáo nếu không được chăm sóc và 
bảo vệ tốt. Đây chính là lịch sử tự nhiên của việc 
hình thành lỗ đáo. 

microtraumatismes repétés et prolongés 
responsables d’un épaississement cutané (ou 
hyperkeratose), évoluant lentement mais 
surement vers la nécrose cutanée si aucune 
protection n’est effectuée. C’est l’histoire 
naturelle de l’ulcère plantaire qui va commencer . 

 

 

 

 

 

 

 

Tiến triển của lỗ đáo cũng là hậu quả của rối lọan 
thần kinh thực vật dẫn đến rối lọan tiết mồ hôi. Da 
trở nên khô và thóai hóa hậu quả là hình thành  
các vết nứt da cửa vào cho lóet gan chân … Bệnh 
nhân cần được hướng dẫn chăm sóc bàn chân 
hàng ngày tìm và phát hiện  các thương tổn da 
như nốt phồng nước, chỗ nứt da, các khe ngón bờ 
gan chân và chỗ nếp gấp gan chân ( xem chương 
phòng ngừa tàn tật ). 

L’evolution de l’ulcère plantaire est aussi la 
conséquence des troubles neuro-végétatifs qui 
entrainent une perturbation de la fonction des 
glandes sudoripares. La peau se déssèche et 
s’atrophie, entrainant l’apparition de fissures 
cutanées, autant de portes ouvertes pour l’ulcère 
plantaire… Le malade doit apprendre a 
rechercher ces fissures cutanés dans les 
commissures entre les orteils, sur les bords du 
talon et sous les plis de flexion des orteils. 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Biến dạng di chứng bàn chân liệt :  (c) La deformation séquellaire du pied 
paralyse  

Bàn chân biến dạng do co kéo các 
cơ còn họat động ( gân gót Achille 
et và cơ chày sau ) và do sự kéo 
giản của các cơ bị liệt để nâng bàn 
chân lên (cơ chày trước và cơ 
duỗi các ngón chân ) gây nên tình 
trạng bàn chân rớt vẹo trong. Vuốt 
ngón gây ra do co kéo các cơ gấp 
các ngón .  

Le pied deformé va s’accentuer 
par la rétraction tendineuse 
des muscles actifs (tendon 
d’achille et jambier posterieur) 
et par la détente des muscles 
releveurs paralysés du pied 
(jambier anterieur et extenseur 
des orteils) qui accentuent le 
pied varus equin. La griffe des 
orteils va s’accentuer avec la 
rétraction des fléchisseurs des 
orteils.  

Trong giai đoạn đầu, các biến 
dạng nầy còn chỉnh hình được. 
Theo thời gian sẽ gây ra cứng 
khớp sẽ kéo theo các biến dạng 
không thể chỉnh hình được nhất la 
̀nếu không có vai trò của vật lý trị 
iệu phòng ngừa . 

Au début, ces déformations 
sont réductibles. Avec le 
temps, la raideur articulaire va 
entrainer des déformations 
irréductibles, surtout en 
l’absence de kinésitherapie 
préventive. 
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Cuối cùng, các tổn thương lỗ đa ́o gan chân dẫn 
đến cụt rút, hay cần phải tháo ngón . 

Enfin, les lésions cutanées avec ulcération 
plantaire déclenchent les mutilations avec 
l’amputation des orteils . 

(2) Các kỹ thuật mổ phục hồi chức năng   (2)  Les techniques chirurgicales palliatives : 

Mục đích của phẫu thuật : Les buts de la chirurgie 

Mục tiêu chính yếu của phẫu thuật là phục hồi lại 
các chức năng đã mất .  

Le principal objectif de la chirurgie est de 
réanimer une fonction perdue.  

Cần sữa chửa các biến dạng chân rớt hay chân 
rớt vẹo trong để tránh dạng đi khập khiểng .  

 Il faut corriger la déformation du pied tombant ou 
du pied varus equinet restaurer une marche sans 
boiterie. 

Sự phục hồi gấp chủ động về mặt lưng bằng 
cách chuyển gân  : 

La restauration de la flexion dorsale active du 
pied par transfert tendineux : 

Phẫu thuật cho phép lấy lại bàn chân gấp về mặt 
lưng chủ động nhờ vào cách mổ  chuyển gân . Kỹ 
thuật nầy bao gồm sử dụng một cơ mạnh không 
liệt (không làm thay đổi chức năng bàn chân)  mà 
chỉ thay đổi đường đi của cơ và đính vào phục hồi 
gân cơ bị liệt . Do tác động của cơ mạnh và cũng 
như thay thế được cơ bị liệt. 

La chirurgie permet de retrouver une flexion 
dorsale active a l’aide du transfert tendineux 
musculaire. Cette technique chirurgicale consiste 
à utiliser un muscle sain non paralysé (sans 
modifier la fonction du pied), pour modifier son 
trajet et le fixer sur le tendon distal du muscle 
paralysé. Par son action motrice, le muscle sain 
va ainsi remplacer le muscle paralysé dans sa 
fonction perdue. 

Các cơ gấp của khu sau cẳng chân là không bị liệt 
(cơ chày sau và cơ gấp các ngón chân ) là những 
cơ được dùng để tái tạo lại vận động cho các cơ 
nâng bàn chân bị liệt ở khu trước ngòai cẳng chân  
(cơ chày trước và các cơ duỗi ngón ). 

Les muscles fléchisseurs de la loge postérieure 
de la jambe qui ne sont pas paralysés (Jambier 
posterieur et flechisseur des orteils) vont servir 
de moteurs pour réactiver les muscles releveurs 
paralysés dans la loge antérieure de la jambe 
(jambier antérieur et extenseurs des orteils). 

Có rất nhiều kỹ thuật mổ : Il existe plusieurs techniques chirurgicales 

Cơ chày sau thường được sử dụng để tái tạo họat 
động của các cơ duỗi ngón bị liệt, đó là cách mổ 
chuyển một gân đơn giản cho phép chỉnh hình bàn 
chân rớt đồng thời chỉnh hình vẹo trong bàn chân 
(kỹ thuật mổ nầy được mô tả  bởi  SRINIVASAN) . 

Le muscle jambier postérieur est le plus souvent 
utilisé pour reactiver les extenseurs des orteils 
paralysés. Il s’agit alors d’un transfert musculaire 
simple qui permet a la fois de restaurer la flexion 
dorsale active et de corriger la deformation en 
varus (cette intervention chirurgicale a été décrite 
par SRINIVASAN)  
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Cơ chày sau và cơ gấp chung các ngón chân có 
thể cùng được sử dụng nhằm phục hồi lại họat 
động của cơ chày trước bằng cơ chày sau và cơ 
gấp chung các ngón chân phục hồi  cơ duỗi riêng 
ngón cái và cơ duỗi chung các ngón chân . Đây là 
cách chuyển hai gân rất mạnh vì hai cơ vận động 
sử dụng phục hồi các cơ bị liệt ) để đảm bảo gập 
chủ động bàn chân về mặt lưng nhưng không 
chỉnh lại hòan tòan được nếu có kết hợp với  bàn 
chân vẹo trong  ( kỹ thuật mổ nầy được mô tả bởi 
CARAYON)  

Le muscle jambier postérieur et le muscle 
fléchisseur des orteils peuvent être utilisés 
ensemble afin de réactiver le jambier antérieur 
avec le jambier postérieur et l’extenseur des 
orteils avec le fléchisseur commun des orteils. Il 
s’agit d’un double transfert musculaire plus 
puissant (car deux muscles moteurs utilisés pour 
réactiver deux muscles paralysés) pour restaurer 
la flexion dorsale active du pied mais avec une 
correction incomplète de la déformation en varus 
(cette intervention chirurgicale a été décrite par 
CARAYON)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  
                                 
 
 
 

Trong đa số các trường hợp mổ tốt, đường đi của 
gân chuyển cần phải ngắn và trực tiếp qua màng 
liên cốt giữa xương chày và xương mác. Nếu 
khoảng liên cốt nầy hẹp cần phải luồn cơ chuyển 
quanh xương chày . 

Dans le meilleur des cas, le trajet des muscles 
actifs déroutés doit être le plus court et le plus 
direct à travers la membrane interosseuse entre 
le tibia et le péroné (trajet trans-membranaire). Si 
l’espace interosseux entre tibia et péroné est trop 
étroit le trajet est alors dérouté sur le bord interne 
du tibia (trajet circum tibial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prélèvement JP et FCO Exposition JA et 
ECO/EPGO 

Passage entre tibia et 
péroné du  JP et FCO

Suture JA/JP et 
FCO/ECO/EPGO 
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Chỉnh hình bàn chân vẹo trong : La correction chirurgicale du varus du pied: 

Trong vài trường hợp liệt hòan tòan 
thần kinh hông khoeo ngòai, sự 
phục hồi các cơ nâng bàn chân bị 
liệt thì  không đủ chỉnh bàn chân 
vẹo trong. Cần phải kết hợp bằng 
cách ổn định phần lô ngòai của mắt 
cá nhằm tăng cường các dây chằng 
ngòai của mắt cá chân. Các thao tác 
mổ nầy được gọi là chỉnh hình gân 
(tenodese) bao gồm việc sử dụng 
gân mác bên bị liệt nhằm thay thế 
các dây chằng bên đã bị kéo giản 
để phục hồi biến dạng vẹo trong và 
chỉnh bàn chân vẹo trong làm ổn 
định mắt cá chân đưa bước đi vững 
trên con đường gập ghềnh . 

Dans certains cas de paralysie complète 
du nerf SPE, la réactivation des muscles 
releveurs du pied paralysé est 
insuffisante pour corriger la déformation 
en varus. Il faut donc associer un geste 
de stabilisation du compartiment externe 
de la cheville pour renforcer les 
ligaments externes de la cheville. Ce 
geste chirurgical complémentaire est 
appelé tenodèse, qui consiste à utiliser 
le tendon péronier latéral paralysé qui va 
remplacer les ligaments latéraux 
détendus pour corriger la déformation en 
varus et stabiliser la cheville afin de 
faciliter la marche sur le terrain irrégulier 
et instable 

 

 

Trong bất cứ trường hợp mổ nào bệnh nhân cũng 
cần phải được tập vật lý trị liệu trước mổ nhằm 
tăng cường các cơ  dùng để mổ chuyển gân ,  
nhằm làm giảm sự co rút các cơ (gân Achille và 
các cơ gấp ngón ) và cuối cùng là giảm sự cứng 
khớp của vùng cổ chân mắt cá chân và bàn chân . 

Dans tous les cas, le malade opéré doit 
bénéficier d’une kinésithérapie avant la chirurgie 
afin de renforcer les muscles qui vont servir de 
moteurs, afin de détendre les tendons et muscles 
rétractés (tendon d’Achille et fléchisseur des 
orteils)et afin d’assouplir les articulations 
enraidies de la cheville et du pied. 

Sau mổ cần thời gian bất động bột cho phép liền 
gân và vật lý trị liệu sau mổ cho phép bệnh nhân 
đạt tập làm quen với gân cơ được chuyển có dạ́ng 
đi không còn khập khiểng nữa,  đi lại dễ dàng trên 
nền đất gồ ghề và không vững . Đôi khi việc đi lại 
bằng gót cũng có thể thực hiện được (hình số giải 
áp thần kinh chày sau kết hợp tách động mạch 
arteriolyse: 

Après la chirurgie, une période d’immobilistion 
plâtrée permet la cicatrisation tendineuseet la 
kinésitherapie post-opératoire permet au malade 
d’acquerir l’apprentissage de la marche sans 
boiterie, d’abord sur terrain plat, puis sur terrain 
irrégulier et instable. La marche sur les talons est 
parfois également possible  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ténodèse selon « bridle procedure » avec péronier latéral 

 

 
Résultats à 5 ans post opératoires

Restauration flexion dorsale active et marche sur les talons  
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Động tác mổ bổ sung trong việc chuyển gân cho 
các bàn chân mất cảm giác cho phép cải thiện 
lọan dưỡng gan chân kèm cắt giao cảm quanh 
động mạch (kỹ thuật bao gồm tách rời thần kinh ra 
khi động mạch sau khi giải phóng thần kinh chày 
sau trong ống cổ chân nhằm làm đứt các nhánh 
hệ thần kinh giao cảm làm cải thiện sự tưới máu 
ngọai biên của vùng gan chân  

Ce geste chirurgical complémentaire des 
transferts tendineux pour les pieds insensibles va 
permettre d’améliorer la trophicité cutanée 
plantaire, avec une sympathectomie locale par 
arteriolyse chirurgicale (technique qui consiste à 
séparer le nerf de l’artère apres libération du nerf 
tibial postérieur dans le canal tarsien, afin de 
couper les filets nerveux du système neuro-
végétatif para sympathique pour améliorer la 
vasodilatation péripherique de la plante du pied. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CÁC CHỈ ĐỊNH MỖ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 
 

  
LES INDICATIONS DE LA CHIRURGIE 
PALLIATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bàn chân bình thường  
Pied normal 

 
Cơ mác bên hoạt động 

Péroniers latéreaux actifs

Gập chủ động 
(Cơ nâng chủ động) 

Flexion dorsale active 
( Releveurs actifs) 

Bàn chân  còn 
cảm giác 

 Pied sensible 

Bàn chân rớt còn cảm giác với liệt vận 
động không hoàn toàn (Cơ mác  bên còn 
hoạt động) Pied tombant sensible avec 

paralysie motrice incomplète 
(Péroniers latéreaux actifs) 

C    CARAYON 
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Bàn chân rớt còn cảm giác với liệt vận 
động hoàn toàn( Cơ mác bên không hoạt 

động  ) Pied tombant sensible avec 
paralysie motrice complète ( Péroniers 

latéreaux inactifs) 

 

SRINIVASAN 

 
Bàn chân rớt không còn cảm giác với 

liệt vận động không hoàn toàn (Cơ mác 
bên hoạt động) Pied tombant insensible 

avec paralysie motrice incomplète 
(Péroniers latéreaux actifs) 

Artériolyse 
CARAYON 
 

Artériolyse 
SRINIVASA
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Bàn chân rớt còn cảm giác kèm liệt vận động 
không hòan tòan  (các cơ mác bên còn họat động 
)  Kỹ thuật CARAYON. 

Pied tombant sensible avec paralysie motrice 
incomplète (péroniers latéraux actifs)  
Technique de CARAYON. 

Bàn chân rớt còn cảm giác liệt vận động hòan 
tòan ( các cơ mác không họat động )  Kỹ thuật 
SRINIVASAN +/- TENODESE với cơ mác bên 
(nếu có sự lỏng lẻo mặt ngòai của mắt cá chân  ). 

Pied tombant sensible avec paralysie motrice 
complète (péronier latéraux inactifs)  
Technique de SRINIVASAN +/- TENODESE avec 
péronier latéral (si laxité externe de la cheville). 

Bàn chân rớt mất cảm giác kèm liệt không hòan 
tòan vận động  (các cơ mác bện còn họat động ) 

 Kỹ thuật mổ CARAYON kèm giải áp thần kinh / 
bóc tách giao cảm động mạch . 

Pied tombant insensible avec paralysie motrice 
incomplète (péroniers latéraux actifs)  
Technique de CARAYON avec 
décompression/artériolyse. 

Bàn chân rớt không còn cảm giác , liệt hòan tòan 
vận động (các cơ mác bên liệt )  Kỹ thuật mổ 
SRINIVASAN kèm giải áp thần kinh / bóc tách giao 
cảm  +/- TENODESE bằng cơ mác bên  (nếu có 
lỏng lẻo mặt ngòai  của vùng mắt cá chân ). 

Pied tombant insensible avec paralysie motrice 
complète (péroniers latéraux inactifs)  
Technique de SRINIVASAN avec 
décompression/artériolyse +/- TENODESE avec 
péronier latéral (si laxité externe de la cheville). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPPiiieeeddd   tttooommmbbbaaannnttt    aaavvveeeccc   
VVVAAARRRUUUSSS   EEEQQQUUUIIINNN   
SPE complet avec PL  
(-) conséquence de la 
déformation varus 
 
Bàn chân rớt với gập 
vẹo trong 
Liệt SPE hoàn toàn và 
PL (-) hậu quả của  
biến dạng vẹo trong 

  

RRRéééaaacccttt iiivvvaaattt iiiooonnn ddduuu 
JJJaaammmbbbiiieeerrr   AAAnnntttééérrr iiieeeuuurrr    
 Ne suffit pas pour 
corriger la déformation 
en varus 
 
Tái tạo hoạt động cho 
cơ chày trước 
Không đủ để chỉnh sửa 
biến dạng vẹo trong 

 

RRRéééaaacccttt iiivvvaaattt iiiooonnn   ddduuu   JJJaaammmbbbiiieeerrr  
AAAnnntttééérrr iiieeeuuurrr    aaavvveeeccc   TTTééénnnooodddèèèssseee   
PPPééérrrooonnniiieeerrr    LLLaaatttééérrraaalll    
ooouuu   
RRRéééaaacccttt iiivvvaaattt iiiooonnn   iiisssooollléééeee   dddeee   
lll ’’’EEExxxttteeennnssseeeuuurrr   CCCooommmmmmuuunnn   dddeeesss   
OOOrrr ttteeeiii lllsss   (((SSSRRRIIINNNIIIVVVAAASSSAAANNN)))    
 Correction de la déformation 
en varus 
Tái tạo hoạt động của cơ 
chày trước với chỉnh hình 
gân của cơ mác bên (PL) 
hay 
Hay tái tạo hoạt động  đơn 
thuần của  cơ duỗi chung  
các ngón( SRINIVASAN) 
Chỉnh sủa biến dạng  vẹo 
trong 
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VVẬẬTT  LLÝÝ  TTRRỊỊ  LLIIỆỆUU  TTRROONNGG  GGIIAAII  ĐĐOOẠẠNN  PPHHẪẪUU  TTHHUUẬẬTT  

KKIINNÉÉSSIITTHHÉÉRRAAPPIIEE  PPÉÉRRII--OOPPÉÉRRAATTOOIIRREE 
 
 

1. ĐẠI CƯƠNG  1. GÉNÉRALITÉ 

 Như chúng ta đã biết, phẫu thuật chỉnh hình tái 
tạo (hay phẫu thuật sửa chữa) bao gồm việc lấy đi  
một cơ  mạnh mà sự sử dụng không phải là chính 
yếu, để chuyển phục hồi cho cơ bị liệt mà việc sử 
dụng là chính yếu cho chức năng .  

