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  :اإلصابة الریاضیة -1
هي تأثیر نسیج أو مجموعة أنسجة الجسم نتیجة مؤثر خارجي أو داخلي مما یؤدي : اإلصابة الریاضیة تعریف* 

  :إلى تعطیل عمل أو وظیفة ذلك النسیج، وتنقسم هذه المؤثرات إلى
  .مستخدمةأي تعرض الالعب إلى شدة خارجیة كاالصطدام بزمیل أو األرض أو أداة  :مؤثر خارجي - أ

  .أي إصابة الالعب مع نفسه نتیجة لألداء الفني الخاطئ أو عدم اإلحماء :مؤثر ذاتي -ب
  .مثل تراكم حمض الالكتیك في العضالت أو اإلرهاق العضلي أو قلة مقدار الماء والمالح :مؤثر داخلي - ج

  .فسیةوینبغي علینا مراعاة أن اإلصابات الریاضیة قد تكون إصابة بدنیة، أو إصابة ن
قد تحدث نتیجة حادث عارض أو غیر مقصود مثل اصطدام العب بآخر منافس، أو ارتطام أداة اللعب  :اإلصابة البدنیة* 

كعصا الهوكي مثال بجسم العب منافس، أو سقوط الالعب فجأة أثناء األداء كما في الجمباز مثال، أو أثناء أداء مهارة حركیة 
  .لالعب لتوازنه وقد تحدث نتیجة لعملیات العدوان الریاضي والعنف أثناء المنافسات الریاضیةفي كرة القدم أو كرة الید وفقد ا

نفسیة نتیجة لخبرة أو حادث معین مرتب  Traumaاإلصابة النفسیة هي عبارة عن صدمة  :اإلصابة النفسیة* 
التغیرات في الخصائص بالمجال الریاضي والتي قد تسفر أو قد ال تسفر عن إصابة بدنیة ولكنها تحدث بعض 

النفسیة للفرد ویتضح أثرها في تغییر الحالة االنفعالیة والدافعیة والسلوك بالنسبة للفرد الریاضي وبالتالي هبوط مستواه 
  .الریاضي وفي بعض األحیان انقطاعه النهائي عن الممارسة الریاضیة

  :األسباب العامة لإلصابات في المجال الریاضي -2
  :إذا ما تم التدریب بأسلوب غیر علمي ساهم في حدوث اإلصابة لما یلي :یر العلميالتدریب غ -2-1
یجب االهتمام بتنمیة كافة عناصر اللیاقة البدنیة وعدم  :عدم التكامل في تدریبات تنمیة عناصر اللیاقة البدنیة -أ

القدم مثال إذا اهتم المدرب  االهتمام بجزء منها على حساب اآلخر حتى ال یتسبب ذلك في حدوث إصابات، ففي كرة
بتدریبات السرعة وأهمل الرشاقة فإنه قد یعرض الالعب لإلصابة عند أي تغییر التجاهات جسمه بصورة مفاجئة، لذلك 

  .یلزم االهتمام بتنمیة كافة عناصر اللیاقة البدنیة العامة كقاعدة تبنى علیها الخاصة واللیاقة المهاریة واللیاقة الخططیة
فالمجموعات العضلیة القابضة والباسطة  :لتنسیق والتوافق في تدریبات المجموعات العضلیة لالعبعدم ا -ب

والمثبتة والتي تقوم بعملها في نفس الوقت أثناء األداء الحركي للریاضي، وأیضا عدم التكامل في تدریب المجموعات 
همال مجموعات عضلیة أخرى م ما یسبب إصابتها مثل االهتمام بتدریب العضلیة التي تتطلبها طبیعة األداء، وإ

همال تدریبات العضالت ) العضلة ذات أربعة رؤوس فخذیة(عضالت الفخذ األمامیة والوحشیة  لالعب كرة القدم وإ
  .مما یجعلها أكثر عرضة لإلصابة بالتمزقات العضلیة) الضامة(اإلنسیة المقربة 

سنویا أو شهریا أو أسبوعیا أو حتى داخل الوحدة التدریبیة  سواء كان برنامجا :سوء تخطیط البرنامج التدریبي - ج
من مستواه، والمفروض أن یكون التدریب في  %100في األسبوع التدریبي یوم المباراة، فإن أقصى حمل العب 

