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مراقبت در منزل در گچ 

 گیری اندام های تحتانی
6931مهر ماه : تاریخ بازنگری   

 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

  کاهش و یا عدم توانایی برای حرکت دادن

دست و یا پا که خارج از قالب گچی قررار  

 .دارد 

   تغییر رنگ یا درجه حرارت پوست ناحیره

 خارج  از قالب گچی

    بوی نامطبوع قالب گچی و یا داشتن نقرا

 رنگی بر روی قالب

 :بعد از باز کردن گچ  

چند روز بعد از باز کردن گچ تورم و یا درد  .1

 .مختصر کامال طبیعی است 

پوست را با صابون مالیم و آب خروب         .2

 .بشویید و خشک نمایید 

لوسیون مرطوب کننده به پوست بمالید و    .3

 .از خاراندن آن خودداری نمایید 

حرکات و فعالیتهای بدنی را به تردریر        .4

 .طبق دستور پزشک از سر بگیرید 

تورم را با باالتر قرار دادن اندام نسبت به    .5

طربرق   ) سطح قلب و بانداژ با باند کشی   

 .کنترل کنید ( دستور
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 .خوردن استخوان الزم است استفاده کنید 

    جهت کنترل درد از استامینوفن استرفراده

نمایید ، در صورت استفاده از سایر مسکرن  

زیررا  .  ها از پزشک معال  اجازه بگیرریرد     

برخی از مسکن ها جوش خوردن شکستگی 

 .را به تاخیر می اندازد 

       از مصرف دخانیات مثل سیگار و قرلریران

توسط خود بیمار یا اطرافریران خرودداری      

نمایید ، زیرا باعث تاخیر در امرر جروش       

 .خوردن شکستگی می شود 

    جوش خوردن شکستگی و زخم با مسرالرل

روحی و روانی ارتبا  مستقیم دارد بنابراین 

خواب کافی و شرایط بی استرس در درمران  

  .موثر است 

در صورت بروز هر یک از عالئم زیر بالفاصلهل    

 :پزشک یا پرستار خود را مطهع گردانید 

  دردی که مداوم و شدید است. 

         اختالل در حس مثل نداشرترن حرس و

 احساس گزگز و کرختی انگشتان

        تورم شدید که با باالتر قررار دادن عورو

 .برطرف نمی شود 
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 نواحی رنگی قالب /  بوی نامطبوع قالب   به /

نقا  گرم و نقا  فشار دقت داشته باشید و 

 .این حاالت را به پزشک معال  اطالع دهید 

    تا زمان اجازه پزشک روی عوو شکسرتره

 .وزن نگذارید 

  استفاده از وسایل کمک حرکتی مثل عصا و

 .واکر طبق دستور پزشک انجام گیرد 

  وزن خود را در هنگام راه رفتن بر روی پای

برای این کار از عصای .  گچ گرفته نیندازید 

 .زیر بغل استفاده نمایید 

       اگر قالب گچی شکست فورا بره پرزشرک

معال  خود اطالع دهید و از اصالح و ثابرت  

 .کردن گچ خودداری کنید 

      به تاریخ مراجعه خود به درمانگاه تروجره

نموده و به موقع به درمانگراه مرراجرعره       

 .نمایید 

  شیر ، ماست و کشک :  از مواد غذایی نظیر

که منبع غنی کلسیم است و گوشت بردون  

چربی و میوه جات و سبزیجات که منربرع   

 و جهت جوش می باشد  Cغنی از ویتامین 

 :ورزش عضالت گهوتئال   -2

طاقباز بخوابید و در صورت امکان پراهرای      .1

 .خود را صاف کنید 

 .عوالت باسن و شکم خود را منقبض کنید  .2

 .ثانیه در این وضعیت باقی بمانید  11الی  5 .3

 .کمی استراحت کنید  .4

بار  11این ورزش در هنگام بیداری هر ساعت  .5

 .تکرار شود 

  برای جلوگیری از پیدایش تورم عوو مصدوم

سانتی متر باالترر از     11گچی را    داخل قالب

 .سطح قلب قرار دهید 

       گچ را خشک نگه دارید تا قبل از خشرک

از پوشرانردن   (  ساعت 44الی  24) شدن گچ 

 .گچ خودداری کنید 

 از خاراندن پوست زیر قالب گچی خودداری کنید 

، زیرا ممکن است پوست خراشیده شرود و    

. زخم فشاری زیر قالب گچی به وجود بیاید   

خارش زیر قالب گچی را می توان با هروای    

 .سرد سشوار برطرف نمود 

بیمار و همراهان بیمار بیش از پزشک و  پرسرترار          

می توانند در بهبود بیماری خود و مراقبت هرای    

 . پس از عمل به خود کمک نمایند 

 :بعد از خشک شدن قالب گچی توصی   می شود 

      سعی کنید حرکات در محدوده طربریرعری

باشد، از به کار گیری بیش از حرد عورو       

 .مصدوم خودداری کنید 

  تمام ورزش های توصیه شده را به طور کامل

 :انجام دهید 

 :ورزش های عضه  چهار سر ران -1

در حالت طاقباز دراز بکشید و پاهای خود را   ( الف 

 . صاف کنید 

با منقبض کردن عوالت جلوی ران زانوی خود ( ب

 .را به تشک فشار دهید 

 .ثانیه در این وضعیت باقی بمانید  11الی  5( ج

 . کمی استراحت نمایید ( د

برار   11این ورزش در هنگام بیداری هر ساعت (  س

 .تکرار شود 