Comme nous l’avons vu, la chirurgie palliative 
(ou réparatrice) consiste à prélever un muscle 
sain don’t l’utilité n’est pas primordiale, pour 
l’insérer à la place d’un muscle paralysé dont 
l’utilité est essentielle à la fonction. 

Vật lý trị liệu giữ vai trò chính yếu trong phẫu thuật 
mũi nhọn nầy, bao gồm các mục đích như sau:  

La kinéthérapie joue, dans cette intervention de 
pointe, un rôle majeur. Ses buts sont les 
suivants : 

• Trước mổ : chuẩn bị cho động tác phẫu thuật 
bằng cách  làm mềm mại các khớp đã cứng do 
sự không sử dụng lâu ngày  bằng cách tập kéo 
dài các gân và tăng cường tối đa cơ chuyển sẽ 
yếu hay giảm bậc cơ sau khi phẫu thuật .  

• Avant l’opération (pré- opératoire) : Préparer le 
geste chirurgical en assouplissant les 
articulations enraidies par la non utilisation, en 
étirant les muscles rétractés et en renforcant 
au maximum le futur transplant qui sera affaibli 
par la chirurgie. 

• Sau mổ : Phục hồi chức năng cho cơ chuyển 
trong chức năng mới mà nó đảm nhiệm, làm 
sao đem lại cho bệnh nhân một dáng dấp gần 
như bình thường và ít nguy hiểm có thể được .
  

• Après l’opération (post- opétatoire) : 
Réhabiliter le muscle transplanté dans sa 
nouvelle fonction, afin de redonner au patient 
une demande aussi normale et peu 
dangereuse que possible. 

 Vật lý trị liệu như vậy là một thành phần bổ xung 
chính yếu cho phẫu thuật bổ hình tái tạo, nếu 
không có nó ,  thì sẽ dẫn đến thất bại .  

La kinéthérapie est donc un complément 
essentiel à la chirurgie répératrice, qui sans elle 
est vouée à l’échec. 

Việc tập vật lý trị liệu hiệu quả cần đảm bảo có sự 
hiện diện của bệnh nhân tại trung tâm có chuyên 
khoa phẫu thuật trong suốt thơì gian trước mổ ít ra 
là một tuần, và một tháng sau mổ.  

Une kinéthérapie efficace devrait réclamer la 
présence du patient en centre spécialisé durant 
au moins une semaine avant l’opérationet un 
mois après. 

Một thời gian dài lưu trú thì không thể thực hiện 
cho đại đa số bệnh nhân, đặc biệt là cho những ai 
còn mang gánh nặng gia đình. Như vậy, việc lựa 
chọn được thực hiện tại Bệnh Viện Da Liểu TP Hồ 
Chí Minh hay  Bệnh viện Phong – Da liễu Quy Hòa 
để có trách nhiệm tối đa đối với bệnh nhân trong 
vấn đề phẫu thuật, và hoạch định cách điều trị vật 
lý trị liệu  về việc tự tập  tại nhà,   được kiểm tra và 
được điều  chỉnh lại thường xuyên bởi các nhân 
viên vật lý trị liệu. Điều này chỉ có thể làm được 
nếu bệnh nhân năng động và ý thức được các 
nguy cơ, và nếu họ có thể được theo dõi thường 
xuyên trong cộng đồng .  

Un si long séjour est impossible pour la grande 
majorité des patients, en particulier pour ceux qui 
sont à charge de famille. Le choix a donc été à 
Hồ Chí Minh Ville  et de Quy Hoa de 
responsabiliser au maximum le patient vis à vis 
de  sa chirurgieet d’axer le traitement 
kinéthérapique  sur une au-réducation à 
domicile, contrôleé et ajustée   régulièrement  par 
les thérapeutes. Ceci n’est possible que si le 
patient est réellement motivé et conscient des 
dangers et s’il est efficacement suivi dans la 
communauté. 

2. BẢNG TỔNG KÊ PHÃU THUẬT  2. BILAN CHIRURGICAL 

Ngoài phiếu điền tàn tật cơ bản  cho từng  cá 
nhân , cần phải có một bảng tổng kê chuyên môn 
để có thể khách quan hóa tiến trình cuã các chức 
năng trước và sau mổ , và định hướng các trị liệu 
theo từng chức năng tiến triển của người bệnh .  

Outre  la fiche basique inviduelle des invalidités, 
un bilan plus spécifique est nésessaire afin 
d’objectiver la progression de la fonction avant et  
après l’opérationet d’orienter  les traitements en 
fonction de l’évolution du patient. 
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Phiếu điền về tổng kê hoạt động cần phải được 
thực hiện bởi một êkíp được đào tạo bởi các phẩu 
thuật viên và kỹ thuật viên vật lý trị liệu .  

La fiche inviduelle de bilan chirurgical doit être 
complétée par une équipe formée du chirurgien 
et du kinétherapeute. 

Phiều nầy cần phải được điền  tuyệt đối  tuân   
theo  các giai đoạn sau :  

Elle sera impérativement  remplie aux étapes 
suivantes : 

Trước vật lý trị liệu : Khi khám mổ lần  đầu tiên 
cho bệnh nhân, theo giấy chuyển của các tuyến 
quận huyện hay tỉnh. Tiếp theo bảng tổng kê này 
là phần chỉ định cho bệnh nhân các bài tập vật lý 
trị liệu cần thực hiện tại nhà, trước khi tính đến 
vấn đề phẫu thuật .  

Pré-kinéthérapie :  à la premìere consultation 
chirurgicale du patient, sur référence  du 
dispensaire de district ou de la province. Suite à 
ce bilan sont indiqués au patient les exercices à 
réaliser à domicile, avant  d’envisager  
l’intervention chirurgicale. 

Trước mổ : khi các kết quả nhận được bởi việc tự 
tập vật lý trị liệu đã đầy đủ thì mới lên chương 
trình mổ . 

Pré-opératoire : dès que le résultats obtenus par 
l’auto-kinéthérapie sont suffisants, l’opération est 
plannifíee. 

Sau thời gian cố định bột : 2 hay 3 ngày sau khi bỏ 
bột ( 21 ngày sau mổ đối với mổ CARAYON ).  

Post-immobilissation : 2 ou 3 jours après ablation 
de l’immobilisation plâtrée ( 21 jours après 
l’oprération) 

Sau vật lý trị liệu : 1 tháng sau thực hành hằ̀ng 
ngày tập phục hồi chức năng ngoài thời gian cố 
định bột .  

Post-kinéthérapie :  1 mois après pratique 
quotidienne de la réeducation fonctionnelle hors 
immobilisation. 

Thời gian theo dõi : thường xuyên có thể được .  Période de suivi : aussi souvant que possible 

Ví dụ phiều điền cá nhân phẩu thuật  được sử 
dụng tại Bệnh Viện Da Liểu TP Hồ Chí Minh :  

Fiche d’analyse clinique CDV Ho chi Minh  
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3. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀN BẢNG TỔNG KÊ  3. MÉTHODES DE BILAN 

3.1 . Giai đoạn  3.1. Période 

Chỉ rõ thời gian khám : trước vật lý trị liệu, trước 
mổ, sau thời gian cố định bột, theo dõi (chỉ rõ số 
tháng đã trôi qua từ khi mổ ).  

Indiquer la période de l’examen : 
prékinésithérapie, préopératoire, post-
immobilisation, suivi (indiquer alors le nombre de 
mois écoulés depuis l’opération). 

Cũng cần ghi thêm tên tuổi của người khám . 
Thực hiện bảng tổng kê cần  có sự hiện diện cuả 
phẫu thuật viên và nhân viên vật lý trị liệu .  

Noter également le nom des examinateurs. Il est 
recommandé d’effectuer le bilan en binôme : 
chirurgien + kinésithérapeute. 

3.2. Tình trạng đối bên  3.2. Controlatéral 

Tình trạng cơ cuả bàn chân đối bên cũng cần 
được ghi lại trên phiếu, bằng một dấu chéo trong ô 
tương ứng : bình thường, liệt, mổ .  

L’état musculaire du pied contro-latéral doit être 
reporté sur la fiche, par une croix dans la case 
correspondante : normal, paralysé, opéré. 

Nếu bàn chân đối bên cũng bị liệt, cũng cần ghi rõ 
nếu biết được ngày bắt đầu liệt. Ghi rõ nếu đã 
được mổ , trong trường hợp thất bại, cũng cần ghi 
rõ cách mổ và ngày mổ.  

Si le pied contro-latéral est également paralysé, 
noter aussi précisément que possible la date de 
début de la paralysie. Indiquer s’il a déjà été 
opéréet le cas échéant, le type et la date de 
l’intervention. 

3.3. Phẫu thuật  3.3. Chirurgie 

Phẫu thuật viên sẽ ghi lại kỹ thuật mổ ( ví dụ mổ 
Carayon ), cũng như các thao tác mổ kết hợp ( nối 
dài gân Achille, chỉnh hình  ngón, v.v…).  

  

Le chirurgien notera le type de chirurgie 
(“Carayon”, par exemple), ainsi que les éventuels 
gestes associés (rallongement du tendon 
d’Achille, redressement de la griffe des 
orteilsetc..)  

Cũng có thể có những phẫu thuật qua nhiều giai 
đoạn .  

Il peut y avoir des interventions en plusieurs 
étapes. 
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3.4.Theo dõi sau mổ   3.4. Suites chirurgicales 

Ghi thời gian mang bột, số ngày. Nói chung là 40 
ngày theo cách mổ Carayon .  

Noter la durée du plâtre, en nombre de jours. En 
général 40. 

Tính chuyên cần cuả bệnh nhân trong vấn đề tập 
VLTL ( cũng như tính năng động cuả người bệnh ) 
được đánh gía khách quan bởi kỹ thuật viên vật lý 
trị liệu : 
0    = không có chuyên cần , 
+    =   chuyên cần tương đối,  
++  =  chuyên cần tốt .  

L’assiduité du patient à sa rééducation (ainsi que 
sa motivation) est évaluée par le 
kinésithérapeute  
0   = aucune assiduité,  
+   = assiduité moyenne, 
++ = bonne assiduité 

Đế gót (hay nẹp thanh đu đưa ) từ ngày... : ghi rõ 
ngày mà bột được tăng cường cho phép bệnh 
nhân đi lại, biết rằng J0 tương ứng với ngày mổ .  

Talonnette d’appui (ou étrier de marche) à J... : 
indiquer le numéro du jour à partir duquel le 
plâtre a été équipé d’un dispositif permettant au 
patient de marcher, sachant que J0 correspond 
au jour de l’intervention. 

Giày phòng ngừa : ghi có hay không, trong trường 
hợp bệnh nhân được nhận giày theo tiêu chuẩn 
phòng ngừa, dù rằng giày được mua ở chợ hay 
được làm theo số đo Giày nâng chân lết : trong 
một vài trường hợp, nếu gân chuyển sau mổ hoạt 
động yếu, hoặc trong trường hợp bệnh nhân 
không mổ được : ví dụ tuổi gìa, từ chối mổ, cơ 
dùng để chuyển gân không đủ mạnh để phẩu 
thuật thì bệnh nhân cần thiết được cấp giày nâng 
chân lết.theo một mẫu nào đó.   

Sandale protectrice : noter si, oui ou non, le 
patient a reçu une sandale aux normes de 
protection, qu’elle soit du marché, ou 
confectionnée sur-mesure. Appareillage anti-
steppage : dans certains cas, si le transfert 
tendineux est trop faible, ou si le patient ne peut 
bénéficier de chirurgie (trop âgé, non volontaire, 
transplant insuffisant, patient encore sous 
traitement, pied oedémacié...), il peut nécessiter 
une attelle anti-steppage d’un type quelconque 

Làm việc lại : ghi rõ ngày ( tính từ   ngày J0) bệnh 
nhân bắt tay làm việc lại, nếu không, đánh dấu 
chéo vào ô “ không “.  

Reprise du travail : Indiquer le jour (compté à 
partir de J0) de la reprise du travail, si le patient 
travaille. Sinon, mettre une croix dans la case 
“non”. 

3.5.Trắc nghiệm cơ   3.5. Tests musculaires 

 Mỗi cơ được trắc nghiệm riêng rẽ, lực cơ được 
đánh giá theo bậc cơ theo quy ước quốc tế.  

Chaque muscle est testé individuellement, sa 
force est évaluée suivant la cotation 
internationale : 

• 0 : không có sự khơi mào vận động thấy 
được hay sờ được=> cơ hoàn toàn bị liệt .  

• 0 : Aucune amorce de mouvement visible ou 
palpable => Muscle complètement paralysé. 

• 1 : có sự khơi mào của co cơ , không đủ gây 
ra cử động => cơ bị tổn thương .  

• 1 : Amorçe de contraction, insuffisante pour 
provoquer un mouvement => Muscle très 
atteint. 

• 2 : cử động theo mọi biên độ cho phép , 
nhưng không có trọng lực => cơ rất yếu.  

• 2 : Mouvement dans toute l’amplitude 
permise, mais sans pesanteur => Muscle très 
faible. 

• 3 : cử động theo mọi biên độ cho phép , 
chống lại được trọng lực => cơ yếu .  

• 3 : Mouvement dans toute l’amplitude 
permise, contre la pesanteur => Muscle 
faible.  

• 4 : cử động theo mọi biên độ cho phép , 
chống lại được trọng lực và chống lại sự đề 
kháng nhẹ  bằng tay .  

• 4 : Mouvement dans toute l’amplitude 
permise, contre la pesanteur et contre 
résistance manuelle légère => Muscle 
fatigable. 

• 5 : cử động hết mọi biên độ cho phép, chống 
lại được trọng lực và chống lại sự đề kháng 
mạnh bằng tay => cơ bình thường . 

 
  

• 5 : Mouvement dans toute l’amplitude 
permise, contre la pesanteur et contre 
résistance manuelle forte => Muscle normal. 

Cẩn thận :  Précautions :  
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• Trắc nghiệm  này chỉ đánh gía lực cơ , và 
không phải đánh giá cử động chính nó . 
Trước khi bắt đầu mỗi trắc nghiệm, cần phải 
kiểm tra trước đó sự vận động thụ động biên 
độ cử động , mà biên độ này có thể bị giảm 
trong trường hợp cứng khớp.  

• Le test ne doit évaluer que la force 
musculaireet non pas le mouvement lui-
même. Avant de commencerchaque test, il 
faut donc vérifier par une mobilisation passive 
préalable l’amplitude du mouvement, qui peut 
être réduite si l’articulation est enraidie. 

• Nếu người thử  cơ do dự  giữa hai bậc cơ cần 
đánh gía , cần  phải làm cho tinh tế hơn các 
trắc nghiệm bằng cách thêm dấu (+) vào phần 
đánh gía bậc cơ . Ví dụ : 1+ có thể chỉ ra rằng 
cơ có thể gây ra một cử động rõ nhưng không 
hoàn toàn .  

• Si les examinateurs hésitent entre deux 
cotations, ils peuvent affiner le test en 
ajoutant un signe + à la cotation. Exemple : 
1+  peut désigner un muscle provoquant un 
mouvement net, mais incomplêt. 

• Cần phải giải thích cho bệnh nhân các vận 
động cần làm , bằng cách vận động thụ động 
biểu diễn trước đó .  

• Il est nécessaire de bien faire comprendre au 
patient le mouvement recherché, par une 
mobilisation passive de démonstration 
préalable. 

Đối vơí những trắc nghiệm này, người ta cần phân 
biệt ba nhóm cơ :   

Pour ces tests, on dissocie 3 groupes 
musculaires : 

• Các cơ được thần kinh chày trước chi phối, 
thường bị tổn hại trong bệnh phong .  