من مستواه، وقد یفضل الراحة في بعض الحاالت، أما إذا تدرب الالعب % 30 -20الیوم السابق للمباراة خفیفا 
الشدة (ا عنیفا في هذا الیوم فإنه یتعرض لإلصابة، كذلك إذا ما حدث خطأ في تخطیط وتنفیذ حمل التدریب تدریب

  .داخل الوحدة التدریبیة ذاتها فإنه قد یسبب إصابة الالعب) والحجم التدریبي
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والمناسب لهم  ویقصد باإلحماء الكافي أداء التدریب أو المباراة :عدم االهتمام باإلحماء الكافي والمناسب -د
  .وبطبیعة الجو مع مراعاة التدرج على اختالف مراحله تجنبا لحدوث إصابات

المالحظة الدقیقة من قبل المدرب لالعبین تجنب اشتراك الالعب المصاب  :عدم مالحظة المدرب لالعب بدقة -ه
طبیعة األداء الفني لالعب أو المریض في التدریب أو في المباریات، وننصح بمالحظة الحالة الصحیة والنفسیة و 

  .وهل هو طبیعي أم غیر طبیعي، ألنه قد یكون هناك خطأ فني في األداء، وتكراره یتسبب إصابة الالعب
قد یسبب ذلك إصابة الالعب، فمثال التدریب وقت الظهیرة في الصیف قد یصیب  :سوء اختیار مواعید التدریب -و

رة من السوائل واألمالح مما یسبب حدوث تقلصات عضلیة، ولذلك الالعب بضربة شمس أو یفقد الالعب كمیة كبی
  .یفضل تدریب الالعبین في الصباح الباكر أو في المساء صیفا وعكس ذلك في مواسم الشتاء

تعد مخالفة الروح الریاضیة من أسباب اإلصابات، وهي مخالفة ألهداف نبیلة : مخالفة الروح الریاضیة -2-2
  :ها في النفوس لیمتد أثرها على الحیاة العامة وفالح المجتمع ویسبب ذلكتسعى الریاضة في تأصیل

التوجیه النفسي الخاطئ سواء كان من األعالم أو المدرب خاصة في مجال كرة القدم حیث یوجه المدرب العبیه للعنف والخشونة  - 
  .بعاده عن االستمرار لتقدمه مهاریا وفنیاالمتعمدة إلرهاب المنافس مما قد یسبب إصابة الالعب نفسه أو منافسه المتمیز إل

  .الحماس والشحن النفسي الذي ال لزوم له والمبالغ فیه مما قد یسبب إصابته أو إصابة منافسیه -
هدف القوانین الریاضیة هي حمایة الالعب وتأمین سالمة  :مخالفة المواصفات الفنیة والقوانین الریاضیة -2-3

القوانین تؤدي إلى حدوث كمهاجمة العب مبارزة عند خلع قناعه أو مهاجمة العب من  أدائه لریاضته، ومخالفة تلك
الخلف، وكتم قدمه بخشونة وغیرها في كرة القدم واألدوات الریاضیة، ویمتد ذلك إلى مخالفة القوانین في كل 

  .الریاضات، كما أن المواصفات الفنیة والقانونیة لمالبس الالعبین سبب احتمال إصابتهم
یجب عند انتقاء الفرق عامة والفرق الوطنیة  :عدم األخذ بنتائج الفحوص واالختبارات الفسیولوجیة لالعبین -2-4

خاصة األخذ بنتائج الفحوص واالختبارات خاصة بتقییم الالعبین فسیولوجیا والتي تجري بمراكز الطب الریاضي على 
لریاضي في اختبار الالعب أو الفریق الجاهز والالئق أن تعرض على المدرب المؤهل لیتعاون مع أخصائي الطب ا

فنیا من حیث المهارة واللیاقة البدنیة، وهناك العدید من الحوادث واإلصابات التي نتجت من اختیار الالعب غیر 
  .الالئق فسیولوجیا وطبیا لالشتراك في المباریات

ات التي یستخدمها الالعب في مجال ریاضته مثل كرة نقصد هنا األدو  :استخدام األدوات الریاضیة غیر المالئمة - 5- 2
القدم، مضرب التنس والسالح في المبارزة، فیجب أن یكون هناك تناسب بین عمر الالعب واألدوات المستخدمة في 

