
 

  

 هزاقثت اس گچ

 گچ گیزی

گچ یک ٍعیلِ عفت ٍ هحکن تزای ثاتت ٍ صحیح 

 .ًگْذاؽتي هحَرّای تذى اعت

قالة گچ گیزی تزای تیحزکت کزدى ؽکغتگی 

اصالح تذؽکلی ػعَ فؾار رٍی تافت ًزم یا حوایت 

ٍ تثثیت هفاصل ظؼیف هَرد اعتفادُ قزار هی 

هؼوَال ایي قالثْا ظوي هحذٍد کزدى حزکات .گیزد

هت هؼیٌی اس تذى اجاسُ حزکت کلی تذى را تِ درقظ

 .تیوار هی دٌّذ

قاتلْا یا هؼوَلی ٍاسجٌظ گچ ّغتٌذ یا اسجٌظ 

فایثزگالط کِ عثکتز قَیتز هقاٍهتزٍظذ آب هی 

تاؽٌذ اها تاّزکذام اسایي قالثْا تالفاصلِ تؼذاس گچ 

 :گیزی تَجِ ٍ رػایت ًکات سیز ظزٍری اعت

رها آساد هی ؽَد تِ ػلت ٍاکٌؼ تیي آب ٍ گچ ٍ گ

ٍفزد ایي حزارت را احغاعا هی کٌذ ٍقتی در هؼزض 

َّا قزار تگیزد گزها سٍدتزدفغ هی ؽَد اکثز گچ ّا 

 .دقیقِ خٌک هی ؽًَذ 15تؼذاس 

 

گچ تاسُ تایذ در جزیاى َّا قزار تگیزدتا 

ًثایذ تا لثاط یا هلحفِ پَؽیذُ .خؾک ؽَد

گچ تغتِ تِ ظخاهت آى ٍؽزایط گزهائی .ؽَد

عاػت طَل هی کؾذتا خؾک  24-72هحیط 

درا تِ دعت ؽَد ٍ قذرت ٍ اعتحکام خَ

آٍرد پظ ًثایذ تِ آى فؾار آٍرد یا ٍسى تذى 

 .راتِ تحویل کزد

گچ هزطَب تیزُ ٍخاکغتزی تِ ًظزهی رعذ 

اها گچ خؾک عفیذٍتزاق تَدُ تذٍى تَ ٍ 

 هحکن اعت

در اداهِ تِ هَاردی هثل درد تَرم تحزک 

رصین غذایی ػالئن ّؾذار ًاراحتی پَعتی ٍ 

 رٍػ تاسکزدى گچ 

 هی پزداسین

 

