
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکستگی به معنای صدمه استخوانی است، این صدمه 

با جابجایی و یا بدون جابجایی استخوان می تواند 

باشد. همچنین می تواند همراه با زخم باز و یا بدون 

 زخم باشد.

 

 

 

 

 

 

شکستگی هایی که با جابجایی همراه هستند و یا 

ممکن است  پارگی های وسیعی ایجاد نموده اند،

اما شکستگی هایی که   نیازمند جراحی باشند، 

با گچ گرفتن قابل  رندندا یا مورد خاصی  جابجایی

گاها به دلیل کشیدگی تاندون ها و  درمان می باشند.

نیاز به گچ گیری اندام یا پس از بعضی اعمال جراحی، 

 وجود دارد. 

 در صورتی که نیاز به گچ گیری اندام وجود داشته باشد:  

پس از گچ گیری اندام، گچ به نظر شما گرما دارد که 

حرارت ایجاد شده به دلیل فعل و انفعاالت شیمیایی است 

 دقیقه تا نیم ساعت برطرف خواهد شد.پانزده  و پس 

گـچ خود را با چیزی نپوشانید تا گرمای آن زودتر دفع 

 . شود

س از گچ گیری ، گچ به صورت مرطوب و تا حدودی نرم پ

امکان ماند و تا زمانی که کامال خشك نشده  باقی می

 تغییر شکل دارد. 

قالب گچی ممکن است پوست را تحریك کند و باعث 

بنابراین مراقبت از پوست اهمیت  ، شکنندگی آن گردد

 دارد. 

گچ ، بسته به ضخامت آن و شرایط گرمایی محیط ، یك تا 

 . سه روز طول می کشد تا کاماًل خشك گردد

باید در معرض جریان هوا قرار گیرد تا خشك گچ تازه 

 . ه شوداندگردد و نباید به وسیله ی لباس یا ملحفه پوش

در صورت بروز هر یك از عالیم زیر در عضو گچ گرفته، 

هر چه سریعتر به پزشك خود و یا به نزدیکترین درمانگاه 

  :مراجعه نمایید

 تورم

 انگشتان  تیره شدن  یا     رنگ پریدگی انگشتان

  کاهش توانایی در حرکت دادن انگشتان

 

 

 عدم توانایی در صاف کردن انگشتان

 

 وجود حس های غیر طبیعی 
 

  دردی که با مسکن کاهش نمی یابد
 

 باالی در و ناراحتی  سفتی احساس  درد شدید و

 گچ زیر  استخوانی های  برجستگی

 

 

 

 

 

نشانه التهاب باشد، پس به  احساس گرما در زیر گچ می تواند 

 پزشك خود اطالع دهید. 

پس از مشورت با پزشك، در فعالیتهای روزمره خود 

 . شرکت فعال داشته باشید

 ، عصا مانند  کمکی وسایل از صحیحنحوه ی استفاده 

 به و فرا بگیرید پزشك صالحدید صورت در را … و واکر

 . کنید استفاده  آنها  از  صورت صحیح

گذاشتن گچ بر روی سطوح تیز و یا ناهموار خودداری از 

 . کنید

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چیزی را برای خاراندن در   ، گر پوست شما خارش داشت ا 

زیر گچ نبرید. این کار ممکن است پوست شما را زخمی کند  

  . با توجه به این که روی پوست، توسط گچ بسته شده است، 

چون  و احتمال عفونت آن وجود دارد   با زخمی شدن پوست

ممکن است متوجه آن نشده و   ، قابل دیدن نیست ،محل

ر صورت بروز خارش ، با د .برای شما خطر ایجاد کند

 .آن را برطرف نمایید ،استفاده از هوای سرد سشوار

 

 

در صورت شکسته شدن گچ ، خودتان اقدام به ترمیم 

 .بلکه به پزشك خود مراجعه کنید آن ننمایید

نمایید و به بوهای اطراف گچ و نیز تغییر رنگ گچ دقت  

در صورت احساس حالتی غیر طبیعی به پزشك 

گچ را خیس نکنید و آن را با پالستیك . مراجعه کنید

 .نپوشانید

 

 

 

 

دور گچ یا آتل را مرتب نگاه کنید. اگر قرمز یا زخمی   پوست

 .بود به پزشکتان اطالع دهید

مرتب گچ یا آتل خود را نگاه کنید. اگر ترک برداشت به 

 .پزشکتان اطالع بدهید

 پس از باز نمودن گچ:

قسمتی از عضو که داخل گچ بوده به علت عدم استفاده از آن  

دچار تحلیل شود ، لذا استفاده  ضعیف می گردد و احتمال دارد 

 . کنید شروع  از آن عضو را آرام و به تدریج 

  است، ست قسمتی از عضو که داخل گچ بوده پوممکن است، 

، لذا به   باشدحالت خشك شدگی و پوسته پوسته پیدا کرده 

آرامی آن را با آب ولرم و بدون صابون شسته  و سپس بـا نرم  

 . کننده ای مناسب آن را نرم نمایید

  .در صورت بروز درد به پزشك مراجعه کنید

ممکن است در   زیرا ، هرگز خودتان گچ را خارج نکنید

یا فشار بیش از  و حین این کار به پوست خود صدمه زده

 .نماییدحد به اندامتان وارد  

پزشك معالج، گچ شما را با یك اره مخصوص برش میدهد 

تا بتواند آنرا راحت تر خارج کند. تیغه این اره ها حرکت 

فقط اجسام میلرزد. لذا چرخش ندارد بلکه سر جای خود 

سخت مثل گچ یا فایبرگالس را میبرد و وقتی به پوست 

 .زند  آسیبی به آن نمی  ، میرسد و با آن تماس پیدا میکند

 

  

روزی چندیـــن بار عضالت زیر گچ را منقبض و 

تا از تحلیل رفتن  ، منبسط) شل و سفت ( نمایید

این کار را . عضالت عضو گچ گرفته جلوگیری شود 

می توانید به طور مکرر روزی چند بار به صورت زیر 

در صورتی که ساعد ، بازو و یا هر دو در : انجام دهید

و پارگی تاندون همراه با  گچ قرار گرفته باشند

هر   وروزانه چند نوبت    شکستگی وجود نداشته باشد،

 و کرده مشت  برای چند لحظه ، دست خود را نوبت

 ، در صورتی که پای شما گچ گرفته شده. بفشارید

چند لحظه در حالی  برای    و هر نوبت،   روزانه چند نوبت

زانوی خود را به طرف  ، که پای خود را دراز کرده اید

 .پایین فشار دهید

 

 

 

چگونه از  گچ گیری، بعد از 

 خود مراقبت کنیم 
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