  .نشاطه الریاضي، فاستخدام الناشئ ألدوات الكبار خطأ طبي جسیم ینتج عنه العدید من األضرار الطبیة واإلصابات
ونشیر هنا إلى معظم تشوهات القدم غیر الخلقیة وتشمل التشوهات  :ألحذیة المستخدمة وأرض الملعبا -2-6

الوظیفیة، والتشوهات األستاتیكیة في المجال الریاضي تنتج من سوء اختیار األحذیة المناسبة لكل ریاضة بما یناسب 
لالعب، ونشیر هنا إلى أن هذا االختیار یشارك كل قدم، فاألحذیة المناسبة وأرض الملعب تشكل حمایة دائمة لقدم ا

  .فیه أخصائي الطب الریاضي بإبداء الرأي الفني لالعب والمدرب
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یؤدي استخدام الالعبین للمنشطات المحرمة قانونا إلى إجهاد فیزیولوجي  :استخدام الالعبین للمنشطات -2-7
غیر مالئم لقدراتهم " صناعي"یر طبیعي یعرضهم للعدید من اإلصابات، حیث أنهم سیبذلون جهد غ" وظیفي"

  :الفیزیولوجیة، كذلك یجب على أخصائي الطب الریاضي والمدرب عمل دفتر تدون به إصابات كل العب من حیث
  ).مالعب مفتوحة، مغطاة، في أي موسم شتاء أو صیف(مكان حدوث اإلصابة  -
  ).اراةخالل اإلحماء، خالل المباراة، في نهایة المب(لحظة اإلصابة  -
  ).إجهاد عضلي، ضغط عصبي(حالة الالعب البدنیة وقت اإلصابة  -
  ).مباراة سهلة، مباراة صعبة، نهائي(مستوى البطولة التي أصیب فیها الالعب  -
  .وصف تفصیلي للحركة التي أدت إلى إصابة الالعب، وذلك لالستفادة من هذا الدفتر عند التشخیص والعالج والمتابعة - 
  :العامة لإلصابات الریاضیةاألعراض  -3
  .فقدان الوعي لمدة عشر ثوان فما فوق -
  .فقدان الحركة الطبیعیة للجزء المصاب -
  .مستمرا أوالنزیف الدموي سواء كان بسیطا  -
  .التورم الذي ینتج عادة من النزیف الدموي -
  ,التشوه في أحد األعضاء -
  .سماع صوت أثناء حركة الجزء المصاب -
  :الریاضیة اإلصاباتالمساعدة في تشخیص  الوسائل -4
ة األشعة -4-1 ة عادة لتشخیص الكسور في الهیكل العظمي حیث ال تستطیع هذه  األشعةتستخدم : السینیّ السنیّ

  .األخرى األنسجةاختراق العظم ولكن تستطیع اختراق جمیع  األشعة
اختراقه مما یعطي شكل الجزء ،  األشعةع حیث تحقن المنطقة المصابة بسائل ال تستطی: الملونة األشعة -4-2

  .الدمویة واألوعیةوالمفاصل  ألشوكيكما في تصویر الحبل 
  .التخطیط الكهربائي للعضلة -4-3
كهربائیة من بدایة العصب وتتبع  إشارةحیث یستخدم جهاز یعطي : التخطیط العصب المغذي للعضلة -4-4

  .اإلصابةت حتى یمكن معرفة منطقة وجد إننهایته لبیان مناطق القطع  إلى اإلشارة
. والهیموغلوبین وعدد كریات الدم الحمراء والبیضاء) ESR(مثل معدل ترسب الدم : فحوصات سوائل الجسم -4-5

  .خاصة أخرىوفحوصات 
  :اإلصابات المختلفة في المجال الریاضي) تقسیمات(تصنیفات  -5

صابا     ت المالعب خاصة إلى عدة تقسیمات لتسهیل شرح توجد عدة مدراس طبیة تقسم اإلصابات عامة وإ
التشخیص وتنفیذ العالج ویساعد هذا التقسیم في كیفیة مواجهة اإلصابة وتقریر ما إذا كان الالعب یستطیع االستمرار 

