
  ازگچ مـــراقبت نحوه ي
 گرم ، شدن خشك زمان در معمولي هاي گچ .١

ساعت  ٤٨گچ تا  شود مي لذاتوصيه ميشوند،
 انداز رو يا پتو انداختن هواي آزاد باشد و از درمعرض

 . شود اجتناب شده گرفته گچ اندام روي بر
.  ساعت طول مي كشد  ٤٨ تا  ٢٤ گچ خشك شدن .٢

شود و از  شتهنگهدا نرم بالش روي در اين مدت بايد
 از ايجاد هر گونه فشار بر آن خودداري كرد تا

 .گردد پيشگيري آن و شكنندگي در ناهمواري
از بكار بردن رنگ ،الك يا نظاير آن بر   .٣

 روي گچ خودداري شود .
 به اقدام تان خود گچ شدن شكسته صورت در .٤

 .نماييد مراجعه پزشك به و نكنيد آن اصالح
جهت استحمام با يك پوشش پالستيكي از خيس .٥

 شدن گچ جلوگيري كنيد . 
  پوست از مـــراقبت

 قالب زير ، پوستي وتحريكات زخم از پيشگيري براي .١
 . شود مي استفاده)  اي پنبه باندهاي( ويبريل از گچي

 يا و قرمزي نظر از ناحيه كه ميشود توصيه بنابراين

 خشك گچي و قالب شود كنترل پذيري تحريك
 شود. نگهداشته

 دستمال با پوست روي بر موجود گچ هاي لكه  .٢
 . شود پاك مرطوب

 و برندهي اشيا بردن فرو از اندام خارش صورت در .٣
شودو  اجتناب زيرگچ به)  مداد سيخ يا مثل(  تيز نوك

 . گردد طرف بر را ،خارش سشوار سرد هواي فقط با
 ولرم و آب با عضو شستشوي گچ كردنباز  از پس .٤

و ترميم  خون پوست بهبود گردش به چرب كردن آن
 كند . مي آن كمك

ساعت بعد از  ٤٨در صورت داشتن زخم در زير گچ  .٥
گچ گيري مراجعه تا در محل آن پنجره باز شود و يك 

 روز در ميان پانسمان زخم را تعويض كنيد.
  از اندام گچ گيري شده  مـــراقبت

 گچ و سندرم كمپارتمان اندام تورم از جلوگيري براي .١
 داده قرار قلب همسطح و يا باالترازسطح شده گيري
 .شود

 براي و درگچ عضالت شدن ضعيف از پيشگيري جهت .٢
 اين يكبار اين عضالت ، در هر ساعت بهتر خونرساني

 و كنيد شل سپس و منقبض ثانيه ١٠ تا ٥ را عضالت
 . كنيد بسته و باز را  اندام انگشتان

 حس، رنگ، نظر از را شده گچگيري اندام انگشتان .٣
 و خونرساني نشانه چون كنيد كنترل وگرمي حركت
 . است اندام عصبي سالمت

تورم ، بيحسي،گزگزشدن، كبودي ، رنگ پريدگي ،  .٤
 اندام خونرسانيقطع  عالئم از ميتواند سردي و درد

 .كرد مراجعه پزشك به سريعتر چه هر بايد كه باشد
بعد از هر ساعت آويزان بودن اندام گچ گيري شده در  .٥

هنگام حركت همان مقدار به پشت خوابيده و عضو گچ 
گيري شده را باالتر از قلب قرار دهيد تا به برگشت 

 خون كمك كند و از تورم  و درد جلوگيري كند.
  تـــغـــذيه

 جات، ميوه حاوي غذايي رژيم از كه شود مي صيهتو 
  شود. استفاده ها ويتامين و يينپروت سبزيجات،

 حاوي غذايي رژيم هاي اندام تحتاني شكستگي در 
 زيرا شود با احتياط مصرف)  لبنيات(   فراوان كلسيم
 بيمار براي را كليه سنگ تشكيل زمينه باال كلسيم
  . سازد مي فراهم حركتي محدوديت داراي

 در ليوان ١٢ الي ٨ حدود فراوان مايعات بايد بيمار 
 بنوشد. روز

  



  فشـــاري زخـــــــــم
 پا گچي هاي قالب در فشاري زخم مستعد نقاط 

 در و زانو كشك و پا ،پشت قوزكها پاشنه،  شامل
  باشد . مي مچ و آرنج دست هاي قالب

 بوي مستعد، نقاط در شديد درد وجود درصورت 
 به داخلي ترشحات با گچ شدن مرطوب و بد

  . كنيد مراجعه پزشك
 پس بالفاصله را پوست به چسبنده گچ هاي تكه 

 داخل به تا برداريد پوست روي از گيري گچ از
  . نلغزند قالب

  ازخـــــود مراقبـــت
 را بدن وزن نبايد رفتن راه حين تحتاني  اندام گچ در

و  اجازه پزشك با مگر كرد اعمال مبتال عضو روي
 و پهن سطح كه مخصوصي هاي دمپايي از استفاده

  .كنند مي رفتن  فراهم راه براي را اي لغزنده غير
 اي پارچه يا باند با را دست گچ ميتوان رفتن راه حين

 اعصاب رويي فشار نبايد اما نمود آويزان گردن از
 در فواصل منظم استراحت بايد پس شود وارد گردن
 نبايد پارچه گره نيز و نگه  داشت باال را دست و كرده
 سرگيري از شود. بسته گردن هاي مهره روي

 تحمل حسب بر و داده انجام تدريج به را فعاليتها

 طول هفته ٦و بهبودي تا  ترميم زيرا دهيد، افزايش
  .كشد مي

 ورزشي ي برنامه يك فيزيوتراپيست كمك با        
 در اندام گچ گيري شده   تدوين عضالت تقويت براي
 روي پياده و) آب در رفتن راه( شناكردن شود،

  است .  مناسبي ورزش صاف، سطوح برروي
 به ماساژ و ژلهاي مسكن و ازكمپرس گرم استفاده

  .كند مي كمك كاهش درد و بهبودي
را تهيه و در زمان توصيه شده به  نسخه دارويي 
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