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بخش اورژانس –بیمارستان شهیذ دکتر قلی پور بوکان   

مراقبت از گچ و آتل –راهنمای بیماران   

در اثز ضزثِ دچبر آعیت اًذام ؽذُ ایذ ٍ پظ اس ثزرعی ّب ثب تؾخیص ؽوب  ................................آقبی  ثیوبر گزاهی خبًن /  

آعیت ثبفت ًزم       ضزة دیذگی هفصل        هَ ثزداؽتي یب ضزة دیذگی اعتخَاى      ؽکغتگی اعتخَاى    

تدَیش کزدُ اعت کِ اس اًذام ؽوب تب ٌّگبم ثْجَدی هحبفظت هی کٌذ ٍ ثبعث کبّؼ درد ٍ         آتل       پشؽک ثزای ؽوب گچ 

ؽوب خَؽبیٌذ ًجبؽذ اهب خْت ثْجَدی کبهل ٍ هَفق ثِ ًبراحتی ؽوب هی ؽَد. ّزچٌذ تدَیش گچ / آتل هوکي اعت ثزای 

 دعتَرات پشؽک عول کٌیذ.

 پظ اس تزخیص تب سهبى ثْجَدی ثِ ًکبت ٍ تَصیِ ّبی سیز تَخِ کٌیذ:

خْت گچ گیزی یب آتل گچی آتل اًذام آعیت دیذُ ؽوب هَقتی ثَدُ ٍ در اٍلیي فزصت ثِ پشؽک هتخصص ) ارتَپذ( -1

 هزاخعِ ًوبئیذ.

 -عبعت 24-48پَدری ک ؽذى گچ ثِ ًَع آى ثغتگی دارد. )، سهبى خؾگیزی تَعط ارتَپذرت گچدر صَ -2

(.عبعت 2-12جزگالط )ؽجیِ پالعتیک( فبی  

تب سهبى خؾک ؽذى کبهل گچ اس ّزگًَِ راُ رفتي، تکیِ کزدى یب ایدبد فؾبر ثزرٍی گچ کبهالً خَدداری کٌیذ-3  

ثِ ّیچ ٍخِ گچ را خیظ یب هزطَة ًکٌیذ.-4  

پیؼ اس حوبم کزدى یک حَلِ را ثِ دٍر لجِ ی ثبالی گچ ثپیچیذ. در ٌّگبم حوبم کزدى اًذام گچ گزفتِ را ثب ٍخَد -5

 پَؽؼ پالعتیکی خبرج اس خزیبى هغتقین آة ًگْذاریذ ٍ در آة غَطِ ٍر ًکٌیذ.

اس ؽٌب کزدى یب توبط گچ ثب ثبراى ٍ ثزف ٍ یخ خَدداری کٌیذ. -6  

عبعت اٍل ثبیذ اًذام ثِ طَر کبهل ثبال قزار گیزد ٍ ثِ ّیچ  48د اًذام آعیت دیذُ ثِ ٍیضُ در ثزای کبّؼ تَرم ٍ در-7

 ٍخِ اًذام را آٍیشاى ًکزدُ یب فؾبر ثز آى ٍارد ًکٌیذ.

ثزای ثبالتز ًگْذاؽتي اًذام آعیت دیذُ اس عطح قلت هی تَاًیذ دراس ثکؾیذ ٍ اًذام گچ گزفتِ ؽذُ را ثز رٍی چٌذ -8

دّیذ.ثبلؼ قزار   

ثزای ثْجَدی خزیبى خَى در رٍسّبی اٍل ّز ًین تب یک عبعت چٌذ ثبر اًگؾتبى خَد را تکبى دّیذ ٍ خن ٍ راعت -9

رٍساًِ چٌذیي ثبر عضالت اًذام خَد را کِ داخل گچ قزار دارًذ هٌقجض کٌیذ تب دچبر ضعف ؽذیذ ًؾًَذ.کٌیذ.  