 :أم ال وهي على النحو التالي
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  ):مفتوحة أو مغلقة(تقسیمات حسب نوع الجروح  -5-1
  .و الحروقمثل الجروح أ: إصابات مفتوحة - أ

  .، والخلع وغیرها من اإلصابات المصحوبة بجرح أو نزیف خارجيمثل التمزق العضلي: إصابات مغلقة -ب
  :تقسیمات حسب درجة اإلصابة -5-2
  :إصابة الدرجة األولى - أ

ویقصد بها اإلصابات البسیطة من حیث الخطورة والتي ال تعیق الالعب أو تمنعه من تكملة المباراة وتشمل     
  .من اإلصابات مثل السحجات والرضوض والتقلصات العضلیة %90 -70حوالي 

  :إصابات الدرجة الثانیة -ب
ویقصد بها اإلصابات المتوسطة الشدة والتي تعیق الالعب عن األداء الریاضي لفترة حوالي من أسبوع ألسبوعین،    

  .مثل التمزق العضلي وتمزق األربطة بالمفاصل %8وتمثل غالبا حوالي 
  :إصابات الدرجة الثالثة - ج

ویقصد بها اإلصابات شدیدة الخطورة والتي تعیق الالعب تماما عن االستمرار في األداء الریاضي مدة ال تقل عن    
ن كانت قلیلة الحدوث من  إصابات غضروف  - الخلع –إال أنها خطیرة مثل الكسور بأنواعها  %2 - 1شهر، وهي وإ

  .بأنواعه االنزالق الغضروفي –الرقبة 
  :تقسیمات حسب السبب -5-3
إصابة أولیة أو مباشرة في الملعب نتیجة القیام بمجهود عنیف أو نتیجة حادثة غیر متوقعة وهي تمثل النوع  - أ

  .الرئیسي لإلصابات
  .إصابة تابعة وتسبب نتیجة إصابة أولیة أو أثناء العالج الخاطئ لإلصابة األولیة -ب
  :صابةتقسیمات حسب شدة اإل -5-4
  .، االلتواءات البسیطة التي ال تنتج عنها أي مضاعفاتالكدمات، التقلصات البسیطة تشمل: إصابات خفیفة - أ

  .ألم لحظي ال یدوم لفترة طویلة: أعراضها* 
  .ال تعیق الالعب عن االستمرار في التدریب أو المباراة: مدة الشفاء* 
 تصاحبها مضاعفات، التمزقات العضلیة البسیطة، االلتواءات الكدمات الشدیدة التي ال تشمل: إصابات متوسطة -ب

  .المفصلیة الشدیدة والبسیطة والجروح الخفیفة
  .ألم یستمر نسبیا عن الدرجة السابقة، ورم بدرجة بسیطة، خلل خفیف في میكانیكیة الحركة في األداء الریاضي: أعراضها* 
  .یوما) 15(أیام، بینما یتم الشفاء التشریحي حوالي خمسة عشر ) 10( یستغرق الشفاء الوظیفي حوالي عشرة: مدة الشفاء* 
تشمل الكدمات الشدیدة التي تصاحبها مضاعفات كالتجمع الدموي وااللتهابات العضلیة، التمزقات : إصابات شدیدة -جــ

  .فیفة للغضاریفاصل، التمزقات الخالعضلیة الشدیدة، الكسور، الخلع الجزئي، التمزقات الجزئیة لألربطة والمف
  .ألم شدید، ورم ملحوظ الدرجة وقد یصحبه تغیر في لون البشرة، محدودیة الحركة في ظروف الحیاة العادیة: أعراضها* 
تقرر وفقا لتقدیر الطبیب ولكنها غالبا ما تستغرق ما بین ثالثة وأربعة أسابیع، وهي مدة تتضمن : مدة الشفاء* 

  .الشفاء الوظیفي والتشریحي
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تشمل التمزق العضلي الكامل، الخلع الكامل وخاصة مفصل الكتف والمرفق وتزداد نسبة : ابات خطیرةإص -د
الخ، ,,,,دفع الجلة، الكرة الطائرة، كرة السلة: الخطورة بالنسبة للریاضات التي تستخدم فیها الذراعین بصفة أساسیة