• Les muscles innervés par le nerf Tibial 
Antérieur, souvent atteint par la lèpre. 

• Các cơ được thần kinh cơ bì chi phối , đôi khi 
bị tổn hại.  

• Les muscles innervés par le nerf Musculo-
cutané, parfois atteint. 

• Các cơ được thần kinh hông khoeo trong chi 
phối, không bao giờ bị tổn thương  ở đoạn 
cao, ngược lại thường hay gặp tổn thương ở 
phần sau mắt cá trong, khi nó  phân nhánh 
thành thần kinh chày sau kéo theo sự liệt các 
cơ nội tại cũng như mất cảm giác vùng gan 
chân.  

• Les muscles innervés par le nerf  Sciatique 
Poplité Interne, jamais touché dans sa partie 
haute, mais souvent touché en arrière de la 
malléole interne, dans sa ramification en nerf 
Tibial Postérieur, entraînant une atteinte des 
muscles intrinsèques et une insensibilité de la 
vôute plantaire. 

Để thực hiện nhanh chóng, các trắc nghiệm này 
sẽ có thể được thực hiện, đặc biệt trên các cơ 
mạnh, bằng cách giảm dần, khi bắt đầu bằng một 
kháng lực tối đa ( bậc 5).  

Pour plus de rapidité, les tests pourront être 
effectués, en particulier sur les muscles non 
atteints, de manière décroissante, en 
commençant par une résistance maximale 
(cotation 5). 

- CƠ CHÀY TRƯỚC   - JAMBIER ANTERIEUR 

Cơ chày trước thực hiện  gấp bàn chân về mặt 
lưng, kết hợp với ngửa bàn chân. Đây là cơ đầu 
tiên  bị tổn thương trước nhất trong liệt thần kinh 
hông khoeo ngoài. Để trắc nghiệm cơ chày sau  
có tính đặc trưng, không có sự tham gia hô ̃ trợ của 
các cơ duỗi khác, của các ngón chân, đặc biệt 
ngón chân cái, thì các ngón chân phải ở tư thế 
chùn .  

Le Jambier antérieur effectue une flexion dorsale 
du pied, associée à une supination. C’est le 
premier muscle touché lors de l’atteinte du nerf 
sciatique poplité externe. Pour que le test soit 
spécifique au Jambier antérieur, sans 
participation parasite des autres extenseurs, les 
orteils, en particulier le gros orteil, doivent être 
relâchés 
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Vị thế khởi đầu : bàn chân gập về phía gan chân 
và sấp   

Position de départ : pied en flexion plantaire et en 
pronation 

Trắc nghiệm từ  0, 1, 2 : Cẳng chân bệnh nhân 
được để dọc nằm theo mặt trong, bàn chân bệnh 
nhân  đặt ra ngoài bàn khám. Khi có sự co cơ, 
thân cơ được sờ ở phần trên trước cẳng chân, ở 
phía ngoài mào chày, và gân được sờ trên vùng 
cổ chân, về phía trong..  

Test à 0, 1, 2 : la jambe du patient est allongée 
sur sa face interne, le pied en débord de table 
Lors de la contraction, le corps musculaire est 
palpé sur la partie antérieure de la jambe, en 
dehors de la crête tibialeet le tendon sur le cou 
de pied, vers l’intérieur.. 

Trắc nghiệm bậc cơ 3, 4, 5: bệnh nhân 
được ngồi trên bàn, cẳng chân để thỏng . 
Kháng lực bàn tay được đặt phần trên  
bàn chân, mặt trong .  

Test à 3, 4, 5 : le patient est assis sur 
une table, la jambe pendante. La 
résistance manuelle à la contraction 
est placée sur le dessus du pied, côté 
interne. 

- CƠ DUỖI CHUNG CÁC NGÓN CHÂN   - EXTENSEUR COMMUN DES ORTEILS 

Thực hiện gấp về mặt lưng 4 ngón chân 
cuối ( nhất là đốt một ), sau đó là gấp 
bàn chân về mặt lưng, kết hợp với sự  
sấp bàn chân làm thăng bằng động tác 
ngửa của cơ chày trước   

Effectue une flexion dorsale des 4 
derniers orteils (surtout de la 
première phalange), puis une flexion 
dorsale du pied, associée à une 
pronation qui équilibre l’action 
supinatrice du Jambier antérieur. 

Vị trí bắt đầu : Bàn chân gấp về mặt lòng và ngửa .
  

Position de départ : pied en flexion plantaire et 
supination. 

Trắc nghiệm bậc cơ từ 0, 1, 2 : Bệnh 
nhân nằm ngửa, bàn chân để nhô ra khỏi 
bàn. Khi có sự co cơ đối vơí vận động 
gấp về mặt gan chân của các ngón chân 
và củabàn chân ( kết hợp với sấp ), gân 
cơ duỗi chung được sờ ở vị trí mắt cá 
chân, 1cm về trước mắt cá ngoài . Trên 
bàn chân gầy, 4 nhánh gân tận cùng 
được thấy rõ phía sau các ngón chân . 

  

Test à 0, 1, 2 : Le sujet est allongé 
sur le dos, le pied en débord de table. 
Lors de la contraction musculaire 
pour le mouvement de flexion 
plantaire des orteils et du pied 
(associée à une pronation), le tendon 
de l’extenseur commun est palpable 
au niveau de la cheville, 1 cm en 
avant de la maléole externe. Sur un 
pied maigre, les 4 branches 
terminales  sont visibles en arrière 
des orteils 

Trắc nghiệm bậc cơ từ 3, 4, 5: Bệnh 
nhân ngồi trên bàn, cẳng chân để thỏng . 
Yêu cầu cũng làm động tác trên : duỗi 
các 4 ngón chân cuối, và bàn chân ở tư 
thế  sấp   

Test à 3, 4, 5 : Le patient est assis en 
bout de table, jambe pendante. Le 
même mouvement est demandé : 
extension des 4 derniers orteilset du 
pied, en pronation 

Trắc nghiệm bậc cơ 4, 5 : Mắt cá chân được giữ, Test à 4 et 5 : La cheville est maintenueet la 
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và kháng lực bàn tay của người khám được đặt 
trên phần lưng mặt ngoài bàn chân .  

résistance manuelle est appliquée sur la partie 
dorsale externe du pied. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CƠ DUỖI RIÊNG NGÓN CHÂN CÁI  - EXTENSEUR PROPRE DU GROS ORTEIL  

Thực hiện gấp ngón chân cái về mặt lưng ( nhất là 
đốt một ), và góp phần gấp mặt lưng / khép /ngửa 
bàn chân .                               

Effectue une flexion dorsale du gros orteil 
(surtout de la première phalange)et participe à la 
flexion dorsale / adduction / supination du pied. 

Vị trí bắt đầu : Bàn chân đặt trên bàn, gập về mặt 
gan chân, ngón chân cái ở tư thế gấp về phía gan 
chân .  

Position de départ : Pied reposant sur une table, 
en flexion plantaire, gros orteil en flexion 
plantaire 

 
 
 
 
 
 
 
Trắc nghiệm bậc cơ 0, 1, 2 : Yêu cầu bệnh nhân 
gấp ngón chân cái về mặt lưng. Gân cơ được sờ 
trên mặt lưng của đốt một và của vùng xương bàn 
một .   

Test à  0, 1, 2 : On demande au sujet une flexion 
dorsale du gros orteil. Le tendon est palpable sur 
la face dorsale de la première phalange et du 
premier métatarsien. 

Trắc nghiệm bậc cơ 3, 4 và 5 : Kháng lực được  
đặt ở mặt lưng trên đốt một của ngón chân cái .            

Test à 3, 4 et 5 : La résistance est placée sur la 
face dorsale de la première phalange du gros 
orteil. 

- CƠ MÁC BÊN NGẮN   - COURT PERONE LATERAL  

 
 
 
 
 
 
 
 

Thực hiện dạng / sấp bàn chân, và giữ vững vòm 
gan chân ngoài.  

Effectue une abduction / pronation du piedet 
maintient l’arche externe. 

Vị trí bắt đầu : Bàn chân đặt trên bàn, bệnh nhân 
nằm ngửa cho các trắc nghiệm bậc cơ 0, 1, 2 
bệnh nhân nằm nghiêng cho các trắc nghiệm bậc 
cơ từ 3, 4, 5 .Bàn chân ở vị thế khép / ngửa .  

Position de départ : Pied reposant sur une table, 
sujet sur le dos pour les tests à 0, 1, 2, sur le 
côté pour les tests à 3, 4, 5. Position en 
adduction / supination. 

Trắc nghiệm bậc cơ 0, 1, 2 : khi có sự co cơ, gân 
sẽ được sờ ở phía sau của nền xương bàn thứ 
năm .  

Tests à 0, 1, 2 :  Lors de la contraction, le tendon 
est palpable en arrière de la base du 5e 
métatarsien. 
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Trắc nghiệm bậc cơ 3, 4, 5 : Bàn 
chân bệnh nhân để ra khỏi bàn, 
xoay trong bàn chân. Kháng lực 
được đặt trên bờ ngoài của xương 
bànnăm .                              
  

Tests à 3, 4, 5 : Pied en débord 
de table, sur le côté. La 
résistance est appliquée sur le 
bord externe du 5ème 
métatarsien. 

- CƠ MÁC BÊN DÀI  - LONG PERONE LATERAL  

Thực hiện sấp bàn chân /dạng / gấp bàn chân về 
mặt gan chân, và duy trì các cung khác nhau của 
vòm gan chân . 

Effectue une pronation / abduction / flexion 
plantaire du piedet maintient les différentes 
arches de la voûte plantaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Về mặt chức năng, cơ mác bên dài ( kết hợp với 
cơ mác bên ngắn ) là cơ làm ổn định bên và phía 
ngoài bàn chân  

Du point de vue fonctionnel, le long péronier 
latéral est (avec le court péronier latéral) le 
stabilisateur latéral externe du pied (cf chapitre 
1.4.3.).  

Vị trí bắt đầu : Bàn chân đặt trên bàn, bệnh nhân 
nằm ngửa cho các trắc nghiệm bậc cơ từ 0, 1, 2, 
nằm nghiêng cho các trắc nghiệm bậc cơ 3, 4, 5, 
(giống như trắc nghiệm cơ mác bên ngắn ). Vị thế 
bàn chân khép / ngửa .  

Position de départ : Pied reposant sur une table, 
sujet sur le dos pour les tests à 0, 1, 2, sur le 
côté pour les tests à 3, 4, 5 (Idem que pour le 
Court péronier latéral).  Position en adduction / 
supination. 

Trắc nghiệm bậc cơ 0,1, 2: khi có sự co cơ, gân 
được  sờ ở phía sau mắt cá ngoài  và thân cơ 
được sờ dưới đầu xương mác    

Tests à 0, 1, 2 : Lors de la contraction 
musculaire, le tendon est palpable en arrière de 
la malléole externeet le corps musculaire sous la 
tête du péroné. 

Trắc nghiệm bậc cơ 3, 4, 5 : bàn chân 
được để ra khỏi bàn, xoay nghiêng 
trong Kháng lực được  đặt trên mặt 
gan bàn chân, dưới xương bàn một , 
sau đó trên bờ ngoài của bàn chân : 
kháng lực trong thì đầu cho động tác 
sấp, sau đó cho động tác dạng .  

Tests à 3, 4, 5 : Pied en débord de 
table, sur le côté. La résistance 
est appliquée sur la face plantaire 
du pied, sous le 1er métatarsien, 
puis sur le bord externe du pied : 
la résistance s’oppose dans un 
premier temps au mouvement de 
pronation, puis au mouvement 
d’abduction. 

- CƠ CHÀY SAU   - JAMBIER POSTERIEUR 

Thực hiện động tác khép / ngửa bàn chân và nâng 
đở vòm gan chân .Về mặt chức năng, cơ chày sau 
là cơ ổn định trong của bàn chân khi đi lại .       
  

Effectue une adduction / supination du piedet 
soutient la voûte plantaire. Du point de vue 
fonctionnel, le Jambier postérieur est stabilisateur 
interne du pied lors de la marche. 
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Vị trí bắt đầu : Bàn chân để trên bàn , gấp bàn 
chân về mặt gan chân / dạng / sấp bàn chân .  

Position de départ :  Pied reposant sur une table, 
en flexion plantaire / abduction / pronation. 

 
 
 
 
 
 
 
Trắc nghiệm bậc cơ 0, 1, 2 : bệnh nhân nằm ngửa. 
Khi có sự co cơ, gân cơ được sờ ở phía sau và 
phía trên mắt cá trong .  

Tests à 0, 1, 2 : Le patient est sur le dos. Lors de 
la contraction, le tendon du muscle est palpable 
en arrière et au dessus de la malléole interne. 

Trắc nghiệm bậc cơ 3, 4, 5 : bệnh nhân nằm  
nghiêng , bàn chân để nhô ra khỏi bàn. Kháng lực 
được đặt mặt trong của xương bàn .       
  

Tests à 3, 4, 5 : Le patient est sur le côté, le pied 
en débord de table. La résistance est appliquée 
sur la face interne du métatarse. 

- CƠ GẤP CHUNG CÁC NGÓN CHÂN   FLECHISSEUR COMMUN DES ORTEILS 

Thực hiện gấp gan chân của 4 ngón chân cuối , 
bắt đầu từ đốt xa , sau đó là đốt hai , rồi đến đốt 
một . Cơ cũng tham gia vào khép / ngửa / gấp bàn 
chân về mặt gan chân , và nâng đở vòm gan chân       
  

Effectue une flexion plantaire des 4 derniers 
orteils, en commençant par la phalange distale, 
puis la deuxième, puis la première. Il participe 
également à l’adduction / supination / flexion 
plantaire du piedet soutient la voûte plantaire. 

Vị trí bắt đầu : bệnh nhân nằm ngửa , bàn chân và 
ngón chân ở tư thế trung gian. Mỗi ngón chân có 
thể trắc nghiệm từng ngón, nhưng một trắc 
nghiệm chung cũng đã đủ thể hiện .  

Position de départ : Patient allongé sur le dos, 
pied et orteils en position neutre. Chaque orteil 
peut être testé séparément, mais un test global 
est suffisant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trắc nghiệm bậc cơ 0, 1, 2 : Đốt thứ hai của ngón 
chân  được giữ hai bên, người ta yêu cầu bệnh 
nhân gấp đốt xa về mặt gan chân  

Test à 0, 1, 2 : La deuxième phalamge est 
maintenue latéralement, on demande au patient 
une flexion plantaire de la phalange distale.  

Trắc nghiệm bậc cơ 3, 4, 5 :kháng lực được đặt 
trên mặt gan của vùng đốt xa.                                         

Test à 3, 4, 5 : La résistance est placée sur la 
face plantaire de la phalange distale. 

- CƠ GẤP RIÊNG NGÓN CHÂN CÁI   - FLECHISSEUR PROPRE DU GROS ORTEIL 

Thực hiện gấp về mặt gan chân đốt một trên 
xương bàn, tham gia vào khép / ngửa /gấp bàn 
chân về mặt gan  chân và giữ vòm gan chân trong 
.                                                                     

Effectue une flexion plantaire de la première 
phalange sur le métatarsien, participe à 
l’adduction / supination / flexion plantaire du 
piedet maintient la voûte plantaire interne. 

Vị trí bắt đầu : Bệnh nhân nằm ngửa, bàn chân đặt 
trên bàn, tư thế trung gian .   

Position de départ : Patient allogé sur le dos, 
pied sur la table en position neutre. 
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Trắc nghiệm bậc cơ 0, 1, 2 : Đốt một được giữ hai 
cạnh bên, yêu cầu bệnh nhân gập đốt thứ hai .             

Tests à 0, 1, 2 :  La première phalange est 
maintenue latéralement, on demande au patient 
une flexion de la deuxième phalange. 

Trắc nghiệm bậc cơ 3, 4, 5 : kháng lực  được đặt 
ở đầu múp  ngón chân cái .  

Tests à 3, 4, 5 : La résistance est appliquée sur 
la pulpe du gros orteil. 

- CƠ SINH ĐÔI / CƠ DÉP  - JUMEAUX / SOLEAIRE  

Bao gồm cơ tam đầu ( cơ   bắp chân  ), là một 
trong những  cơ mạnh nhất của cơ thể. Các cơ 
này thực hiện gấp bàn chân về mặt gan. Về 
phương diện chức năng , các cơ này cho phép  
đứng được trên đầu các ngón chân, và đảm bảo 
sức bật về trước trong lúc đi  

Composent le muscle triceps (muscles du 
mollet), l’un des plus puissants du corps. Ils 
effectuent une flexion plantaire du pied. Du point 
de vue fonctionnel, ils permettent de se mettre 
sur la pointe du pied et assurent la propulsion 
lors de la marche. 

 Do vậy, trắc nghiệm cơ tam đầu cần  phải được 
thực hiện theo các tiêu chuẩn tương đối đặc biệt 
để nhằm đảm bảo kháng lực đối kháng lại vận 
động  

De ce fait, le test du triceps doit se pratiquer 
suivant des normes un peu particulières pour ce 
qui concerne la résistance à opposer au 
mouvement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trắc nghiệm bậc cơ 0, 1 : Bệnh nhân nằm  sấp, 
bàn chân để nhô ra ngoài cạnh bàn .  