 تغکیي درد

تاقزار گزفتي ػعَ ؽکغتِ  در گچ درد 

اکثزدردّا تا تلٌذ کزدى ًاحیِ .کاّؼ هی یاتذ

گاّی اٍقات اعتفادُ اس .هثتال تغکیي هی یاتٌذ

اگز درد تا تاال .هی ؽَدعزها یا هغکي تجَیش 

تزدى ػعَ اعتفادُ اس عزها یا هغکي تغکیي 

 ًیافت هوکي اعت ػالهت تزٍس ػَارض تاؽذ

تَجِ داؽتِ تاؽیذکِ ایجاد درد در ػعَگچ 

گزفتِ ؽذُ تِ ػلت ػارظِ کاّؼ خًَزعاًی 

تِ تافت یا ایجاد سخن فؾاری سیز گچ هی 

 .تاؽذ

درد ؽذیذ در تاالی تزجغتگی ّای اعتخَاًی 

احتوال ایجاد سخن فؾاری را ّؾذارهی 

اها ٍقتی کِ سخن ایجاد ؽذ درد کاّؼ .دّذ

 .هی یاتذ
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 تْثَد تحزک

ٍقتی کِ ػعَی استذى گچ گزفتِ تزای کاّؼ 

تحلیل ػعالًی ٍ حفظ قذرت ػعالت تایذ تذٍى 

حزکت آى قغوت ػعالت خَدر ا عفت کزدُ یا 

تیوار دارای گچ پا ساًَی : هٌقثط ًواییذ تطَر هثال 

پاییي فؾار دّذ ٍ تیواری دارای گچ خَدرا تطزف 

در صَرتیکِ .تاسٍ دعت خَد را هؾت کزدُ ٍتفؾارد

پشؽک اجاسُ راُ رفتي رٍی پا ی گچ گزفتِ را تِ 

ؽوا دادُ اعت تؼذ اس خؾک ؽذى کاهل گچ هی 

تَاًیذ تا تغتي یک دهپایی تِ کف ػعَ گچ گزفتِ 

ؽذُ آًزا رٍی سهیي گذاؽتِ ٍ راُ تزٍیذ تزای حفظ 

ّز هفصل کِ خارج اس گچ اعت تایذ تِ آى  ػولکزد

ٍرسػ دادُ هی ؽَد ٍ در داهٌِ حزکتی خَد حزکت 

کٌذ اگز تیوار گچ پا دارد ٍرسػ پٌجِ پا ٍ اگز گچ 

تاسٍ دارد ٍرسػ اًگؾتاى را اًجام دّذ حتی االهکاى 

حزکت را در حذ ًزهال حفظ کٌیذاها اس اعتفادُ سیاد 

طَح هزطَب ٍ اًذام آعیة دیذُ ٍ راُ رفتي رٍی ط

لغشًذُ خَدداری کٌیذ عفت تَدى گچ تِ ػلت فؾار 

تِ ػعَهحذٍدیت ایجاد ًوَدُ ٍالسم اعت تِ پشؽک 

 خَد اطالع دّیذ

 

داخل گچ راّن عطح جْت جلَگیزی اس تَرم ػعَ 

ایي کار در رٍس چٌذیي تاراًجام .قلة خَد قزار دّیذ

رٍس 2تا 1دّیذ در صَرت تزٍس ٍ پیؾزفت ٍرم در 

اٍل تطَر هتٌاٍب اس کیف آب یخ در تاالی ًاحیِ 

ؽکغتِ ؽذُ اعتفادُ ًوَدُ ٍ ػعَ راتاالتز اس عطح 

 قلة قزار دّیذ

ر در هَقغ خَاب تاسٍی گچ گزفتِ را تاال تثزیذ چٌذتا

رٍس درحالی کِ گچ تلٌذ کزدُ دراس تکؾیذ ٍریذی 

 .خَى تاهیي ؽَد

 

 

ًاراحتی ًاؽی اس فؾار رٍی پَعت هوکي اعت تاتاال 

تزدى ػعَ کاّؼ یاتذ چَى ٍرم را کاّؼ هی دّذ 

فؾار ًیش هی ؽَد چَى ٍرم را  ٍهَجة کاّؼ

کاّؼ هی دّذ ٍ هَجة کاّؼ فؾار ًیش هی ؽَد 

الثتِ هوکي اعت اصالح قالة گچی یا گچ هجذد 

 .السم تاؽذ

 درهاى تَرم

ٍرم ػعَ هثتال ًاؽی اس ظزتِ تِ آى پاییي ًگِ داؽتي 

آى ٍ کاّؼ تزگؾت خَى اس ػعَ تِ قلة هی تاؽذ 

ٍ در هقایغِ تا ػعَ عالن قاتل تؾخیص هی 

تَرم ػعَ تِ ػلت فؾارتزاػصاب ٍ ػزٍق .تاؽذ

خًَی هَجة درد هی ؽَد تِ ٍیضُ سهاًی کِ ػعَ 

 درقالة گچی تاؽذ 
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 (ره)مركس آموزشي درماني امام خميني 

 

 مراقبت از گچ

 گچ گیری

 

 

 ارتوپديبخش 

 

 

 

 

 

 

 

هزتة رًگ حزکت ٍ حظ اًذام هثتال را تزرعی 

هقایغِ ( اًذام عالن)ًوَدُ ٍتا اًذام طزف هقاتل 

تَرم کن ًاراحتی جشئی رًگ صَرتی گزها در .کٌیذ

لوظ حظ طثیؼی تَاًائی ٍرسػ کزدى تا اًؾگتاى یا 

 .پٌجِ پا ػالئن طثیؼی تَدى ٍظؼیت ػعَ اعت

اس آًجا کِ ػعَی کِ در داخل گچ ًیغت هجثَر 

اعت فؼالیت تیؾتزی اًجام دّذ لذا دٍرُ ّای هکزر 

یت تیؾتزی اًجام دّذ لذا دٍرُ را تزای اعتزاحت فؼال

 .ّای هکزر را تزای اعتزاحت آى در ًظز تگیزیذ

تاًذاص حوایت تاسٍ را اس گزدى آٍیش هی کٌذ ؽوا تایذ 

 تطَرهکزر تاسٍرا اس تاًذاص خارج ٍاى را تاال تثزیذ

 .ٍرسؽْای تجَیش ؽذُ را تطَرهٌظن اًجام دّیذ
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