  .جة الجسم الداخلي الهامةتمزق غضاریف الركبة، الكسور المضاعفة والشدیدة والمصحوبة بأنس
ألم غیر محتمل في غالب األحیان، ورم شدید یظهر فور وقوع اإلصابة في حالة الكسور والكدمات : أعراضها* 

الشدیدة والخلع وتمزق الغضروف، تشوه العضو في غالب األحیان، محدودیة الحركة وشلل في بعض اإلصابات 
  ).الرأس والعمود الفقريإصابات (المرتبطة بالمخ واألعصاب الفرعیة 

  .من أمثلتها الصدمة العصبیة، النزیف الداخلي والخارجي: األعراض المصاحبة* 
  .من ثالثة أشهر وحتى عام: مدة الشفاء* 
  :تقسیمات حسب تكرار اإلصابة -5-5
  .وهي التي تحدث ألول مرة في جزء معین في الجسم :إصابات أولیة - أ

  .إلصابات في نفس الجزء لعدة مراتوهي تكرار ا :إصابات متكررة -ب
  .وهي التي تحدث نتیجة إلصابة أخرى :إصابات ثانویة -جــ 
  :أنواع اإلصابات الریاضیة -6
  :هي حالة هبوط في األجهزة الحیویة الدوري والتنفسي تصحب جمیع اإلصابات المفاجئة ومنها :الصدمة -6-1
  .اإلصابات المفاجئة التي یصاحبها ألم كالكسور - أ

  .صدمة نتیجة فقد كمیات كبیرة من الدم كما في حاالت النزیف الشدید سواء كان داخلیا أو خارجیا -ب
  .حاالت الحروق، النزالت المعاویة الشدیدة: نتیجة فقدان سوائل كثیرة من الجسم كما في الحاالت اآلتیة -ج
  :أعراض الصدمة* 
  .رقدة المصاب في خمول وسكون -
  .لجسمهبوط درجة حرارة ا -
  .لون المصاب یكون شاحبا وجلده باردا ومندیا -
  .النبض سریع وضعیف -
  .التنفس سطحي وغیر منتظم -
  :اإلسعافات األولیة والعالج* 
یوضع المصاب برفق في مكان متجدد الهواء، وذلك بوضعه مستلقیا على ظهره مع خفض الرأس عن مستوى  -

  .الدم من الوصول للمخ الجسم والرجلین أعلى من مستوى الرأس لیمكن
  .سند الجزء المصاب بوضعه وضعا مریحا -
  .تخفیف المالبس أو األربطة الضاغطة حول الرقبة أو الصدر -
  .استنشاق األكسجین أو عمل تنفس اصطناعي إذا لزم األمر -
  .نظرا لهبوط درجة حرارة الجسم یلزم تدفئة المصاب لتنشیط الدورة الدمویة -
  .عدم وجود نزیف داخلي أو جروح في المعدة وزوال اإلغماء یعطى المصاب المشروبات الساخنة كالشايعند التأكد من  - 
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  :إصابات العظام -6-2
إن أكثر مناطق الجسم تعرضا لهذه اإلصابة هي األماكن الرقیقة من الجسم التي یكون فیها العظم : كدم العظام - أ

، وغالبا )الكعب(ام الوجه والجزء األمامي من عظمة الساق والعقب تحت الجلد مباشرة، مثل العظام المكشوفة من عظ
  .ما تكون هذه اإلصابة نتیجة االصطدام بأجسام صلبة غیر حادة بطریقة مباشرة أو عن طریق الضربات العنیفة

  :اإلسعافات األولیة والعالج* 
  .استعمال مخدر موضعي مثل كلوراثیل البخاخ -
  . مثلجة فوق موضع اإلصابة مباشرةأسفل منطقة اإلصابة مع استخدام كمادات وسریع أعلى و  یمكن عمل تدلیك مسحي سطحي - 
  .یجب تغطیة مكان الكدمة بقطعة من القطن مثال حسب مكان وشكل العظمة المصابة -
 استعمال العالج المائي فهو من أفضل الوسائل العالجیة لسرعة اإلصابة، باستعمال التدلیك والتحریك مع عمل -