Tests à 0, 1 : Le patient est couché sur le ventre, 
le pied en débord de table. 

Trắc nghiệm bậc cơ 2 : cùng vị thế trên, một kháng 
lực mạnh được đặt dưới phần trước bàn chân   

Test à 2 : Même position. Une forte résistance 
est appliquée sous l’avant du pied 

Trắc nghiệm bậc cơ 3 : bệnh nhân đứng trên bàn 
chân, và nhón lên bằng đầu các ngón chân .   

Test à 3 : Le patient est debout sur un piedet 
monte sur la pointe du pied. 

Trắc nghiệm bậc cơ 4, 5 : kháng lực được  đặt từ 
trên xuống dưới, trên hai vai.                                          

Tests à 4, 5  : La résistance est appliquée de 
haut en bas, sur les épaules.   
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- CÁC CƠ NỘI TẠI  -  INTRINSEQUES 

Đây là các cơ nhỏ cuả bàn chân, các cơ này được 
phân bố thần kinh bằng các nhánh tận cùng của 
thần kinh hông khoeo trong. Chức năng của chúng 
là chỉnh các tác động của các cơ lớn của cẳng 
chân, nhưng chúng còn có tác động đặc biệt cho 
phép trắc nghiệm chúng trong sự toàn diện : xòe 
ngón, chụm ngón .  

Petits muscles du pied, tous innervés par les 
branches terminales du nerf sciatique poplité 
interne. Leur fonction est d’ajuster l’action des 
grands muscles de la jambe, mais ils possèdent 
une action spécifique qui permet de les tester 
dans leur globalité : l’écartement / rapprochement 
des orteils. 

Vị trí ban đầu : vị trí trung gian của bàn chân và 
các ngón chân .  

Position de départ : position neutre du pied et 
des orteils. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trắc nghiệm bậc cơ 0, 1, 2, 3 : yêu cầu bệnh nhân 
xòe ngón và  chụm ngón .   

Tests à 0, 1, 2, 3 : On demande au patient 
d’écarter et de rapprocher ses orteils. 

Trắc nghiệm bậc cơ 4, 5 :  kháng lực nhẹ nhàng ( 
vì đây là các cơ nhỏ ) cản lại các ngón chụm lại, 
được đặt ở  các  bờ bên ngón .  

Tests à 4, 5 : Une légère (ce sont des petits 
muscles) résistance au rapprochement des 
orteils est appliquée sur leurs faces latérales. 

3.6.CÁC BIẾN DẠNG   3.6. DÉFORMATIONS 

• Sự phân rã của vùng cổ chân : Ghi  dấu (+) 
nếu vận động thụ động của vùng cổ chân gây 
ra tiếng kêu lụp cụp hoặc có cứng khớp. Điều 
này chỉ ra rằng các xương cổ chân đã bị lún 
sụp biến dạng .  

• Dislocation du cou du pied :  Noter (+) si la 
mobilisation passive de la cheville entraîne 
des craquements et des ressauts. Cela 
indique que les petits os du tarse sont 
subluxés, car résorbés, aplatis et déformés. 

• Sụp vòm gan chân : Ghi dấu (+) nếu bờ trong 
bàn chân đụng đất hay gần đụng đất. Người 
ta cũng ghi nhận một vài thuật ngữ quen 
thuộc hay dùng là bàn chân bẹt hay bàn chân 
(vòm gan chân bị đảo ngược) 

• Affaissement de la voûte plantaire :  Noter (+) 
si le bord interne du pied touche le sol, ou en 
est proche.   

• Vẹo các ngón chân : Ghi chú số thứ tự các 
ngón chân ( ngón chân cái là ngón số 1) 
không nằm theo trục ngón lệch ra ngoài hay 

• Déviation des orteils :  Noter le numéro des 
orteils (le gros orteil est le N° 1) qui ne sont 
pas dans l’axe du pied, déviés vers 
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 vào trong . Cũng cần ghi nhận rằng việc tháo 
khớp ngón chân cũng là một trong những 
nguyên nhân gây vẹo lệch trục các ngón chân 
, do vậy một trong những nguyên tắc làm giày 
là khi có một ngón đã bị tháo khớp thì người 
ta làm ngón chân giả gắn trên phần giày để 
làm giảm sự lệch trục các ngón chân kế cận .
  

l’extérieur, ou l’intérieur. Remarque : 
l’amputation d’un orteil peut être la cause 
d’une déviation des autres orteils. Quand il y 
a des amputations des orteils, il faut previr les 
ortheses des orteils quand on fait des 
chaussures 

• Vẹo ngoài bàn chân : Ghi  dấu (+) nếu bàn 
chân xoay ngoài, sấp bàn chân .  

• Valgus du pied : Noter (+) si le pied est 
tourné vers le dehors, en pronation. 

 

  
 
• Vẹo trong : Ghi  dấu (+) nếu bàn chân xoay 

trong, ngửa bàn chân .  
• Varus du pied :  Noter (+) si le pied est 

tourné vers le dedans, en supination. 

• Co rút gân Achille : Ghi dấu (+) nếu cử động 
thụ động của vùng cổ chân gập mặt lưng 
không hoàn toàn, bị chặn lại bởi gân cơ tam 
đầu rất căng. Biên độ khớp vùng cổ chân ở tư 
thế gập mặt lưng thì bình thường, biên độ hơi 
được tăng khi gối thẳng hơn là gối gấp. Trong 
trường hợp có co rút gân Achille, sự khác biệt 
này là rõ rệt .  

• Rétraction du tendon d’Achille : Noter (+) si la 
mobilisation passive de la cheville en flexion 
dorsale est incomplète, freinée par le triceps 
dont le tendon est très tendu. L’amplitude 
articulaire de la cheville en flexion dorsale est 
normalement un peu plus élevée le genou 
tendu que le genou fléchi. Dans le cas d’une 
rétraction du tendon d’Achille, cette différence 
est accentuée. 

• Cứng khớp : đánh dấu (+) nếu vận động thụ 
động cuả vùng cổ chân, khi gối gập là không 
hoàn toàn .  

• Raideur articulaire : Noter (+) si la 
mobilisation passive de la cheville, genou 
fléchi, est incomplète. 

• Talus varus / valgus : Bình thường 
vùng gót vẹo ngoài khoảng 5  
Đánh dấu (+) nếu có sự di lệch 
khỏi trục gót so với đường thẳng 
đứng, di lệch thấy được cuả vùng 
5° này, vẹo trong hay vẹo ngoài
  

• Talus varus / valgus:  
Physiologiquement, le talon 
est en valgus normal de 5° 
environ. Noter (+) si 
l’écartement de l’axe du talon 
par rapport à la verticale 
s’écarte visiblement de ces 
5°, en varus ou en valgus. 

3.7. Đau nhức   3.7. Douleur 

Đánh dấu (-) nếu bệnh nhân không cảm giác đau, 
(+) nếu bệnh nhân có cảm giác đau nhẹ , (++) nếu 
bệnh nhân có cảm giác đau nhức nhiều, trong ba  
điều kiện sau đây :  

Noter (-) si le patient ne ressent aucune douleur, 
(+) s’il ressent une douleur légère, (++) si la 
douleur est vive, dans les 3 conditions suivantes : 

 - Luôn đau ngay cả khi nghĩ   - de manière constante, même au repos. 
 - Khi đứng tì trên chân bệnh .  - en appui sur un pied 
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 - Khi đi.  - lors de la marche 

3.8 .CHỨC NĂNG   3.8. FONCTION 

• Chân lết : Đánh dấu (+) nếu bệnh nhân đi với 
dáng đi “chân rũ ” , có nghĩa là người bệnh 
phải co đầu gối quá mức để mà các đầu ngón 
chân không chạm đất khi đi. Dáng đi chân rũ 
có thể thăng bằng ( bàn chân theo trục ) hay 
vẹo trong .  

• Steppage : Noter (+) si le patient marche 
avec “steppage”, c’est à dire en pliant 
exagérément le genou pour que la pointe du 
pied ne râcle pas le sol lors du passage du 
pas. Le steppage peut être équilibré (pied 
dans l’axe) ou en varus (plante du pied vers 
l’intérieur). 

• “Clapping “:Đánh dấu (+) nếu trong lúc đi, bàn 
chân đụng đất. Điều này có nghĩa là các cơ 
nâng bàn chân đủ mạnh để chạm đất phần 
gót, nhưng còn rất yếu để ngăn chặn sự rớt 
cuả bàn chân trước khi vùng gót chạm đất .  

• “Clapping” :  Noter (+) si, lorsque le patient 
marche, le pied “claque” sur le sol. Cela 
signifie que les muscles releveurs sont 
suffisament forts pour attaquer le sol par le 
talon, mais encore trop faibles pour freiner 
la chute du pied en avant lors du contact du 
talon au sol. 

• Thăng bằng trên một chân : Đánh dấu (+) nếu 
bệnh nhân có khả năng làm được, không hổ 
trợ, bằng cách đứng trên một chân trong 
nhiều giây .  

• Equilibre unipodal :  Noter (+) si le patient 
est capable, sans assistance, de se tenir 
sur un pied pendant plusieurs secondes. 

• Đi lại bằng gót : Đánh dấu (+) nếu bệnh nhân 
có thể đi lại bằng gót, phần trước bàn chân 
không chạm đất .  

• Marche sur les talons :  Noter (+) si le 
patient peut marcher sur ses talons, sans 
reposer l’avant du pied au sol. 

• Đi lại bằng các đầu ngón chân : Ghi dấu (+) 
nếu bệnh nhân có thể đi lại bằng các đầu 
ngón chân mà không để gót chạm đất .  

• Marche sur la pointe des pieds : Noter (+) si 
le patient peut marcher sur la pointe des 
pieds sans poser les talons au sol. 

3.9. Dinh dưỡng   3.9. Trophicité  

• Da khô : Sờ  vùng da bàn chân, ở vùng mắt 
cá chân hay ngay cả vùng cẳng chân. Ghi 
dấu  (+) nếu da vùng đó hơi mềm, thô ráp. 
Ghi dấu (++) nếu da khô vãy cá, dầy tăng 
sừng. Nói chung da khô thường thấy ở vùng 
da mất cảm giác hay vùng da do thần kinh bì 
chi phối cảm giác bị phì đại, người ta cũng ghi 
nhận rằng vùng da đó có kèm thêm rụng lông 
và không tiết mồ hôi nữa .  

• Peau sêche :  Palper la peau au niveau du 
piedet de la jambe. Noter (+) si la peau 
paraît peu souple, dure. Noter (++) si elle 
présente un aspect craquelé, en “peau de 
serpent”. Remarque : les zones de peau 
sêche correspondent souvent aux zone 
insensibles. On notera également la chute 
des poils dans les zones où la sudation est 
diminuée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Sẹo dính : cách khám này chỉ thực hiện trong 

giai đoạn  sau mổ . Nắm các bờ sẹo giữa hai 
ngón. Ghi dấu (+) , ở một vài vùng cuả sẹo 
,vùng da không thể tách rời khỏi lớp dưới da. 
Ghi dấu (++) nếu da bị dính hết chiều dài cuả 
sẹo .  

• Cicatrice adhérente : Examen à n’effectuer, 
bien sùr, qu’en phase post-opératoire. Saisir 
les berges de la cicatrice entre 2 doigts. 
Noter (+) si, en certains endroits de la 
cicatrice, la peau ne peut être décollée des 
plans sous-cutanés. Noter (++) si la peau ne 
peut est adhérente tout le long de la cicatrice. 

• Phù nề : ghi dấu (+) nếu nếu vùng mắt cá hơi 
to hơn vùng đối bên , (++) nếu vùng mắt cá 

Oedème :  Noter (+) si la cheville est un peu plus 
volumineuse que le côté opposé, (++) si la 
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 và bàn chân rất sưng nề . Khi khám vùng mu 
chân người ta còn có thể ghi nhận sự mất đi 
các hõm tự  nhiên .  

cheville et le pied sont très gonflés. A 
l’examen de dos, on constate alors la 
disparition des reliefs rétro-malléolaires. 

• Nhiệt độ da : Đánh gía nhiệt độ của vùng mu 
bàn chân và mắt cá chân bằng phần mu bàn 
tay ( rất nhạy cảm nhiệt độ hơn phần gan 
tay), bằng cách so sánh với bên đối diện . Ghi 
dấu (+) nếu vùng da bên khám hơi nóng so 
với bên lành , (++) nếu sự khác biệt về nhiệt 
độ là rõ rệt .  

• Chaleur :  Evaluer la température du dessus 
du pied et de la cheville avec le dos de la 
main (plus sensible à la température que la 
paume), en comparaison avec le côté 
opposé. Noter (+) si le côté examiné est 
légèrement plus chaud que l’autre côté, (++) 
si cette différence de température est 
importante. 

3.10. Quan sát   3.10. Observations 

Người ta sẽ ghi chú trong mục này tất cả các yếu 
tố có tác động trong việc điều trị, mà không được 
đề cập tới trong phần phiếu điền của bản tổng kê .
  

On notera dans cette rubrique tous les éléments 
pouvant avoir de l’importance dans le traitement, 
qui ne sont pas mentionnés par ailleurs dans la 
fiche de bilan. 

Ví dụ : Các biến dạng liên quan đến các bệnh lý 
khác ( bệnh bại liệt ...), tình trạng tâm thần cuả 
bệnh nhân trong trường hợp đặc biệt  v.v....  

Exemple : Déformations liées à une autre 
pathologie (poliomyélite...)etat psychologique du 
patient si particulieretc.. 

3.11. Phiếu đo các khớp (dụng cụ)  3.11. Bilan articulaire 

Để thực hiện bảng đánh giá khớp của  mắt cá 
chân,  có thể dùng một thước đo chân,  nhưng làm 
sao có được một cái thích hợp cho bàn chân thì 
hay hơn cả.  Như vậy, việc lấy các kích thước của 
chân sẽ tiến hành nhanh hơn.  

Pour effectuer le bilan articulaire de la cheville, 
un simple goniomètre peut être utilisé, mais il est 
plus utile de confectionner un instrument de 
mesures plus adapté au pied. Les prises de 
mesure seront alors plus rapides. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Để làm được vậy, cần có một thước đo bằng gỗ, 
có xuyên lỗ ở đế, và thêm vào trục một tấm gỗ  
cứng để làm giá để chân. Phần nền của thước đo 
được kéo dài ra bởi một miếng gỗ để làm chuẩn.  

Pour cela, il suffit de se procurer un grand 
rapporteur  gradué, en bois (fourniture 
d’ébénisterie). Ce rapporteur est percé à sa 
baseet on y rajoute un axe en bois solide, 
comportant une planchette de support du pied. 
La base du rapporteur est prolongée par une 
rêgle de bois qui servira de repère. 

Chân được để lên giá đở, gót và mặt sau của bàn 
chân  được kê vào tấm gổ làm chuẩn. Đo độ dịch  
chuyển của khớp bàn chân, chủ động và thụ động, 
được kết quả ngay khi đọc trên thước đo, 0  là khi 
bàn chân ở thế trung lập( trục bàn chân 90 độ so 
với cẳng chân)  

L’instrument assemblé, la plante du pied est 
posée sur sa planchette, le talon et la face 
postérieure de la jambe plaqués sur la rêglette. 
Les mesures d’amplitude articulaire, actives et 
passives, sont lues directement sur le rapporteur, 
0 étant la position neutre de la cheville (axe du 
pied à 90° par rapport à la jambe). 

Chú ý: Trục quay của thước đo không khớp so với 
với trục giải phẫu, điều này không có gì làm ta khó 
chịu, vì rằng chỉ có sự tiến  triễn của 2 giai đọan  là 
mới đáng lưu ý. Nhưng điều cần thiết là các lúc đo 

Attention ! L’axe de rotation de cet appareil ne 
correspond pas aux axes anatomiques, ce qui 
n’est pas gênant, puisque seule l’évolution des 
mesures entre 2 périodes nous intéresse. Mais il 
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cần phải được thực hiện trứơc sau và trên cùng 
một thước đo  và  cùng một  mực chuẩn.  

est nécessaire que toutes les prises de mesures 
soient effectuées, d’une fois sur l’autre, avec le 
même appareilet suivant les mèmes repères. 

Ghi lại các  mẩu đo vào bảng  tổng hợp.   Report des mesures sur la fiche de bilan : 

Để cho các phiếu ghi  được rõ ràng 
và có thể giải thích được khi mới  
nhìn vào, các số đo cần có 2 gạch ( 
một cho  gập  bàn chân về phía lòng, 
một cho  gập về phía  lưng) cho phù 
hợp với phiếu ghi.  

Pour que la fiche de bilan soit claire 
et interprétable du premier coup 
d’oeil, les mesures sont simplement 
reportées par 2 traits (l’un pour la 
flexion plantaire, l’autre pour la flexion 
dorsale) dans la case correspondante 
de la fiche. 

