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عضوی که دچار شکستگی یا کشیدگی رباا  یای      -11

گردد بعد از باز کردن گچ نیز به یدت چند یاه نیاز باه  

یراقبت دارد تا کم کم حالت طبیعی خود را پیدا کناد   

بنابر این بعد از باز کردن گچ یقداری  درد و تاور  و    

یحدودیت حرکت دارید  که به یرور زیان برطرف یی 

 شود.

بیمارانی که به بیماری دیابت)قند( یبتال هستند باید    -11

بیش از سایرین یراقب ابتال به عفونت و ابجاد زخم در   

زیر اندا  گچ گرفته  شده باشند به همین ینظور باایاد     

یرتب  اندا  گچ گرفته شده را کنترل نمود  و چنانچاه  

احساس سوزش و یا خارش نموده  یا بوی بدی از عضو 

 استشمایم نمودند به بیمارستان یراجعه نمایند.

در صورت شکسته شدن گچ خودتاان اقادا  باه         -11

ترییم آن نکنید بلکه به پزشک یراجعه نماایایاد.چاون       

عواقبی نظیر بد جوش خوردن استخوان  گریبااناگایار     

 خودتان یی شود.

بیمارانی که دچار  پیچ خوردگی یا شکستگی پا یی  -11

 شوند  برای راه رفتن باید حتما از عصا استفاده کنند .

اگر دست شما در گچ قرار دارد.هنگا  راه رفاتان      -11

جهت حمایت آن را وسط باند سه گوش  باه گاردن       

 خود را آویزان نمایید
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یاهنایه پیشگیری و ارتقای سالیت گیرنادگاان   ینبع :  
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یایادان    -شهرستان صویعه سرانشانی تدوین کننده :  . 
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یصرف سیگار روند باهاباودی      

شکستگی را کند یی کند و فارد  

را در یعرض خطر ترییم نشادن   

 استخوان قرار یی دهد.
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 به نام خدا

 شکستگی

شکستگی استخوان یکی از یهمترین  آسیب های بدن 

است به دنبال ضربه ایجاد یی شود . هر گونه تغایایار     

شکل استخوان به دنبال ضربه شکستگی نایایاده یای      

شود به عبارتی دیگر اگر نیرویی که به استخوان وارد 

یی شود بیش از حد تحمل آن بوده و بتواند شاکال   

استخوان را تغییر دهد  یی گوییم شکستگی استخوان 

ایجاد شده است .عوایل زیادی در جاوش خاوردن      

شکستگی نقش دارد   که از جمله آنها  سن بیمار. نوع  

استخوان.شدت نیرویی که به استخوان وارد شاده .     

صدیه نسج نر  همراه. باز یا بسته بودن شکساتاگای .       

وجود عفونت وبیماری های زیینه ای . تاغاهیاه و            

 داروهای یختلف یی باشد.

 عالئم شکستگی:

 تور  و لمس دردناک  -1

 تغییر شکل  -1

 ناکاراید شدن عضو  آسیب دیده -1

 احساس ساییده شدن دو سر استخوان شکسته  -1

 تغییر رنگ ناحیه  آ سیب دیده  -1

آسیب به استخوان  و بافت های جانبی آن در برخی یوارد 

 نیازیند گچ گیری یی باشد. 

برای کمک به دریان بهترو پیشگیری از عوارض گچ گیاری  

 توجه به نکات زیر ضروری  است:

اندا  گچ گیری شده باید باالتر از سطح بدن شما قارار     -1

 گیرد تا دچار تور  و درد نشود.

گچ به هیچ وجه نباید خیس شود. نفوذ آب و یا رطوبت    -1

 باعث ایجاد   زخم  و عفونت  شدید یی شود.

چون احتمال حساسیت به گچ در بعضی بیماران وجاود   -1

روز  بایاماار     1الی  1دارد . بنابر این چنانچه بعد از گهشت  

احساس  بی تابی و یا زخم  در پا نمود  باید بالفااصالاه باه       

 پزشک یراجعه کند.

  

را باایاد     قسمت هایی از اندا  که بیرون از گچ است     -1
 یرتب حرکت دهید  تا دچار خشکی اندا  نشود.

جهت جلو گیری از تحلیل رفتن عضالت در ناحیه گاچ   -1
گرفته شده روزی چند بار عضالت را شل و سفت کنیاد و    
اگر بازو یا ساعد  در گچ است برای چند لحظه دست خود 

 را یشت کرده و فشاردهید و یرتب با انگشتان بازی کنید

به اندازه ای که پزشک اجازه یی دهد فاعاالایات را          -0
شروع  کنید  و بیشتر از حد یجاز از اندا  گچ گرفته شاده  

 استفاده  نکنید.

برای جلوگیری  از بروز زخم لبه های تیز گچ را با پنبه   -7
 پوشش دهید.

پوست زیر گچ را نکشید چون باعث شکنندگی و آسیب  -8
 دیدگی پوست یی شود.

جهت خاراندن  پوست از هیچ وسیله ی ناوک تایاز         -8
استفاده نکنید.چون باعث ایجاد زخم و عفونت در زیر گاچ   

 یی شود.

چنانچه از اندا  گچ گیری شده بوی بادی احسااس        -3
 کردید  بالفاصله به پزشک یراجعه کنید.

یدت زیان در گچ بودن اندا  شمارا پزشک تعیین یی   -14
کند. و در یوعد یقرر به شما توصیه یی شود جهت یعاینه و  

 عکس برداری  یراجعه نمایید.


