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 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

احساس حبس شدن در فضاي تنگ و بسته باعث اضطراا   *  

 . كودك مي شود كه حمايت نزديكان مي تواند به او آرامش دهد 

ممكن است كودك دچار كند شدن حاكات گوارشي ،تهوع و *  

 .استفااغ شود كه بايد به پزشك اطالع داد 

 مراقبت از خود

در گچ پا حين راه رفتن نبايد وزن بدن را روي عضو مربرترال    *

اعمال كاد مگا با اجازه پزشك و استفاده از دمرارايري هراي       

مخصوصي كه سطح پهن و غيا لغزنده اي را بااي راه رفرترن     

فااهم مي كنند و مي توان آنها را از فاوشگاه هاي لوازم پزشكي 

 . تهيه كاد 

حين راه رفتن مي توان گچ دست را با باند يا پارچره اي از       *

گادن آويزان نمود اما نبايد فشار زيادي روي اعصا  گادن وارد 

شود پس بايد به فواصل استااحت كاده و دست را با ال نرگره     

   .داشت و نيز گاه پارچه نبايد روي مهاه هاي گادن بسته شود 

 برداشتن گچ

 

پس از باداشتن گچ فعا ليت هاي عضو و اعمال وزن روي آن    *

 . را تدريجي شاوع كنيد چون عضو سفت و ضعيف است 

 . در صورت وجود ورم عضو را باالتا از سطح قلب قاار دهيد  *

به دليل وجود سلول هاي پوستي ماده ،پوسرت ششرك و        *

پوسته ،پوسته است و سايعاً زشم مي شود پس آن را نخارانيد ، 

  . به آرامي شسته و با محلول هاي نام كننده ماطو   كنيد 
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 گچ تنه اسپایکا 

اين نوع قا لب در بعضي انواع شكستگي هاي استخروان ران و      

مانندكودكان مبتال بره در      ) كودكان  جااحي هاي مفصل ران در

 .مي شود  استفاده( رفتگي مادرزادي لگن 

جهت جلوگياي از تاك شوردن و ناصاف شدن ، تا ششك شدن * 

 . كامل بهتا است بيمار روي تشك سفت قاار گياد 

جهت سايع تا ششك شدن مي توان از المپ هاي گرامرايري    *  

 . استفاده كاد 

طي ششك شدن نبايد زيا سا وشانه ها بالش قاار داد زيراا      * 

 .باعث فشار به قفسه سينه مي شود 

جهت جلوگياي از آلودگي گچ با ادرار يا مدفوع قبل از ها برار   *  

دفع يك پالستيك ششك و تميز زيا محل مخصوص دفع قالرب  

 . گچي قاار دهيد و لبه هاي آن را به طاف بياون باگادانيد 

پوست در تماس با لبه گچ را روزانه از نظا زشم بارسي كاده  و *  

 . با انگشتان ماساژ دهيد 
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 زخم فشاری

نقاط مستعد زشم فشاري در قالب هاي گچي پا شامل پاشنره ،    

قوزك ها ، پشت پا و كشكك زانو و در قالب هاي دست آرنج و   

 . مچ مي باشد 

در صورت وجود درد شديد در نقاط مستعد ، بوي بد و ماطرو   

 .شدن گچ با تاشحات داشلي به پزشك مااجعه كنيد 

تكه هاي گچ چسبيده به پوست را بالفاصله پس از گچ گياي از   

 . روي پوست باداريد تا به داشل قالب نلغزند 

در صورت شارش پوست داشل گچ با گافتن سشوار ساد از لبره  

 . هاي قالب به داشل آن شارش را كم كنيد 

در صورت شكسته شدن قالب شودتان اقدام به اصالح آن نكنيد 

 . و به پزشك مااجعه نماييد 

ساعت او را تغييا وضعيت دهيد ترا     2اگا بيمار ناتوان است ها 

 . دچار زشم بستا نشود 

باالتا قااردادن عضو در گچ مااقبت بسيار مهمي است كه باعث 

 .پيشگياي از ورم ،درد و پيشگياي از قطع شوناساني مي شود 

     

 تسکین درد

از كيسه يخ در كنار محل شكستگي استفاده كنيرد امرا      .1

 . مواظب باشيد گچ ماطو  نشود 

از داروهاي ضد درد ي كه پزشك تجويز كاده استرفراده    .2

 . نماييد 

اگا درد به علت ورم وفشار با روي پوست است با باالترا   .3

 . قااردادن اندام ، ورم و فشار را كم كنيد 

اگا درد بسيار شديد بوده و با اين روشها درمان نشد بره     .4

 . پزشك مااجعه كنيد 

 حفظ عملکرد طبیعی بدن

تمام مفاصل و اندام هاي سا لم را ورزش دهيد تا ضعريرف    .1

 .نشوند 

جهت پيشگياي از ضعيف شدن عضالت در گچ و برااي     .2

 11ترا     5شوناساني بهتا ،ها ساعت يكبار اين عضالت را 

ثانيه منقبض و ساس شل كنيد و انگشتان عضو را با زو   

 . بسته كنيد 

انگشتان اندام در گچ را از نظا رنگ ،حس ،حاكت و گامي  .3

كنتال كنيد چون نشانه شوناساني و سالمت عصبي اندام 

 . است 

در گچ دست وبازو اگا انگشتان و مچ دست بيمار جرمرع     .4

شده و قادر به باز كادن آنها نباشد و بي حسي يا گرزگرز   

شدن نيز وجود داشته باشد مي تواند از عرالمرم قرطرع       

شوناساني به دست باشد كه بايد ها چه سايعتا به پزشك 

 . مااجعه كاد 

به دستگاه اسكلتي بدن بسيار شايع بوده و اگا    مشكالت مابوط

چه اغلب تهديد كننده حيات نيستند اما تاثيا عميقي با فعاليت 

يكي از درمان هايي كره در    .  هاي روزماه و طبيعي زندگي دارند 

جهت رفع اين مشكالت به شصوص شكستگي ها استفراده مري     

   .شود قالب هاي گچي است 

گچ يك وسيله بي حاكت كننده شارجي است كه هدف از آن بي 

حاكت كادن شكستگي هاي جا اندازي شرده ، اصرالح برد            

 . شكستگي ها و حمايت از مفاصل ضعيف مي باشد 

اميد است بيماران با رعايت آموزش هاي ذكا شده به حرداكر را    

بهبودي و سالمت دست يافته و از عوارض احتمالي اين نوع درمان 

 . پيشگياي نمايند 

 خشک شدن گچ

دقيقه طول مي كشد اما اگا كامال  21تا  15محكم شدن قا لب گچ 

ترا  24ششك شدن كامل .  ششك نشود ، استحكام الزم را ندارد 

 : ساعت طول مي كشد كه در طي اين زمان بايد  22

جهت بلند كادن و جابجايي گچ از كف دست استرفراده    .1

 . شود تا فشار انگشتان آن را فاو رفته نكند 

 . روي قالب هيچ پوششي نباشد تا سايعتا ششك شود  .2

مي توان از پنكه يا المپ هاي گامايي جهت سايرع ترا      .3

مااقب باشيرد گرچ     .  استفاده كاد  ششك شدن ناحيه 

ماطو  روي سطوح شيلي سفت يا لبه هاي تميز قراار    

    .نگياد 