Thí dụ : Gập bàn chân về phía lưng 
45 độ, gập bàn chân vào lòng bàn 
chân 75 độ =>  

Exemple : Flexion dorsale 45°, flexion 
plantaire 75°   ⇒ 

• Thụ động gối gấp: KTV  VLTL đẩy bàn chân 
gấp về phần  lưng và lòng bàn chân tối đa. 
Gấp  đầu gối trước tiên  là để cho cơ sinh ba  
được dãn ra. Cách thử này  đo được tầm rộng 
của chính khớp  đó, mà không làm dính dấp 
tới cơ.  

• Passif genou fléchi : C’est le thérapeute qui 
pousse le pied en flexion dorsale et plantaire 
maximum. La flexion préalable du genou 
permet de détentre le muscle triceps du 
mollet. Ce test mesure donc l’amplitude de 
l’articulation elle-même, sans “parasitage” 
musculaire. 

• Thụ động gối căng: KTV VLTL đẩy chân bệnh 
nhân. Lần này, gối đặt ở vị trí làm căng các cơ 
tam thoa của bắp chân, gây nên tình trạng giới 
hạn tầm rộng của khớp khi co về phần lưng 
bàn chân. Số đo sẽ thấp hơn với số đo lần 
trước khi  gối ở thế gấp. Khi có sự khác biệt 
khá lớn thì đó là dấu hiệu của sự căng cứng 
của cơ tam thoa.  

• Passif genou tendu :  C’est encore le 
thérapeute qui pousse le pied du patient. 
Cette fois, le genou met en tension le muscle 
triceps du mollet, qui va limiter l’amplitude 
articulaire de la flexion dorsale, qui sera donc 
inférieure à la mesure précédente, genou 
fléchi. Une grosse différence signe une 
rétraction du triceps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: Không cần đo độ mới của tầm  gấp về 
lòng bàn chân khi gối căng, vì nó cũng bằng với độ 
đo khi gối gấp. Chỉ ghi nhận  trong trường hợp độ 
đo trước .  

Note : Il est inutile de mesurer de nouveau 
l’amplitude en flexion plantaire, genou tendu, qui 
est la même qu’avec le genou fléchi. Reporter 
simplement dans la case la mesure de la case 
précédente. 

• Chủ động gối căng: Lần này thì bệnh nhân  
gấp bàn chân( Gấp bàn chân về mặt lưng ). 
KTV VLTL  đặt tấm ván theo tầm tối đa có 
được khi bệnh nhân chủ động  cử động, ghi 2 
số đo phù hợp. Test này để đo tầm rộng của 
các cơ để nâng  hay hạ bàn chân.   

• Actif genou tendu : C’est à présent le patient 
lui-même qui fléchit son pied (flexion plantaire 
/ dorsale). Le thérapeute place la planchette 
suivant l’amplitude maximale obtenue par la 
mobilisation active du patientet reporte les 2 
mesures dans la case correspondante. Ce 
test permet d’objectiver par l’amplitude 
obtenue la capacité des muscles à relever / 
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 abaisser le pied. 

Chú thích: Bên mổ sẽ được đánh giá  mỗi khi làm 
bảng tổng kê. Bên không mổ thì chỉ làm lần đầu 
khi làm bảng, tại vì sẽ không có gì khác biệt giữa 
các lần đánh giá  

Note :  Le côté opéré est testé à chacune des 
périodes du bilan. Le côté opposé n’est testé 
qu’au premier bilan, puisque les mesures 
obtenues ne changeront pas d’une période à 
l’autre. 

3.12 . Tàn tật  3.12. Invalidites 

Bảng đánh giá nay cũng như  phiếu cá nhân ghi 
chú các tàn tật cho mỗi bệnh nhân. Ghi đầy đủ vào 
các ô theo cùng một phương pháp  

Même bilan que la fiche individuelle de base des 
invalidités remplie pour chaque patient. 
Compléter cette rubrique suivant la même 
technique  

3.13. Máy đo lòng bàn chân  3.13. Podoscopie 

Podoscopie là một dụng cụ đặc biệt  dùng để  thấy 
phần bàn chân ịn lên mặt đất.  

Le podoscope est un appareil spécialisé qui 
permet de visualiser les appuis du pied au sol. 

Nó  cũng không nhất thiết cần cho thử nghịêm 
này. Chỉ cần rất đơn giản là với một miếng giấy 
báo và dầu ăn  thì cũng đủ.  

Il n’est toutefois pas indispensable pour cet 
examen, qui peut se pratiquer avec la simple 
aide d’une feuille de papier journal et d’huile de 
cuisine. 

Thoa một lớp mỏng dầu nơi 2 bàn chân , rồi người 
bệnh  sẽ đứng trên tờ báo, 2 chân cách xa bằng 
vai.  

La plante des 2 pieds est enduite d’une mince 
couche d’huile, puis le patient est mis debout sur 
une feuille de journal, en position normale, les 2 
pieds distants d’une largeur d’épaules. 

Chu vi in trên phiếu thể hiện dấu bình thường của 
bàn chân.  

Le pourtour imprimé sur la fiche de bilan figure 
une empreinte plantaire normale. 

Dấu của phần dầu có được in trên báo sẽ dược vẽ 
phiếu   

L’empreinte plantaire huilée obtenue sur le 
journal est dessinée dans les cases 
correspondantes de la fiche de bilan, par dessus 
le pourtour imprimé : 

• Phần gạch màu xanh thể hiện vùng bàn 
chân chạm đất  

• Des hachures bleues figurent la zone 
d’appui. 

• Phần màu đỏ thể hiện vùng đè quá tãi, dễ 
dàng thấy được nhờ vào  podoscope, còn 
nếu  là với dầu thì khó thấy hơn. Phải định 
vị nơi vùng có quá nhiều dầu thấm vào thì 
đó mới là cùng quá tì đè..  

• Des hachures rouges figurent les zones 
d’hyper-appui, facilement identifiables par le 
podoscope, moins par l’empreinte huilée, sur 
laquelle il faut identifier les zones plus 
fortement imprégnées d’huile.  

Vài vi du: Chân trái hình thuyền với 
các ngón chân co quắp không tiếp 
đất. Bàn chân phải vẹo trong, cố  
định, với các ngón cuối bị lực tì đè 
quá nhiều 

 

Quelques exemples  Pied gauche 
en bateau avec orteils en griffe 
sans contact avec le sol. Pied droit 
en quin            fixe, avec hyper-
appui sur les derniers orteils 

 

Bàn chân trái bình thường. Vòm bàn 
chân phải với gót và đầu ngón chịu 
nhiều áp lực tì đè 

Pied gauche normal. Pied droit 
creux avec hyper-appui au niveau 
du talon et de la pulpe des orteils 

 
4. GIẢI TRÌNH &  
HIỆU QUẢ CỦA BẢNG TỎNG KÊ  

4. INTERPRETATION &  
UTILISATION DU BILAN 
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Điền vào phiếu phẫu thuật  đòi hỏi các phẫu thuật 
viên cần có thời gian và kỷ thụât. Tuy nhiên nó cần 
được thực hiện mỗi khi có 4 giai đọan đã nêu trên. 
Và cả sau này, càng đều đặng càng tốt.  

Le remplissage de la fiche de bilan chirurgical 
demande aux praticiens du temps et de la 
technique. Il doit néanmoins être effectué à 
chacune des 4 périodes précitéeset même 
ultérieurement, aussi régulièrement que possible. 

Phiếu ghi cần  hướng tới các mục tiêu và định 
nghĩa:  

La fiche de bilan seule permet en effet 
d’objectiver et de définir : 

• Tiến triễn chức năng bàn chân, bằng cách so 
sánh các mẫu đánh giá khác nhau trong 2 lần 
khám  

• L’évolution de la fonction du pied, par la 
comparaison des différents tests entre 2 
examens. 

• Kết quả chức năng cuối cùng, thực hiện trong 
lần sau cùng, bằng cách so sánh với lần  
khám đầu tiên về VLTL  

• Le résultat fonctionnel final, évalué en 
dernière période, par la comparaison avec 
l’examen en première période de pré-
kinésithérapie. 

• Hướng giải quyết điều trị, tướng ứng với các 
suy thóai trong bảng ghi  

• L’orientation du traitement, en fonction des 
tests déficitaires de la fiche. 

Hướng giải quyết này, chúng ta cần dựa vào việc 
theo dõi  trên phiếu  

Sur ce dernier point, voyons quelles peuvent être 
ces orientations, en suivant la fiche de bilan : 

4.1.Đối chiếu với bàn chân bên đối diện  4.1. Controlatéral 

Tình trạng bàn chân đối diện sẽ chỉ rõ bàn chân 
bệnh có làm việc quá nhiều hay không, trong 
trường hợp đó thì việc phục hồi chức năng có mục 
đích làm tốt hơn  và xem xét trong tương lai gần 
sẽ phẫu thuật bàn chân đối diện.  

L’état du pied controlatéral indique si le pied 
atteint est soumis à un travail excessif, auquel 
cas les objectifs de la rééducation fonctionnelle 
doivent être optimiséset une intervention sur ce 
pied controlatéral pourra être envisagée 
ultérieurement. 

4.2. Phẫu thuật  4.2. Chirurgie 

• Những bảng tổng kê liên tiếp ghi nhận các 
cuộc gỉai phẫu là cần  thiết:  

• Les bilans succesifs indiqueront si des 
interventions chirurgicales complémentaires 
sont nécessaires : 

• Phẫu thuật để chuẩn bị cho chuyễn gân, thí dụ 
phẫu thuật nối dài gân Achille trong trường 
hợp mà VLTL tiền phẫu không thành công.  

• Chirurgie de préparation au transfert 
tendineux, par exemple un rallongement 
chirurgical du tendon d’Achille dans le cas où 
la rétraction de ce dernier n’aura pu être 
réduite par la kinésithérapie pré-opératoire. 

• Phẫu thuật phụ cho chuyển  gân, để cải thiện 
kết quả chức năng của gân, như trong việc 
căng giây gân lại, khi mà nó bị chùng do cột 
không kỹ hay do  tập quá mạnh tay.  

• Chirurgie complémentaire au transfert, pour 
améliorer les résultats fonctionnels de ce 
dernier, par exemple une re-tension du 
transfert, dans le cas où ce dernier aura été 
fixé trop lâchement ou détendu par une 
kinésithérapie trop violente. 

4.3. Bước tiếp sau phẫu thuật:  4.3. Suites chirurgicales 

• Thời gian bó bột: Theo lý thuyết là 21 ngày,  
nhưng nó có thể thay đổi. Như trong trường 
hợp nghi có nhiễn trùng hay bị dị ứng. Trong 
trường hợp này, phài báo động cho nhân viên 
VLTL phải hết sức cẩn thận, việc chuyển gân 
không được thuận lợi.  

• Durée du plâtre : En théorie 21 jours, cette 
durée aura pu être modifiée, par exemple 
raccourcie si le patient a présenté des 
risques sceptiques ou une allergie. Dans ce 
cas, cette indication doit alerter le 
kinésithérapeute qui se doit d’être 
particulièrement prudent, le transfert n’ayant 
pas bénéficié de bonnes conditions de 
consolidation. 
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• Kiên trì tập luyện: Do Bác sĩ đánh giá, tính kiên 

trì là thước đo sự năng động của nguời bệnh. 
Trong trường hợp mà số đo là 0 hay + thì tốt 
nhất là nên  điều trị tại bệnh viện, theo dõi sát. 
Trái lại, nếu bệnh nhân kiên trì (++),việc bn tự 
tập luyện tại nhà là tốt nhất  

• Assiduité à la rééducation : Evaluée par le 
praticien, l’assiduité est un critère de 
motivation du patient. Dans le cas d’une 
assiduité cotée 0 ou +, le traitement devra 
être autant que possible effectué en centre, 
sous surveillance serrée. Au contraire, pour 
un patient très assidu (++), une auto-
réducation à domicile sera plus facilement 
envisagée, ainsi que des interventions 
complémentaires. 

• Đặt bước  để đi: Theo lý thuyết là một tuần 
sau khi mổ, chỉ định  đặc bước đi sẽ khác nhau tùy 
theo bác sĩ, như trong trường hợp có nhiễm trùng 
trong lúc mang bột. Trường hợp này thì  nguy cơ  
rối lọan  dinh dưỡng tăng cao, và kỹ thuật vịên 
VLTL cần phải hướng theo đó để điều trị : để nằm 
cao, xoa bóp cho máu huyết lưu thông…  

• Talonnette d’appui : Théoriquement possible 
une semaine après l’intervention, 
l’autorisation d’appui peut être différée par le 
chirurgien,  si le patient a présenté une 
infection sous plâtre, par exemple. Dans ce 
cas, les risques trophiques sont augmentéset 
le kinésithérapeute devra axer son traitement 
sur ce point : surclive, massages d’appeletc... 

• Giày bảo vệ: cần cung cấp cho bệnh nhân 
đầy đủ để bảo vệ bàn chân mất cảm giác. 
Nếu bệnh nhân chưa có, thì đội ngủ điều 
trị cần cấp cho họ một đôi giày chợ ( bàn 
chân không biến dạng) hay giày đặt làm 
theo kích thước( tại xưởng).  

• Sandale protectrice : Doit être fournie 
impérativement à tout patient présentant une 
perte de sensibilité. Si le patient n’en possède 
pas, l’ équipe de praticiens doit s’assurer qu’il 
lui en soit délivrée une paire, du marché (pied 
non déformé) ou sur mesure (atelier).  

• Dụng cụ trợ giúp chống bàn chân rớt: Nếu 
bệnh nhân đã có  dụng cụ chống bàn chân 
rớt trước khi phẫu thuật, thì việc tập VLTL 
sau  phẫu thuật sẽ dễ dàng hơn vì bệnh 
nhân  đã có thói quen tập  đi.  Ngòai ra, 
vấn đề về khớp và  co cơ được giảm 
thiểu, khớp mắc cá đã được quen với cử 
động.  

• Appareillage anti-steppage :  Si le patient a 
pu bénéficier d’un appareillage anti-steppage 
avant l’intervention chirurgicale, sa 
rééducation post-opératoire n’en sera que 
plus aisée, le patient ayant déjà acquit 
l’habitude d’une démarche physiologique. En 
outre, les problèmes articulaires et de 
rétractions musculaire seront diminués, la 
cheville étant déjà rôdée au mouvement. 

Sau phẫu thuật , dụng cụ trợ giúp được cung cấp, 
trong trường hợp mà mối nối gân  không được 
chắc lắm để có thể tránh đi cà thọt( thí dụ như  đi 
quệt chân). Bác sĩ sẽ cung câp dụng cụ trợ giúp  
trong lần khám sau cùng. 

En post-opératoire, un appareillage peut être 
délivré, dans le cas où le transfert n’est pas 
suffisament puissant pour éviter complètement la 
boîterie (marche en “clapping”, par exemple). Les 
praticiens prescriront alors l’appareillage en 
dernière période d’examen. 

• Làm việc trở lại vào ngày J….: Bắt đầu làm 
việc trở lại là dấu hiệu của kết quả phẫu thuật 
và VLTL. Nếu người bệnh không làm việc lại 
sau phục hồi chức năng, bác sĩ phải tìm hiểu 
nguyên nhân tại đâu, tìm cách hướng dẫn 
bệnh nhân, nếc cần thì giúp người bệnh làm 
việc gì phù hợp với tàn tật của họ.  

 

• Reprise du travail à J.... :  La reprise du 
travail est un critère de réussite de 
l’intervention chirurgicale et de la 
kinésithérapie. Si le patient ne travaille pas 
après sa réhabilitation fonctionnelle, les 
praticiens doivent en comprendre les raisons, 
de manière à guider le patientet si besoin, 
adapter son poste de travail à son handicap. 

4.4. Thử cơ  4.4. Tests musculaires 

• Đối với các cơ luôn  bị ảnh hưởng ( nhóm cơ 
do thần kinh chày trước chi phối) trong trường 
hợp mà liệt  không hòan tòan (mức 1, 2 hay 3) 
tập VLTL giúp tối đa cho các cơ  còn nguyên, 
trong mục đích tránh không phải dùng  đến 
phẫu thuật ( nếu việc tập luyện sẽ  đat được 

• Pour les muscles toujours atteints  (groupe 
de muscles innervés par le nerf Tibial 
antérieur), dans le cas où la paralysie n’est 
pas complète (cotations 1, 2, ou 3), la 
kinésithérapie s’efforcera de renforcer au 
maximum les fibres musculaires encore 
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mức 4), nếu không  thì phải dùng đến phẫu 
thuật chuyển gân  đễ  có kết quả chức năng tối 
đa   

saines, dans le but d’éviter l’intervention 
chirurgicale (si le renforcement parvient à 
atteindre la cotation 4), sinon, d’assister le 
transfert pour un résultat fonctionnel 
maximum. 

• Đối với các cơ thỉnh thoảng  bị ảnh hưởng (cơ 
mác bên, cơ nội tại), thử cơ giúp cho nhân 
viên điều trị biết phải quyết định chọn kiểu 
chuyển gân nào,  nó có thể hoặc không chỉnh 
sửa được bàn chân vẹo trong, hay cò ngón 
chân.  

