
قسوتی از تی حرکت کردى  کارترد قالة گچیّذف از

گچی ترای تی از قالة . خاظ است تذى در یک ٍضعیت

، اغالح تغییر ضکلْا ٍ حرکت کردى ضکستگی ّا

هعوَال . حوایت از هفاغل ضعیف استفادُ هی ضَد

هفاغل تاال ٍ پاییي قسوت آسیة دیذُ ًیس تایذ تی 

  .حرکت ضًَذ

 

 قالة گچی  .1

ًٌذ تا ترای ا در آب سرد خیس هی کتاًذّای گچی ر

گچ گیری تیوار در حیي . ضکل گیری آهادُ ضًَذ

ی تا زهاًی کِ گچ تعذ از گچ گیر. احساس گرها هی کٌذ

، ًثایذ فطاری تر رٍی آى ٍارد ضَد کاهال خطک ًطذُ

چَى تاعث فرٍرفتگی هی ضَد ٍ تِ پَست زیر گچ فطار 

جاتجا کردى  ٍ کردى تٌاترایي ٌّگام تلٌذ. ارد هی کٌذٍ

تیطتر قالثْا ظرف .  تْتر است از کف دست استفادُ ضَد

.  دقیقِ خطک هی ضًَذ 15
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. رٍی سغح سفت یا لثِ تیس قرار دادقالة گچی را ًثایذ 

 کاهال ساعت عَل هی کطذ تا قالة گچ 72تا  24هعوَال 

قالة گچی تازُ را ترای خطک ضذى در . خطک ضَد

لثاس ٍ هالفِ آى را ٌّذ ٍ ًثایذ تا هعرؼ َّا قرار هی د

کستری ٍ کذر است رًگ قالة گچی هرعَب، خا. پَضاًذ

سفیذ قالة گچی خطک  در هقاتل. ٍ تَی کپک هی دّذ

. رًگ ٍ درخطاى ٍ تذٍى تَ است
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 (فایثر گالس) قالة غیر گچی .2

حکن تر ٍ تا دٍام تراز گچ ، مرت قالثْای فایثرگالس سثک

هي ایٌکِ ًسثت تِ رعَتت هقاٍم ترًذ ٍ ترٍز ؼ .ّستٌذ

پَستی در آًْا کوتر است ٍ تا کوک َّای سرد  عَارؼ

.  سطَار کاهال  خطک هی ضَد

 

 

 

 

 

 
 

 

، عضَ داخل گچ را ٌّگام ترای جلَگیری از تَرم .1

 .قرار دّیذ از قلة استراحت رٍی سغح تاالتر

ازخاراًذى پَست زیر گچ خَدداری کٌیذ چَى تاعث  .2

تا کوک . خراش ٍ زخن در پَست هی ضَد ایجاد

َّای سرد سطَار هی تَاى خارش پَست را ترعرف 

 . کرد

لثِ ّای ًاغاف قالة گچی را تا ًَار پارچِ ای  .3

 .تپَضاًیذ 

ضص آى را تا پَ قالة را خطک ًگِ داریذ ٍ ّرگس .4

تعریق ٍ هرعَب ضذى گچ . پالستیکی ًپَضاًیذ

 . ضَدهی پَست رٍی ارل ٍ ایجاد فصتاعث تغییر ضک
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:  دٍ ًَع استدُ استفااًَاع قالثْای هَرد 

 

 تایذ چگًَِکِ گچ گرفتِ ضذ اًذاهی  تا 

ترخَرد ضَد؟ 
 



در غَرت ترٍز ّر یک از هطکالت زیر تِ هرکس  .5

 :درهاًی هراجعِ کٌیذ 

 درد ضذیذ 

تَرهی کِ تا تاال ًگِ داضتي عضَ رفع  

 . ًطَد

ًاتَاًی در حرکت تغییر در حس اًذام،  

دادى اًگطتاى ٍ تغییر رًگ ٍ دهای 

 پَست

 ًاتَاًی در حرکت دادى اًگطتاى دست ٍپا 

 قالة گچیتَی ًاهغثَع در ٍجَد   

 ضکستگی قالة  

زیاد دست  ، از فعالیتاگر دست ضوا گچ گرفتِ ضذُ .6

ٍ تا تازٍی سالن تیطتر  .آسیة دیذُ جلَگیری کٌیذ

، گاّی تِ دلیل تغییر در فعالیتْای رٍزهرُ کار کٌیذ

 قالة زٍدتر احساس خستگی هی کٌیذٍ تحول ٍزى 

ٍلی  .ر عَل رٍز چٌذ ًَتت استراحت کٌیذتٌاترایي د

ًاحیِ آسیة دیذُ را فراهَش دادى عضالت  ٍرزش

، تازٍی گچ گرفتِ را ترای کاّص درد ٍ تَرم .ًکٌیذ

، ح قلة قرار دّیذ ٍ هَقع راُ رفتيتاالتر از سظ

 .گردى تیاٍیسیذ را تا یک پارچِ تِاًذام فَقاًی 
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ا رٍی سغح تایذ ٍزى اًذام رپارچِ گردى تٌذ  

 (پطت گردىًِ فقظ در ) گستردُ ای تَزیع کٌذ

 . غاب ًخاعی گردى فطار ٍارد هی کٌذاعچَى تِ 

اگر پای ضوا گچ گرفتِ ضذُ، پس از ایٌکِ گچ کاهال  .7

ٍ تا اجازُ پسضک رٍی اًذام فطار ٍارد ، خطک ضذ

ًحَُ جاتجایی ٍ راُ رفتي تا عػا . کٌیذ ٍ راُ ترٍیذ

یا ٍاکر را از هتخػع حرکت درهاًی یاد تگیریذ ٍ 

تا  .رٍزهرُ  ضرکت کٌیذادی ٍ یتْای عالــــدر فع

اًذام حذ اهکاى حرکات عثیعی را اًجام دّیذ ٍلی 

سغَح  از راُ رفتي رٍی. هػذٍم را زیاد تکار ًگیریذ

 . خیس ٍ لغسًذُ خَدداری کٌیذ
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تیوارستاى سیٌا 

سالهت کویتِ آهَزش 

 

هراقثت از 

 

در  

 

 

ضکستگی اگرچِ هوکي است ترای ضوا 

هحذٍدیت ایجاد کٌذ، ٍلی ًثایذ هاًع حضَر ضوا 

در جوع ٍ ضرکت در کار ٍ فعالیتْای اجتواعی 

. تطَد 

تا تِ کار تستي تَغیِ ّای تْذاضتی ٍ حفظ  

یجاد هطکالت هتعاقة ارتثاط تا تین درهاًی از ا

ضکستگی اًذام جلَگیری کٌیذ ٍ تِ تْثَدی 

 .    تذٍى عَارؼ ًاخَاستِ دست یاتیذ
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