صياَيكّ گچ گشفتّ ؽذِ خؾك ؽٕد ،ؽًا
احتًاالً يك احغاط گشو ؽذٌ دس َاحيّ
صذيّ خٕاْيذ داؽت.

مراقبت از گچ گيري
گچ گيشي تّ يُظٕس حاتت َگّ داؽتٍ يا حفظ ٔ
َگٓذاسي لغًتي اص تذٌ اعت كّ صذيّ خٕسدِ
تاؽذ .لانة گچ گيشي ياَع اص حشكت لغًت صذيّ
ديذِ يي ؽٕد تا آَكّ اٌ لغًت تتٕاَذ عشيعتش تٓثٕد
ياتذ.گچ گيشي تشاي اعتخٕاٌ ؽكغتّ ،پيچ خٕسدگي
يا پاسگي تاَذٌٔ ْا تّ كاس يي سٔد.ايُكّ ؽخص چّ
يذت َياص تّ گچ گشفتٍ داسد يُٕط تّ صذيّ ٔ َظش
پضؽك يعانج داسد.







انواع گچ گيري
 گچ گيشي يا پالعتش كّ تّ ساحتي لانة
 24عاعت
گيشي يي ؽٕد ٔني حذ الم
طٕل يي كؾذ تا كايالً خؾك ؽٕد.
 لانة گچ فايثش گالط كّ عشيعتش خؾك يي
ؽٕد يحكًتش اعت ٔني گشاَتش
 آتم يا اعپيهُت ( )Splintيا َيى لانة دس
يٕاسد ٔسو كشدٌ دٔس يحم آعية ديذِ تّ
كاس يي سٔد ٔلتي ٔسو فشٔكؼ كُذ پضؽك
يًكٍ اعت َيى لانة گچ سا تا يك لانة گچ
كايم تعٕيض كُذ.







مراقبت از قالب گچ گيري:
جٓت تغشيع دس خؾك ؽذٌ گچ يي تٕاَيذ
چُذ عاعت أل گچ آٌ سا صيش َٕس چشاغ
يطانعّ لشاس دْيذ.
يحم گچ گشفتگي سا خؾك َگّ داسيذ.
ُْگاو حًاو كشدٌ يا دٔػ گشفتٍ ،يحم گچ
سا تا حٕنّ تپيچيذ ٔ عپظ آٌ سا تا يك كيغّ
پالعتيكي تپٕؽاَيذ .لغًت تاص كيغّ سا تا
َٕاس چغة يحكى كُيذ كّ آب تّ داخم آٌ
َفٕر َكُذ.
تّ يذت حذ الم  24عاعت سٔي لغًت گچ
گشفتّ ؽذِ سا فؾاس َذْيذ.
اگش لانة گچ  ،تش يا ؽم ؽذ يا تشك خٕسد
،تايذ تا پضؽكتاٌ تًاط تگيشيذ.
گچ گشفتّ ؽذِ سا خٕدتاٌ تغييش َذْيذ يا
تغييش ؽكم َذْيذ ٔ آَشا تش َذاسيذ.
مراقبت از محل صذمه ديذه
تشاي دسياٌ دسد ٔ تٕسو ،اص اعتاييُٕفٍ يا
ايثٕپشٔفٍ طثك دعتٕس پضؽك اعتفادِ كُيذ.
















اگش گچ گشفتگي دس پا اعت ،يا تُؾيُيذ يا
دساص تكؾيذ ٔ تانؾتٓايي صيش پاي تاٌ لشاس
دْيذ.اگش چٓا پايّ داسيذ تشاي تاال َگٓذاؽتٍ
پا آٌ سا صيش پا لشاس دْيذ.
اگش تاصٔ سا گچ گشفتّ ايذ ُْگاو ساِ سفتٍ اص
تُذ اتصال دعت تّ گشدٌ ( )slingاعتفادِ
كُيذ.
ُْگاو اعتشاحت تاصٔي گچ گشفتّ سا سٔي
تانؾتي كّ سٔي عيُّ لشاس دادِ ايذ تگزاسيذ.
چُاَچّ تا ٔجٕد گچ گشفتٍ اجاصِ ساِ سفتٍ
داسيذ يادايي كّ گچ عفت ٔ خؾًك َؾذِ ساِ
َشٔيذ.
تشاي خاساَذٌ پٕعت صيش يحم گچ گيشي
اؽيا يي سا تّ صيش لانة گچ داخم َكُيذ صيشا
اگش پٕعت ؽكاف پيذا كُذ يي تٕاَذ تاعج
عفَٕت ؽٕد.
تشاي تغكيٍ خاسػ پٕعت صيش يحم گچ
گيشي اص پٕدس يا خًيش (نٕعيٌٕ)اعتفادِ
َكُيذ ٔ
تشاي تغكيٍ خاسػ اص جشياٍَ ْٕاي خُك
عؾٕاس كّ آٌ سا َضديك نثّ صيضيٍ گچ لشاس
يي دْيذ اعتفادِ كُيذ.
اص تشخٕسد يا صدٌ يحم گچ گشفتّ تّ عطٕح
عخت جهٕگيشي كُيذ.













اَگؾتاٌ دعت ٔ پا سا صياد حشكت دْيذ يگش
آَكّ دكتشتاٌ ايٍ كاس سا يُع كشدِ تاؽذ.
مواردي كه بايذ به پسشك معالج مراجعه
نموده و يا به بخش اورژانس بيمارستان
برگرديذ.
اَگؾتاٌ دعت يا پايتاٌ تّ سَگ كثٕد يا
خاكغتشي دس آيذِ تاؽذ.
حشكت دادٌ اَگؾتاٌ دعت يا پايتاٌ عخت
ؽذِ تاؽذ.
احغاط يي كُيذ كّ گچ گشفتّ ؽذِ تُگ ؽذِ
ٔ فؾاس يي آٔسد .
دعت يا پا تي حغي ؽذِ يا عٕصٌ عٕصٌ يي
ؽٕد.
صيش گچ گشفتگي احغاط فؾاس يا عٕصػ
يي كُيذ.
اص َاحيّ گچ گشفتگي تٕي تذ تذ تّ يؾاو يي
سعذ.
دسد ؽذيذتش يي ؽٕد.
تة تاالتش اص  38دسجّ عاَتيگشاد داسد.
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