• Pour les muscles parfois atteints (péroniers 
latéraux, intrinsèques), les tests permettront 
au chirurgien de décider du type transfert, qui 
pourra, ou non, corriger également le varus 
du pied, ou les griffes des orteils. 

Nếu  liệt không hòan tòan, nhân viên VLTL có thể 
làm mạnh thêm tối đa cho các cơ mới vừa bị phần 
nào tổn hại, nhằm mục đích làm cho bàn chân 
được vững về mặt bên, và giử vững vòm bàn chân 
tránh không bị các vùng tì đè.  

Si la paralysie n’est pas complète, la 
kinésithérapie renforcera également au maximum 
ces muscles partiellement touchés, dans les buts 
d’assurer au pied une bonne stabilité latéraleet  
de maintenir les arches plantaires, en prévention 
des appuis vicieux. 

Đối với các cơ không bị ảnh hưởng, nhất là với cơ 
chày sau, nó sẽ là cơ dùng để chuyển gân, rất 
quan trọng để đạt được  mức 5. thật vậy tất cả các 
phẫu thuật gân đều kéo theo sự mất lực, mà nó ít 
nhất cũng phải đạt được mức hòan tòan. Như vậy 
, nếu n hư trước mỗ là 4, thì nó sẽ là mức 3 ngay 
sau khi phẫu thuật chuyển gân, và có lẽ là 2 sau 
khi làm bột. Phục hồi chức năng cho các cơ này 
đãm nhận nhiệm vụ rất tạm thời 

  

Pour les muscles non touchés, en particulier le 
Jambier postérieur, qui sera le muscle 
transplanté, il est important d’obtenir par un 
renforcement musculaire préparatoire une 
cotation 5+. En effet, toute intervention 
chirurgicale tendineuse entraîne inévitablement 
une perte de force, qui est au minimum d’une 
cotation entière. Ainsi, un muscle coté 4 en pré-
opératoire, sera dans le meilleur des cas coté 3 
immédiatement après transplantationet 
probablement 2 après le plâtre. La réhabilitation 
de ce muscle dans sa nouvelle fonction est alors 
extrêmement aléatoire. 

Trên bàn chân phong, ngay cả các cơ không bị 
ảnh hưởng cũng thường bị yếu đi do rối lọan dinh 
dưỡng tổng quát và thiếu họat động. Phẫu thuật 
chỉ quyết đ̣inh khi sức cơ sẽ đạt  được 5+ sau khi 
chuẩn bị kéo cơ chuyển gân  

Sachant que sur un pied lépreux, même les 
muscles non atteints sont souvent affaiblis par la 
mauvaise trophicité générale et le manque de 
travail, l’intervention chirurgicale ne pourra être 
décidée qu’à la condition que la cotation 5+  soit 
atteinte par le renforcement musculaire 
préparatoire. 

4.5. Các  dị dạng.  4.5. Déformations 

Trong bảng này  cho phép trong giai đọan tiền 
phẫu quyết định lọai phẫu thuật nào: Chuyển gân 
cơ nâng bàn chân đơn giản, hay sẽ phối hợp với 
việc chỉnh sửa các ngón chân  hay bàn chân vẹo 
trong ngòai, có kéo dài gân Achille vv….  

Ce bilan permet, en phase préopératoire, de 
décider du type de chirurgie à appliquer : 
transfert de releveur simple, ou associé à une 
correction des orteils ou du varus / valgus, 
rallongement du tendon d’Achilleetc.. 

Trong giai đọan hậu phẫu, nó cho phép tập VLTL: 
phục hồi khớp, làm giản gân Achille, tập cơ vẹo 
ngòai hay tạo vòm bàn chân.  

En phase post-opératoire, il permet d’orienter la 
kinésithérapie : récupération articulaire, détente 
du tendon d’Achille, travail musculaire en valgus 
ou en creusement de la voûte plantaireetc... 

4.6.Cơn đau .  4.6.  Douleur 

Trong bất kỳ tình huống nào cũng không được coi 
thường cơn đau, nó có thể là dấu hiệu của viêm 
nhiễm cần phải điều trị sớm,  và trong tất cả các 
trường hợp nào  nó  đều cản trở tiến triễn của 
VLTL. 

La douleur ne doit en aucun cas être négligée, 
car elle peut être le signe d’ine inflammation qu’il 
faut traiter précocémentet dans tous les cas elle 
entrave le progrès de la kinésithérapie. 

Vài bệnh nhân có vẽ “ lì với cơn đau”, và không Certains patients peuvent être “durs à la 
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 nói cho nhân viên điều trị nghe, và các vị này cần 
phải suy đóan.  

douleur”et la taire aux praticiens, qui devront 
alors la deviner. 

Tất cà các cơn đau  đều được nhân viên điều trị 
giúp giãm đau bằng thuốc hay bằng VLTL( thoa 
bóp)  

Tout signe de douleur doit entraîner les praticiens 
à appliquer un traitement antalgique, qu’il soit 
médical ou kinésithérapeutique (massages). 

4.7.Chức năng  4.7. Fonction 

Đây là  một trong những mục quan trong nhất của 
bảng tổng kê: Người ta có thể với phẫu thuật và 
VLTL đạt được kết quả tuyệt vời mà chức năng 
chưa   phục hồi, và ngược lại. Dầu như thế nào thì 
chức năng tái tạo cho lại người bệnh khả năng 
mới, làm cho họ thích thú, năng động trong việc 
điều trị sau đó. Lấy lại chức năng sau phẫu thuật 
là lãnh vực riêng của nhân viên VLTL.  

Cette rubrique est l’une des plus importantes du 
bilan : on peut en effet obtenir par la chirurgie et 
la kinésithérapie un résultat anatomique excellent 
sans que la fonction soit récupéréeet 
inversement. Quoi qu’il en soit, c’est la fonction 
qui va redonner au patient de nouvelles 
possibilitéset qui va donc entraîner, ou non, sa 
satisfaction, donc sa motivation pour la suite du 
traitement. La récupération de la fonction après 
l’intervention chirurgicale est du domaine du 
kinésithérapeute seul. 

Theo kết quả của các đánh giá chức năng, nhân 
viên VLTL hướng cách điều trị sao cho ở giai đọan 
sau cùng đạt được chức năng cao hơn so với tiền 
phẫu: thí dụ như cử động thăng bằng trên nền 
không ổn định.  

Suivant les résultats obtenus par ces différents 
tests fonctionnels, le kinésithérapeute orientera 
donc son traitement dans le but d’aboutir, en 
dernière période, à une fonction supérieure à 
celle objectivée en phase pré-opératoire : travail 
d’équilibre sur des plans instables, par exemple. 

4.8. Thiểu dưỡng 4.8. Trophicité 

• Da khô: Khi thấy da bị khô, thì dầu ở giai đọan 
nào, nhân viên VLTL cũng sẽ khỡi đầu buổi 
tập bằng cách ngâm nước( có thể phối hợp 
với các động tác chủ động) ít ra là nửa giờ. 
Ngoài ra phải thuyết phục  người bệnh  tiếp 
tục tập ở nhà mỗi ngày.  

• Peau sêche : en présence d’une peau sêche, 
qu’elle que soit la période, le kinésithérapeute 
commencera chaque séance par un 
trempage (pouvant être associé à des 
mobilisations actives) d’une demi-heure 
minimum. En outre, il devra convaincre le 
patient de poursuivre quotidiennement cet 
entretien à domicile. 

• Sẹo dính:  Sẹo làm giới hạn cử động khớp,  
có thể tạo ra cơn đau và sưng tấy. Thế nên 
cần phải lấy sẹo dính ra hết bằng VLTL trước 
khi  bệnh nhân về nhà.  

• Cicatrice adhérente :  Limitant la mobilité 
articulaireet susceptible de créer des 
douleurs et une inflammation, les adhérences 
doivent être levées dans leur totalité par la 
kinésithérapie avant le retour du patient à 
domicile. 

• Sưng  / Nóng : Khi có sự hiện diện của một 
trong các dấu hiệu trên  ta phải chỉ định điều trị 
giãm viêm bằng thuốc hay VLTL( xoa bóp, 
ngâm nước lạnh, chân đưa cao) Viêm sưng 
cần phải điều trị  ngay, vì nó làm giới hạn tiến 
triễn của phục hồi chức năng. Lúc đó phục hồi 
chức năng  phải giới hạn các động tác nhẹ 
nhàn, không làm tổn thương( thí dụ như không 
có các bao khớp  )  

• Oedeme / chaleur :  La présence de l’un ou 
l’autre de ces signes est l’indication pour un 
traitement anti-inflammatoire médical ou 
kinésithérapeutique (massage, trempages 
froids, surclive..). L’inflammation doit être 
combattue précocément, car elle limite les 
progrès de la rééducation qui devra alors se 
limiter à des manoeuvres douces non 
traumatisantes (pas de gain articulaire, par 
exemple). 

4.9. Bảng tổng kê về khớp  4.9. Bilan articulaire 

 Đối với VLTL, chúng ta đặc biệt thích thú về tầm 
rộng  gấp bàn chân về     phía lưng, luôn bị giới 
hạn, và luôn khó phục hồi hơn là về phía lòng bàn 
chân. Gấp về phía lòng bàn chân chỉ tác động  

Du point de vue de la kinésithérapie, nous nous 
intéresserons plus particulièrement à l’amplitude 
en flexion dorsale, souvent limitéeet plus difficile 
à récupérer que la flexion plantaire. Cette 
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một phần nhỏ trong chức năng mà thôi.  dernière n’intervient en outre que pour une faible 
part dans la fonction. 

Thử cơ về bàn chân đối diện cho phép chúng ta 
lấy đó làm chuẩn( trường hợp nó không bị gì cả) 
mục tiêu tất nhiên là sao cho cả hai bên đều bằng 
nhau trong các thử  cơ.  

Le fait de tester également le côté opposé 
permet (dans le cas où ce côté n’est pas lésé) de 
s’en servir de repère, l’objectif étant, bien 
entendu, d’aboutir à une symétrie de l’ensemble 
des tests. 

Gối gập thụ động: Bảng tổng kê này cho phép 
đánh giá những giới hạn chỉ về khớp mắt cá chân 
mà thôi( không liên hệ gì tới các co cơ). Khi tầm  
họat động bị quá hạn hẹp thì phải chụp X quang  
để tìm hiểu nguyên do. Nếu có vôi, thì  không thể 
làm gì, tùy theo độ quan trọng mà có thể phẫu 
thuật. 
  

Passif genou fléchi : Ce bilan permet d’évaluer 
les limites purement articulaires (non liées à une 
rétraction musculaire) de la cheville. Une 
amplitude très limitée est une indication pour un 
cliché radiologique qui en indiquera la cause. S’il 
s’agit d’une calcification, elle est irréversibleet, 
suivant son importance, peut remettre en cause 
l’intervention chirurgicale. 

Nếu nguyên do của giới hạn khớp chỉ là về cơ 
học, liên hệ đến họat động khớp, thì VLTL cố gắn 
làm giản ra bằng các cách tập  thụ động đặc biệt.  

Si la cause de la limitation est simplement 
mécanique, liée au manque de rôdage articulaire, 
la kinésithérapie s’efforcera de repousser cette 
limite par des mobilisations passives spécifiques. 

Bó bột  tất nhiên là sẽ làm cứng khớp, và điều 
quan trọng là trước khi phẫu thuật là khớp mắt cá 
chân vẫn còn họat động tốt.  

L’immobilisation plâtrée entraînera 
inevitablement un enraidissement articulaireet il 
est important qu’avant l’intervention chirurgicale, 
la cheville montre une bonne mobilité. 

• Gối thẳng thụ động: Thử nghiệm này nhằm 
đánh giá tình hình  teo cơ tam thoa. So với 
cách thử trước, tầm họat động  gấp về mặt 
lưng sẽ  không giống như  nhau, vì là gối thẳng 
chứ không gấp, nhưng nó sẽ gần nhau càng 
nhiều càng tốt, dẫu cho là trước  phẫu thuật 
hay sau khi bó bột.  

• Passif genou tendu :  Cet examen permet de 
tester directement l’état trophique du muscle 
triceps, en comparaison avec le test 
précédent. L’amplitude en flexion dorsale ne 
pourra être la même, genou tendu, que 
genou fléchi, mais elle devra s’en rapprocher 
le plus possible, que ce soit avant 
l’intervention chirurgicale, ou après 
l’immobilisation plâtrée. 

Khi cơ tam thoa bị co kéo thì cần VLTL ( kéo ) hay 
phẫu thuật ( kéo dài cơ)  

Une rétraction du triceps devra faire l’objet d’un 
traitement kinésithérapeutique (étirements) ou 
chirurgical (rallongement de tendon) adapté. 

Ở giai đọan tiền phẫu,  co thắt cơ  thường xuyên  
được coi như là một  chống chỉ định phẫu thuật  

En phase préopératoire, une persistance de 
rétraction est une contrindication au geste 
chirurgical. 

Ở giai đọan hậu phẫu, mục đích của VLTL là đạt 
được  tầm  gấp về mặt lưng  ít ra cũng bằng với  
tầm gấp ở giai đọan tiền phẫu.  

En phase post-opératoire, l’objectif de la 
kinésithérapie sera d’obtenir une amplitude en 
flexion dorsale au moins égale à celle obtenue en 
phase préopératoire. 

• Gối thẳng chủ động: Đó là bảng tổng kê về 
khớp rất quan trọng,  bởi vì nó phản ảnh việc 
phục hồi lại chức năng. Trong giai đọan hậu 
phẫu, mục đích của VLTL là chủ động đạt 
được cử̉ động gấp về mặt lưng  gần bằng với  
cử động thụ động ( trong thử nghiệm cơ với 
gối thẳng)  

• Actif genou tendu :  C’est le bilan articulaire 
le plus important, car il reflète directement la 
récupération fonctionnelle. En phase post-
opératoire, l’objectif de la kinésithérapie est 
d’obtenir une mobilité active en flexion 
dorsale se rapprochant le plus possible de la 
mobilité passive (test genou tendu). 

4.10. Các tàn tật.  4.10. Invalidités 

Bảng tổng kê này dùng để đi đến quyết định phẫu 
thuật, cũng như lọai giày gì sẽ dùng sau khi mỗ là 
phù hợp nhất.  

Ce bilan servira à décider le geste chirurgical, 
l’orienteret surtout décider le type de chaussage 
post-opératoire le plus adapté : 
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• Cò ngón mềm có thể giới hạn trong dùng phẫu 

thuật nhẹ nhàng. 
• Une griffe souple pourra être réduite par la 

chirurgie 

• Cò ngón cứng hay phẫu thuật đọan xương 
cũng rất cần  một lọai giày chỉnh hình  

• Une griffe fixée ou une amputation 
nécessitera un chaussage orthopédique. 

• Sự hiện diện của một vết thương hở̉ là chống 
chỉ định của phẫu thuật. Chỉ phẫu thuật khi đã 
lành sẹo.  

• La présence d’une plaie ouverte est une 
contrindication au geste chirurgical, qui ne 
pourra être envisagée qu’après cicatrisation 
complète. 

• Mất cãm giác, dẫu  không nhiều, cũng rất cần 
giày bảo vệ.  

• Une perte de sensibilité, même minime, 
nécessite un chaussage aux normes de 
protection. 

4.11. Máy soi bàn chân   4.11. Podoscopie 

Dùng Podoscopie( máy soi bàn chân ) rất cần cho 
KTV giày, họ cũng cần phải biết cách làm lỗ giảm 
áp cho bàn chân ở những nơi bị nhiều tì đè  và 
biết cách làm miếng đệm ở nhữnh nơi bị hõm 
trong bàn chân . 

L’examen podoscopique sera surtout utile au 
cordonnier, qui devra pratiquer des décharges au 
niveau des zones de sur-appuiet des recharges 
au niveau des zones de sous-appui. 

5. NHẮC LẠI PHÃU THUẬT CARAYON 5. INTERVENTION DE “CARAYON”- RAPPELS 

Mổ Carayon  chỉ cần tới  2 cơ chưa bị liệt nhưng 
chưa thật sự cần thiết trong lúc đi đó là cơ chày 
sau (JP) và cơ gấp chung các ngón (FCO). Mục 
đích là để phục hồi lại 3 cơ đã bị liệt và là chính 
yếu : Cơ chày trước (JA), Cơ duỡi riêng ngón cái 
(EPGO), và cơ duỡi chung các ngón (ECO) 

L’intervention de Carayon consiste à utiliser 2 
muscles non paralysés mais non essentiels dans 
la marche, le Jambier Postérieur (JP) et le 
Fléchisseur Commun des Orteils (FCO), afin de 
réanimer 3 muscles paralysés et essentiels : le 
Jambier Antérieur (JA), l’Extenseur Propre du 
Gros Orteil (EPGO)et l’Extenseur Commun des 
Orteils (ECO). 

 

 
 
Cơ JP và  FCO được gọi là cơ dùng để « chuyển 
ghép » 

Le JP et le FCO sont appelés “transplants”. 