ذ ٍ هطوئي ؽَیذ کِ دچبر کجَدی، رًگ پزیذگی یب عزدی رٍساًِ اًگؾتبى خَد را اس ًظز رًگ ٍ دهب ثزرعی کٌی-10

 ًؾذُ ثبؽٌذ. 

در رٍسّبی اثتذایی هوکي اعت در اثز آعیت ثِ اعتخَاى یب ثبفت ًزم ٍ ّوچٌیي تَرم اًذام احغبط درد داؽتِ -11

اعیذ یب  ثبؽیذ در ایي صَرت هی تَاًیذ اس دارٍّبی ضذ درد ٍ هغکي هعوَلی هثل اعتبهیٌَفي، ًبپزٍکغي، هفٌبهیک

 صلَفي اعتفبدُ کٌیذ.
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 3یب  2ثزای کبّؼ تَرم ٍ درد در رٍسّبی اٍل اس کوپزط عزد یب کیغِ ی یخ اعتفبدُ کٌیذ. ثزای ایي کبر ّز  -12

دقیقِ کیغِ یخ را رٍی اًذام گچ گزفتِ ثگذاریذ.) یخ ثب پَعت توبط ًذاؽتِ ثبؽذ(. 15-20عبعت یکجبر ثِ هذت   

پَعت سیز گچ اس دارٍّبی آًتی ّیغتبهیي ٍ ضذ حغبعیت هعوَلی هبًٌذ آًتی خْت کبّؼ خبرػ خفیف -13

عتفبدُ کٌیذ. در صَرت ثزٍس خبرػ ّزگش ّیچ گًَِ خغن یب ّیغتبهیي، ّیذرٍکغی سیي، لَراتبدیي ٍ عتیزیشیي ا

 ٍعیلِ ای را خْت خبرػ ٍارد گچ ًکٌیذ چَى هوکي اعت ثبعث سخوی ؽذى ٍ آعیت پَعت گزدد.

رٍساًِ ثب تت گیز دهبی ثذى خَد را کٌتزل کٌیذ. ثْتز اعت-14  

اس اًدبم ّزگًَِ ٍرسػ ٍ راًٌذگی ثب گچ/ آتل خَدداری کٌیذ.-15  

ٍ حتوبً اس عصب اعتفبدُ کٌیذ. ّزگش ثز رٍی گچ راُ ًزٍیذ-16  

 

 در صَرت ثزٍس ّزیک اس عالئن سیز هدذداً ثِ اٍرصاًظ یب پشؽک هعبلح هزاخعِ کٌیذ:

ًَثت اعتفبدُ پبعخ ًذّذ 2کِ ثِ هغکي ّبی هعوَلی حذاکثز تؾذیذ درد        

تؾذیذ یب تذاٍم تَرم کِ ثب ثبال ًگْذاؽتي ٍ کوپزط عزد ثْجَد ًیبفتِ ٍ ثبعث احغبط تٌگی ٍ فؾبر دائوی گچ ثز      

 رٍی اًذام ؽَد.

   عذم اهکبى حزکت دادى یب خن ٍ راعت کزدى اًگؾتبى     

تغییز رًگ غیز طجیعی ) کجَدی، رًگ پزیذگی( یب عزدی اًگؾتبى        

یب گشگش ؽذى اًگؾتبى احغبط ثی حغی یب خَاة رفتي         

)آثکی ، چزکی ، خًَی( اس سیز گچ. اعتؾوبم  ثَی ثذ یب خزٍج تزؽح        

    ثزٍس تت یب تٌگی ًفظ یب کبّؼ عطح َّؽیبری یب تپؼ قلت      

اس داخل گچ ٍ درد ٍ گزفتگی عضالت داخل گچخًَزیشی         

   قزهشی ٍ التْبة پَعت سیز گچ      

 

 

 

 