Cắt các gân bám tận cùng của các cơ trên, luồn 
các gân đó qua màng gian cốt (giữa xương chày 
và xương mác). Sau đó ghép với gân  các cơ 
nâng bị liệt : JA, EPGO, ECO. 

Leurs tendons terminaux sont incisés, passés 
dans un trou au travers de la membrane 
interosseuse (entre le tibia et le péroné)et 
attachés sur les tendons des muscles releveurs 
paralysés : JA, EPGO, ECO. 

Như vậy , khi đi, nó  đã  được thay thế  bằng các 
cơ gấp về mặt lưng bàn chân 

Ils vont ainsi remplacer, lors de la marche, ces 
muscles fléchisseurs dorsaux. 

5.1. Phát đồ hậu phẫu 5.1. Protocole post-opératoire 

• J0 : Ngày làm phẫu thuật • J0 : Intervention chirurgicale 
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• J0 đến J15 Làm máng  bột, trong tư thế gấp 
bàn chân về mặt lưng 

• J0 => J15 : Attelle postérieure plâtrée, en 
position d’hyper-correction (flexion plantaire / 
inversion). 

Điều trị chống sưng và giảm đau trong 72 giờ  Traitement anti-inflammatoire et antalgique 
pendant 72 heures. 

Đặt bàn  chân phẫu thuật cao lên  Surclive de la jambe opérée 
Thay băng lần đầu ngày J4  Premier pansement à J4 
Đi đừng để bàn chân chạm đất. Tập TLTL tại 
giừơng  bệnh 

 Pas d’appui. Kinésithérapie au lit. 

• J15 : Cắt chỉ,  làm bột ống để đi • J15 : Ablation des fils, réalisation d’un plâtre 
circulaire de marche. 

• J15 đén J42 : Đi bằng bột ống • J15 => J42 : Botte plâtrée de marche 

• J42 : Tháo bột • J42 : Ablation du plâtre  

• J42 đến J60 : Tập cho cơ chuyển  • J42 => J60 : Réveil du transplant  
Phục hồi tầm của khớp  Récupération des amplitudes articulaires 
Phục hồi  thiểu dưỡng da  Récupération de la trophicité cutanée 
Tập đi  Travail de la marche 

• J60 : Tập cho cơ được mạnh • J60 : Tonification musculaire 
Cảm nhận Proprioception 
Tập đi Travail de la marche 

5.2.Tập VLTL tiền phẫu 5.2. Kinésithérapie pré-opératoire 

Tập VLTL tiền phẫu nhằm mục đích chuẩn bị  
bệnh nhân để cho cuộc mỗ được diễn tiến trong 
những điều khịên thuận lợi nhất, với kết quả tốt 
nhất. 

La kinésithérapie pré-opératoire a pour but de 
préparer le patient, afin que l’intervention 
chirurgicale s’effectue dans les meilleures 
conditions, avec un résultat optimum. 

Mỗi bư tập đều được thực hiện sau các động tác 
hàng ngày về vệ sinh mà họ đã được học về săn 
sóc sức khỏe ( ngâm chân, thoa dầu, tự  làm các 
động tác  thụ động… ) 

Chaque séance s’effectuera à la suite de la série 
des gestes quotidiens d’hygiène de vie 
(trempage, huilage, auto-mobilisations 
passives..) enseignés au patient lors de 
l’éducation sanitaire. 

It bệnh nhân chịu ở lâu  tại khoa phẫu thuật  trước 
khi mỗ. Các bài tập  được các kỷ thuật viên VLTL  
tập cho họ trong 2  đến 3 buổi. Các bệnh nhân đều 
phải tập  như vậy mỗi ngày  tại nhà trong khỏang 
thời gian  đã được các kỷ thuật viên qui định ( tùy 
theo  bảng tổng kê VLTL trước mỗ) và sau đó sẽ 
vào viện  với bảng tỗng kê tiền phẫu. Nều  kết quả 
đạt được  do tập VLTL  được kỷ thuật viên VLTL 
và  bác  sĩ phẫu thuật đánh giá là tốt, thì cuộc mỗ 
mới tiến hành.  Bằng ngược lại thì dời lại  

Peu de patients peuvent séjourner en Centre 
avant l’intervention chirurgicale. Les exercices 
seront donc enseignés par le kinésithérapeute 
durant 2 ou 3 séances, le patient les poursuivra 
quotidiennement à domicile pendant une période 
fixée par le kinésithérapeute (en fonction du bilan 
pré-kinésithérapie)et reviendra au centre pour un 
bilan pré-opératoire. Si les résultats obtenus par 
l’auto-kinésithérapie sont jugés satisfaisants par 
le kinésithérapeute et le chirurgien, l’opération 
est planifiée. Dans le cas contraire, elle sera 
reportée. 

Tùy theo tổng kê VLTL tiền phẫu, các bước tập 
VLTL diễn ra  theo 3 cách : 

Suivant le bilan “pré-kinésithérapie”, la 
kinésithérapie insistera sur 3 aspects : 

Tập phục hồi cho khớp : nếu liệt  làm cứng khớp 
mắc cá chân, tầm họat động khớp hoàn toàn ( kể 
cả bên đối diện ) cần phải phục hồi toàn bộ trước 
khi mỗ. Các ngón chân cũng cần phải tập sao cho 
mềm. 

Récupération articulaire : si la paralysie a déjà 
entraîné un enraidissement de la cheville, 
l’amplitude complète (c’est à dire la même que le 
côté opposé) doit être récupérée avant 
l’intervention. De même, il est souhaitable que 
les orteils soient bien assouplis. 

Kéo dãn các cơ phía sau của cẳng chân, các cơ 
này có khuynh hướng bị co lại  khi các cơ đối 
trọng bị liệt 

Etirement des muscles postérieurs, qui auront eu 
tendance à se rétracter avec la paralysie de leurs 
antagonistes. 
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Làm mạnh các cơ chuyển : Cơ được thay thế các 
cơ duỡi bị liệt ( đa số là cơ chày sau) phải đạt 
được lực  mức 5 + trước mỗ. Thật vậy,   các động 
tác phẫu thuật đơn giản cũng đã kéo theo nó  mất 
đi ít ra là một mức   sức mạnh. Thời gian cố định 
và nghỉ ngơi của cơ ghép  lại gia tăng  việc làm 
suy yếu các cơ. Trước mỗ, cơ chày sau  cần phải 
có lực  cao hơn bên đối diện 

Renforcement musculaire du transplant : Le 
muscle qui sera transplanté en remplacement 
des extenseurs paralysés (en général le Jambier 
Postérieur) doit impérativement acquérir une 
force de cotation 5+ avant l’intervention. En effet, 
le simple geste chirurgical entraînera une perte 
de force d’au moins une cotation. La période 
d’immobilisation et de repos du transfert 
accentuera encore cette diminution de force. 
Avant l’opération, le Jambier postérieur doit donc 
montrer une force supérieure à celui du côté 
opposé. 

5.3. Phục hồi khớp 5.3. Récupération articulaire 

Đạt được bằng các động tác thụ động Obtenue par des mobilisations passives.  

• Bệnh nhân tự xoay khớp bàn chân, mắc cá, 
chậm và hết cở nếu được, nhất là với chiều 
ngược lại. 

• Auto-mobilisation en circumduction du pied et 
de la cheville par le patient, lente et en 
forçant l’amplitude permise, en particulier en 
inversion. 

• Tự kéo các ngón chân, kéo dài ra, và gấp về 
mặt lưng 

• Auto-étirements des orteils, en traction 
longitudinale et en flexion dorsale. 

Kỷ thuật viên VLTL kéo nhẹ để di động  các khớp 
ngón chân, bàn chân,  khớp cổ chân- bàn chân và 
khớp xương  chày -cổ chân.  

Micro-mobilisations en traction par le 
kinésithérapeute les articulations 
interphalangiennes, intermétatarsiennes et tarso-
métatarsienne, tibio-tarsienne. 

5.4. Kéo dãn  các cơ vùng sau chân 5.4. Etirement des muscles postérieurs 

Đạt được do  các bài tập tích cực lập lại mỗi ngày 
tại nhà và các động tác kéo dãn thụ động 

Obtenu par des exercices actifs répétés 
quotidiennement à domicile et des étirements 
passifs. 

Động tác kéo phải từ từ nhưng  phải đủ mạnh , 
mạnh hơn cho phía ngòai  của bàn chân. Gối phải 
thật thẳng. Nếu có đau gối về phía sau thì đó là 
dấu hiệu kéo thẳng đúng. 

La traction doit être progressive mais forte, plus 
accentuée sur le côté externe du pied. Le genou 
doit être bien tendu. Une douleur à l’arrière du 
genou signe l’efficacité de l’étirement, 

Tại các cơ sở chuyên môn, kỷ thuật viên VLTL là 
người thực hiện việc kéo dãn cơ theo kiểu «  
căng-dãn » : Cầm bàn chân như « cái nôi » để gập 
về mặt lưng tối đa, bệnh nhân đẩy mạnh  chống lại 
cẳng tay của kỷ thuật viên VLTL, giữ  30 giây rồi 
thả ra. 

En structure spécialisée, cet étirement peut être 
réalisé par le kinésithérapeute, par la méthode du 
“contracté-relâché” : prise du pied “en berceau”, 
en fe\lexion dorsale maximale, le patient pousse 
fortement contre l’avant-bras du thérapeute, 
maintient la contraction (isométrique) 30 
secondes, puis relâche son effort. 

5.5. Làm mạnh các cơ  được chuyển cho trong 
tương lai  

5.5. Renforcement des futurs transplants 

Cơ chày sau  được làm mạnh nhờ vào các bài tập 
tích cực, chống lại các đối  lực bàn tay hay dùng 
các bao cát, chậu nước 

Le muscle Jambier postérieur est renforcé par 
des exercices actifs, contre résistance manuelle 
ou en utilisant des sacs de sable, ou un seau 
d’eau (l’anse du seau doit alors être bien enrobée 
de tissu épais). 

Bệnh nhân ngồi , chân cần tập mạnh để lên đùi  
của chân kia,  tập các hàng lọat các động tác co 
duỗi chân cho tới khi nào mệt mới thôi 

Le patient, assis, place sa jambe à renforcer sur 
la cuisse opposéeet effectue des séries de 
mouvement d’éversion du pied, jusqu’à fatigue 
musculaire. 

Chậu nước  cho biết độ của sức đề kháng của Le seau permet de graduer la résistance au 
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động tác (1 lít  =  1 kílô) mouvement (1 litre =  1 kilo). 

Dần dần trong các bài  tập, lượng nước được tăng 
lên. 

Au fur et à mesure des séances, la quantité 
d’eau doit être progressivement augmentée. 

5.6. Xoa bóp 5.6. Massage 

Tại các cơ sở chuyên khoa, cá tập kéo dãn và làm 
mạnh  cơ sẽ được xoa bóp sau đó để đạt  kết quả 
tốt 

En structure spécialisée, la séance d’étirements 
et de renforcement musculaire se terminera par 
un massage qui optimisera les résultats de la 
séance : 

• Xoa bóp vùng chân sau và vùng ngoài  cẳng 
chân 

• Massage des loges postérieure et externe de 
la jambe 

• Xoa mạnh gót để làm mềm các giây chằng bị 
co rút 

• Massage vigoureux de la sole plantaire, pour 
en assouplir les ligaments rétractés. 

5.7. VLTL sau mỗ, trong lúc còn mang bột : 
Ngày J0 đến J15 

5.7. Kinésithérapie post-opératoire, sous 
attelle plâtrée : J0 à J15 

Trong thời gian này, VLTL, chỉ giới hạn ở một  số  
động tác đơn giản, cốt để tránh sự lưu chuyển 
máu bị ứ động  ỡ chân sẽ mỗ. 

Durant cette période, la kinésithérapie se limite à 
quelques exercices simples, afin d’éviter la 
stagne veineuse dans le membre opéré. 

5.8. Cơ tứ đầu đùi bị co  đều. 5.8. Contractions isométriques du quadriceps 

Trong thời gian nằm lỳ ở giường, chân thẳng, , 
gồng tối đa  trong 10 giây đè mạnh  gối bợ , sau 
đo thư giản. Làm như vậy 20 lần. Càng nhiều càng 
tốt. 

Durant la phase d’alitement, le patient, jambe 
tendue, écrase au maximum un coussin placé 
sous son genou. La contraction est maintenue 
pendant  10 secondes, puis relâchement. Séries 
de 20 contractions, le plus souvent possible. 

Sau này, Co cơ tứ đầu  được thực hiện với tư thế 
ngồi :  Chân thẳng ra trong 10 giây , sau đó bỏ ra. 
Làm vậy 20 lần, nhiều hơn cũng tốt. 

Plus tard, les contractions du quadriceps 
pourront être effectuées en position assise : la 
jambe est maintenue tendue pendant 10 
secondes, puis relâchement. Séries de 20 
contractions, le plus souvent possible. 

Ban đêm, chân được đưa  lên cao, nhờ vào gối 
hay khăng lót. 

Pour la nuit, le membre devra être placé en 
surclive, à l’aide de coussins ou de serviettes. 

5.9. Tập đi  không dựa. 5.9. Déambulation sans appui 

Dành một ít thời gian  với người bệnh  để tập họ 
cách đi mà không cần dựa, với nạng. 

Un moment doit être passé avec le patient pour 
lui enseigner et le faire pratiquer la démbulation 
sans appui, avec 2 béquilles.  

Làm sao chỉnh được độ cao của  nạng. Comment régler la hauteur des béquilles ? 

Miếng giử trên của nạng   không được  đè vào 
nách, có thể làm tổn hại thần kinh. Nó chỉ giúp cho 
người bệnh  điều chỉnh hướng, nhưng không nên  
dựa vào 

L’embrase supérieure de la béquille ne doit pas 
comprimer le creux axillaire du patient, ce qui 
pourrait provoquer des dommages nerveux. Elle 
n’est présente que pour aider le patient à diriger 
la béquille, mais il ne faut pas s’y appuyer. 

Người bệnh ở thế đứng, miếng giử trên của nạng 
phải cách xa nách 2 ngón tay  

Le patient étant debout, l’embrase supérieure 
doit être distante de 2 travers de doigt du creux 
axillaire.  

Tay nắm phải ở chừng ngang với lồi cầu lớn, nơi 
mà xương háng sờ được  phía ngòai.  Trong các 
điều kiện đó, người bệnh cầm nạng  với độ gấp 
nghiêng so với cùi chỏ là  30 độ. 

La poignée doit être à la hauteur du Grand 
Trochanter, l’os de la hanche facilement palpable 
du côté externe. Dans ces conditions, le patient 
tient la béquille avec une flexion de coude de 
30°.  

5.10. VLTL sau mỗ, trong gia đọan còn băng 5.10. Kinésithérapie post-opératoire, période 
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 bột : J15 đến J21 sous plâtre : J15 à J21 

VLTL trong giai đọan bó im  này nhằm mục đích : La kinésithérapie en période d’immobilisation a 
pour buts : 

• Giới hạn các ứ đọng tĩnh  mạch, do thiếu họat 
động. 

• Limiter la stase veineuse, liée à l’absence de 
mouvements 

• Ngăn ngừa các khớp còn tự do không bị cứng 
khớp 

• Préserver de l’enraidissement les 
articulations laissées libres 

• Tránh teo cơ • Eviter l’amyotrophie globale du membre. 

Nó bao gồm các  việc  quan sát kỹ lưỡng để  
phòng tránh  cho chân bị bó im  không bị các đè 
ép  vận mạch có thể  gây ra   thiếu máu cục bộ và  
hư mục 

Elle consistera donc en un travail à distance du 
segment immobiliséet en une surveillance 
rigoureuse, pour détecter précocément une 
éventuelle compression qui entraînerait ischémie 
et nécrose. 

5.11. Theo dõi 5.11. Surveillance 

Phải chắc rằng bột bó  không chèn ép chân : S’assurer que le plâtre n’est pas compressif :  

• Ngón chân phải cử động dễ dàng • Les orteils doivent pouvoir remuer librement 

• Khi ấn mạnh trên móng chân , nó sẽ đổi ra 
trắng bạch, và biến mất khi không ấn nữa. 

• Une pression sur les ongles entraîne une 
coloration blanche, qui doit disparaître dès le 
relâchement de la pression. 

• Bột ống không được gây ra bất cứ đau đớn 
nào 

• Le plâtre ne doit entraîner aucune douleur 

Nếu có  một trong những dấu hiệu trên, phải tức 
thời tháo ra ngay  

Si l’un de ces signes est constaté, le plâtre doit 
être enlevé immédiatement ! 

5.12. Ngăn ngừa lưu thông máu bị đình trệ 5.11. Prévention de la stase veineuse 

• Họat động cơ bụng • Travail des muscles abdominaux : 

Cơ bụng  một khi co thắc thì giống như một ống 
bơm, kéo máu từ chi dưới lên. Cơ bụng như vậy là 
thành lũy chống lại ứ đọng máu  

La contraction des muscles abdominaux agit 
comme une pompe, qui attire le sang des 
membres inférieurs. Les abdominaux sont donc 
le meilleur rempart contre la stase veineuse. 

Có nhiều cách tập  rất  có thể, song chúng tôi chỉ 
khuyên nên tập tĩnh ( đồng đẵng)  đưa chân lên 
cao : bệnh nhân nằm ngữa, 2 chân thẳng, bàn 
chân dựa trên tường. 

Plusieurs types d’exercices sont possibles, mais 
nous recommandons un travail statique 
(isométrique) en surclive des membres inférieurs: 
le patient est allongé sur le dos (la région 
lombaire doit être bien plaquée au sol), les 
jambes tendues, pieds reposant sur le mur. 

Sau đó co bụng lại, nín thở, chừng 10 giây, sau đó 
lại đặt chân lên tường và thở lại.. và cứ làm như 
thế. 

Il rentre le ventre (contraction de toute la sangle 
abdominale), bloque sa respiration, décolle les 
pieds du mur, tient la position pendant une 
dizaine de secondes, puis repose les pieds au 
mur en soufflant...et ainsi de suite. 

Vệ sinh trong thời gian mang bột ( chân cao, dùng 
bọc nylon phủ băng bột và tắm ) 

Hygiène de vie sous plâtre (surclive, douche 
avec un sac plastic) 

Đi lại Déambulation 

A) Tập Vật lý trị liệu sau khi làm bột trong tuần 
lễ đầu tiên 

A) Kinésithérapie post-plâtrée / 1ere semaine 

1) Thủy trị liệu pháp 1) Hydrothérapie 

Ngâm chân trong  chậu nước có nhiều mục đích: Le pied est trempé dans un bain d’eau dans 
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plusieurs buts : 

 Ngâm trong nước lạnh nếu bị sưng tấy  eau froide si présence d’une inflammation 
 Ngâm trong nước nóng  nếu bị  đau  eau chaude si le pied est douloureux ( C-I 

si inflammé) 

Chúng ta cũng có th ể thực hiện các cử động  chủ 
động  hay thụ động để cho  bệnh nhân có thể thư 
giản  và nhờ  nước đở chân  giúp cho cử động  dễ 
dàng 

On peut également faire des mobilisations actives 
et passives pour permettre au patient d’être bien 
relâche et d’avoir le soutient de l’eau pour l’aider 
dans ses mouvements.  

 

2) Tập  gập bàn chân về phía lưng  :  2) Apprentissage de la flexion dorsale : 
proprioception. 

Trước tiên bệnh nhân phải tập các 
cơ mới chuyển  bằng cách gập 
chân về phía lưng bàn chân. Họ 
phải tập ra  lệnh ngược lại  để đưa 
bàn chân gập về phía lưng. Bệnh 
nhân ở thế ngồi và bàn chân để trên 
bàn, gót để trên nệm gối. 

Le patient doit, avant tout 
apprendre a faire une flexion 
dorsale avec le muscle transfere. 
Il doit donc s’entraîner a 
commander une inversion du 
pied pour faire une flexion 
dorsale. Il est en position assise 
avec la jambe sur la table, on 
place un coussin triangulaire 
sous son talon. 

Cần một tuần lễ để bệnh nhân có thể làm chủ 
được cử động gập về phía lưng bàn chân 

Il faudra une semaine au patient pour automatiser 
cette flexion. 

3) Cử động thụ động 3) Mobilisation passive 

Cử động ngón chân : khớp mắt cá 
chân  để ở thế trung lập, các ngón 
lần lược tập co và duỗi 

Mobilisation des orteils : la 
cheville en position neutre, on 
mobilise les orteils un par un en 
flexion/extension. 

 

Tập khớp mắc cá chân Mobilisation de la cheville

 

Tập cử động gập chân về phía lưng : mobilisations en dorsi-flexion :  

 

 Nếu khớp bị cứng, thì dùng cách 
giữ và thả để tập cử động gập về 
phía lưng 

 s’il existe une raideur, on 
utilise la méthode du tenir-
relacher pour gagner en dorsi-
flexion; 

 Thình thoảng dùng cách kéo tự 
động và thụ động, như tập  trên 
bực thang . 

 utilisation éventuelle de 
l’étirement auto-passif, sur 
une marche d’escalier par 
exemple. 

Cử động các khớp bàn chân : Mobilisation des métatarses :

Nhân viên  vật lý trị liệu để bàn tay  
trên khớp bàn chân và lật qua lại 
bàn chân (sấp và ngữa) 

Le kinésithérapeute pose ses 
mains de chaque côte des 
métatarses et mobilise 
eninversion/éversion 
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 (pronation/supination). 

 

4) Cử động chủ động 4) Mobilisation active: 

 Gập các ngón chân :  bảo bệnh nhân lấy 
cây viết ở dưới đất. 

 La flexion des orteils: on demande au 
patient de prendre un stylo au sol. 

 Gập khớp mắt cá  về lưng bàn chân mà 
không cần kháng lực : bảo bệnh nhân đưa 
các ngón chân lên và rồi mắt cá chân. 

 Dorsi-flexion de la cheville sans résistance : 
on demande au patient d’élever ses orteils 
puis sa cheville. 

 Sau đó bảo họ đưa  bàn chân  lên  với 
cách lật vào trong rồi lật ra ngoài 

 Puis on lui demande d’élever le pied en 
inversion et en éversion 

5)   Xoa bóp 5)   Massage : 

 Phối hợp cách xoa bóp với kéo dãn ( với  tư 
thế xoa bóp) các cơ dài của cẳng chân. 

 Association du massage et d’un étirement (par 
une posture de massage) des muscles longs de 
la jambe. 

 Xoa bóp bàn chân : Kéo dãn khớp bàn chân, 
xoa bóp mắc cá để bớt sưng và xoa bóp 
mạnh các gân cơ gan bàn chân 

 Massage du pied : étirement des métatarsiens, 
massage sous les malléoles pour résorber 
l’œdème et travail puissant sur les ligaments 
plantaires du pied. 

 Xoa bóp các sẹo : Dở lên và kéo dãn các sẹo 
vào tất cả các phía đễ tránh sẹo lồi. Quan 
trọng làm sao đừng để hở hai bờ của sẹo. 
Luôn nhớ là mép sẹo phải khép kín trong khi 
tập 

 Massage cicatriciel : décoller et étirer la 
cicatrice dans toutes les directions pour éviter 
une cicatrice chéloide. Il est important de ne 
pas écarter les deux segments de la cicatrice et 
attendre qu’elle soit bien refermée avant 
d’effectuer la moindre traction. 

6)   Làm mạnh cơ: 6)   Renforcement musculaire : 

Tập làm mạnh cơ 2 lần mỗi ngày, mỗi lần 20 phút Ce renforcement est à effectuer deux fois par jour 
pendant 20 minutes. 

a) Tập kháng lực: a) travail contre résistance : 

 Cơ tứ đầu  Quadriceps :  

Bệnh nhân nằm dài  trên bàn, bảo bệnh nhân đẩy 
mạnh  bàn chân trong  30 giây  kháng lại  lực bàn 
tay của kỷ thuật viên để dưới gối bệnh nhân.  Tập 
như vậy 10 đến 15 lần    

Le patient est allongé sur la table, nous lui 
demandons de pousser fortement durant 30 
secondes sur notre main en dessous de son 
genou. Le mouvement doit être répète 10 a 15 
fois. 

Bệnh nhân ngồi trên bàn , 
Nệm nhỏ đặt dưới đầu 
gối. Trọng lực (hay bàn 
tay kỷ thuật viên ) đặt tại 
khớp mắc cá bệnh nhân 
và tương ứng với sức 
bệnh nhân( thường là 2 
Kg) Bệnh nhân bắt đầu với 
cử động  gấp háng và đầu 
gối  90 độ. Tập như vậy 
khi đầu gối   thẳng, co và 
duỗi 

Le patient est assis sur une table, un 
coussin place sous son genou. Le 
poids (ou la main du thérapeute) est 
fixe au niveau de la cheville et sera 
détermine en fonction des capacités 
du patient (en général un minimum de 
2 kg est recommande). Le patient 
commence avec une flexion de 
hanche et de genou a 90 degrés. Il 
travaille sur toute la piste d’extension 
de genou en isométrique, 
concentrique et excentrique. 

 Cơ hông- chày     Ischios-jambiers 

Cách tập cũng trong tư thế 
như trên nhưng bảo bệnh 
nhân tập gập đầu gối vào 

L’exercice se fait dans la même 
position en demandant au patient 
d’effectuer une flexion de genou 
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kháng lại với  lực của bàn 
tay kỷ thuật viên. Ta cũng 
có thể tập kháng lại trọng 
lực  bằng cách nằm sấp 
trên bụng  và bảo bệnh 
nhân thực hiện như trên. 

 

 

 

contre résistance de la main du 
thérapeute. On peut aussi travailler 
contre pesanteur en couche ventrale, 
en demandant au patient d’effectuer 
le même mouvement. 

 Cơ mác bên     Péroniers latéraux 

Bảo bệnh nhân lật bàn 
chân chủ động với lực 
kháng  ở bờ ngoài của 
bàn chân  và giử  yên 
cẳng chân. 

Demander au patient une éversion 
dynamique du pied en appliquant la 
résistance sur le bord externe du 
piedet en tenant fermement la jambe 
pour l’immobiliser. 

 Cơ tam đầu    Triceps 

Quan trọng là  chỉ  tập 
trong tư thế đứng  để 
tránh kéo dãn cơ vừa 
chuyển qua. Bệnh nhân 
đứng thẳng với bàn chân 
trước đặt lên một cuốn 
sách. Bào bệnh nhân dở 
gót lên ngang với bàn 
chân phía trước . Tập như 
vậy 20 lần Khi khớp đã 
khá mạnh, bảo với bệnh 
nhân  cũng tập như vậy 
với chỉ một  chân  bên 
mổ…. 

Il est important de noter que l’on 
travaille uniquement en debout de 
piste du triceps pour éviter un 
étirement trop important du tendon 
transfere. Le patient se tient debout 
avec l’avant pied sur un livre. On lui 
demande de relever ses talons 
jusqu’a la position horizontale. Il doit 
répéter ce mouvement 20 fois. 
Lorsque le muscle est assez fort, on 
peut lui demander le même exercice 
avec seulement   un      appui sur le 
pied opéré.  

Một cách tổng quát khi đứng  tập, bệnh nhân  gập 
đầu gối  10-20 lần . Khi chân đã khá mạnh, đề 
nghị  bệnh nhân  tập như vậy với  một chân bên 
mổ. 

Comme exercice global, le patient debout peut 
effectuer 10 a 20 flexions de genou. Lorsque la 
jambe est assez forte, on peut proposer le même 
exercice avec un appui seulement sur le pied 
opéré. 

 Cơ gập nội tại bàn chân    Les fléchisseurs intrinsèques du 
pied 

Bảo bệnh nhân quặp  các 
ngón tay kỷ thuật viên 
bằng các ngón chân của 
mình để kháng lại lực  cơ 
học 

demander au patient d’agripper les 
doigts du kinésithérapeute avec ses 
orteils contre résistance dynamique 

b)  Tập tổng quát b)  Exercices globaux 

Bệnh nhân đứng dựa vào 
tường, hai bàn chân  hơi 
dang ra. Bệnh nhân phải 
tập ngồi xuống giống như 
ngồi trên ghế. Giử thế ngồi 
càng lâu càng tốt 

Le patient debout contre un mur, les 
pieds un peu écartes, doit pendre une 
position assise comme pour s’asseoir 
sur une chaise. Il doit garder la 
position le plus longtemps possible. 
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Dây là tư thế tổng quát  
cho phép làm mạnh cơ tứ 
đầu, cơ hông chày và cơ 
tam đầu 

Cette exercice est un exercice global 
permettant un renforcement des 
quadriceps, ischios-jambiers et 
triceps. 

Đi lên bục thang. Cách tập này tác động lên tất cả 
các cơ của hạ chi  và đặc biệt là trên cơ gập bàn 
chân  

Montée les escaliers. Cet exercice travaille tous 
les muscles du membre inférieur avec un accent 
sur les fléchisseurs plantaires. 

 

B)  Sau hơn  một tuần bó im  B) Au-delà d’une semaine après 
l’immobilisation  

Những kỷ thuật áp dụng trong tuần đầu có thể vẫn 
tiếp tục  nếu kỷ thuật viên thấy cần. Từ đó về sau 
sự lành sẹo và  cơ trở nên mạnh  cho phép tập  
các động tác phức tạp hơn 

Les techniques effectuées lors de la première 
semaine peuvent être continuées si le thérapeute 
le juge utile. Désormais, la cicatrisation et le 
renforcement musculaire permettent de travailler 
la proprioception par des schémas de 
mouvement plus complexes. 

1. Tập thăng bằng 1. Travail de l’équilibre  

Bệnh nhân ở tư thế đứng, hai chân dang ra ngang 
với hông và ngươì kỹ thuật viên đẩy vai hoặc hông 
để tập bệnh nhân  lấy thăng bằng. Các cú đẩy 
người thay đổi tùy theo hướng, theo lực, theo tần 
suất tốc độ thực hiện. Các cú đẩy từ trước ra sau 
vai tập cho bệnh nhân có phản xạ thăng bằng tự 
động giúp cho cử động gập của bàn chân về phía 
lưng khi phần trước của chân  rời khỏi đất  

Le patient se tient debout, les pieds écartes de la 
largeur du bassinet le kinésithérapeute stimule 
les réactions d’équilibre par des poussées au 
niveau du bassin et des épaules. Ces poussées 
peuvent être variées selon la direction, la force, la 
fréquence et la vitesse d’exécution. Les poussées 
exectuées d’avant en arrière au niveau des 
épaules permettent de stimuler une réaction 
d’équilibre automatique qui entraîne une flexion 
dorsale lorsque l’avant-pied se décolle du sol. 

Ta có thể tập với trái bóng, chuyền qua lại tùy theo 
các hướng khác nhau 

On peut aussi travailler avec un ballon, faire des 
échanges selon des directions différentes. 

Khi chân đã khá mạnh, bệnh nhân có thể tập trên 
chân được mỗ. 

Quand la jambe est assez forte on peut travailler 
en appui monopodal sur la jambe opérée. 

Tập trên mâm Freeman với trục sấp và ngữa Travail sur le plateau de Freeman dans l’axe 
eversion/inversion. 

2. Tập đi 2. Apprentissage de la marche  

Khi bệnh nhân đã có thể làm chủ cách sử dụng  
cơ chuyển đổi, họ phải tập  cách đi 

Une fois que le patient maîtrise l’utilisation du 
muscle transfére isolement, il doit apprendre a 
l’utiliser lors de la marche. 

Người ta sửa đổi cách đi  cho bệnh nhân bằng 
cách : 

On corrige la marche en demandant au patient  : 

 Đi tới đi lui,  càng chậm càng tốt với các bước 
càng dài 

 de marcher en avant et en arrière, le plus 
lentement possible et avec des pas de plus en 
plus grands; 

 Đi với tốc độ và các hướng khác nhau  marcher avec des vitesses et des directions 
différentes; 

 Đi lên xuống cầu thang, chú ý đừng làm cho 
cơ chuyển đổi bị kéo dãn 

 monter et descendre les escaliers, en faisant 
attention a ne pas étirer le muscle transfére. 

Bàn chân đừng  quá xa nhau Les pieds ne doivent pas avoir un grand écart. 

Các chống chỉ định  Les contre-indications. 

Không được tháo bột đồi với bệnh nhân Des l’ablation du plâtre, il sera contre-indiqué au 
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nào….Dầu rằng với thời gian , gân chuyển gắn 
liền một cách đúng  đắng, tuy nhiên cũng có việc 
kéo dãn  gân chuyển. Thí dụ như đa số bệnh 
nhân, ta nhận thấy có việc mất khoảng 5 đến 10 
độ gấp về phía lưng bàn chân sau 2 năm . Quan 
trọng là làm sao cho bệnh nhân ý thức  được  các 
cử động không được làm như6 sau : 

patient d’effectuer tout mouvement actif contre 
forte résistance en flexion plantaire. Bien qu’avec 
le temps l’attache du tendon se consolide 
correctement, il existe néanmoins un étirement du 
tendon important. Par exemple, chez une majorité 
de patients, on note une perte de 5 a 10 degrés 
de flexion dorsale après 2 ans. Il est important 
que le patient prenne conscience des 
mouvements proscrits. Il est donc contre-indiqué 
de : 

 Chạy  courir; 
 Đứng nhón trên đầu ngón chân  se mettre sur la pointe des pieds  
 Đạp xe đạp với phần trước bàn chân (tốt hơn là 

nên đề gót chân trên bàn đạp) 
 pédaler a vélo avec l’avant-pied ( il vaut mieux 

placer les talons sur les pédales) ; 

Kỹ thuật viên cùng với bệnh nhân xem laị các 
cách tập hằng ngày để tìm ra cách thích hợp và 
cái gì là chống chỉ định. 

le kinésithérapeute devra passer en revue avec le 
patient ses activités quotidiennes afin de trouver 
les adaptations nécessaires pour celles qui 
pourraient être contre-indiquées. 

 
 
 

 