  .دقیقة 20إلى  15حمام لمدة 
) عنف خارجي(الكسر هو انفصال العظمة عن بعضها إلى جزئین أو أكثر نتیجة لقوة خارجیة شدیدة  :الكسور -ب

أو االصطدام بجسم صلب مثل الضرب بعصا غلیظة بقوة على الساعد، أو اصطدام القصبة بقدم العب آخر أو 
  .عب كرة القدم بعارضة المرمى أو باألرض أو بقدم الخصمبأداة تقلیدیة وبقوة وبسرعة أو اصطدام ال

  :أنواع الكسور*
  .یحدث عادة عند الریاضیین الناشئین صغار العمر نظرا للیونة عظمهم وهو كسر غیر كامل :كسر الغصن األخضر* 
  .حب بجرح في الجلدوهو الكسر الذي ال یزید فیه عدد أجزاء العظمة المكسورة عن اثنتین، وغیر مصا: الكسر البسیط* 
  .وهو الكسر الذي تزید فیه قطع العظام المكسورة عن اثنتین وغیر مصاحب بجرح في الجلد :الكسر المركب* 
وهو أي كسر مصحوب بجرح في الجلد، ولذلك یعتبر أكثر أنواع الكسور خطورة الحتمال  :الكسر المضاعف* 

  .حدوث تلوث والتهاب في مكان الكسر
وهو الكسر الذي یسبب تمزق أو ضغط على األوعیة الدمویة أو األعصاب المجاورة أو یكون  :الكسر المعقد* 

مصحوبا بخلع في المفاصل خاصة في مناطق اإلبط، المرفق والركبة، وهذه الحاالت استعجالیه یجب استشارة 
 .الطبیب في أسرع وقت ممكن

م ومن أهم األسباب التي تؤدي إلى حدوث الكسر ینتج الكسر عند ضربة مباشرة فوق العظ: أسباب حدوث الكسور* 
  :أثناء ممارسة الریاضة ما یأتي

السقوط واالصطدام الشدید باألرض، ضربة قویة من المنافس تؤدي إلى كسور الفك واألضالع، : أسباب مباشرة* 
  .كما في المالكمة

  .تصادم الالعبین بقوة أو وقوعهم بعضهم فوق البعض أثناء القفز العالي
  .الوقوع من فوق مكان مرتفع كما في حالة القفز األعلى في ألعاب الجمباز أو كرة السلة -
  .حدوث ضربة قویة من األداة المستخدمة أثناء الریاضة كمضرب االسكواش والقائم في كرة القدم -
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ط ساحبا معه تحدث نتیجة التواء شدید لبعض المفاصل، مما یؤدي إلى حدوث انفصال الربا: أسباب غیر مباشرة* 
قطعة من عظم المفصل، وقد تحدث نتیجة انقباض قوي ومفاجئ إلحدى العضالت بالعظام بدرجة ینفصل بها الوتر 

  .ساحبا معه قطعة من العظم مثل كسر في رأس عظم العضد
  :اإلسعافات األولیة والعالج* 
و القوة عند إسعاف الكسر بل یتم یجب التزام الحذر في معاملة المصاب بالكسر ویجب تجنب استخدام العنف أ -

  .برفق وعنایة كبیرة
  .المحافظة على الكسر في الحالة التي وجد علیها وعلى المسعف تجنب إصالح الكسر ویترك ذلك للطبیب المختص - 
نزع أو قص المالبس من جهة الضرر مع توقیف النزیف إن وجد وذلك بوضع رباط ضاغط على مكان الجرح  -

  .التعفن وحمایة الجرح من
  .تثبیت العضو المصاب بعمل جبیرة -
  .یجب مراعاة أن الجبیرة واألربطة المثبتة ال تسبب احتباس في الدورة الدمویة أو ضغط قوي على مكان الكسر -
  .نقل المصاب إلى المستشفى بأسرع ما یمكن -
  :إصابات المفاصل -6-3
یعیة للحركة والعودة السریعة بما یسبب شد شدید في هو خروج األوجه المفصلیة عن حدودها الطب: االلتواء - أ

  .األربطة المفصلیة ینتج عنه التقطع الجزئي أو الكلي في األربطة
  .إن أكثر المفاصل تعرضا لهذه اإلصابة هي الكاحل والرسغ حیث یكون التورم واضحا واأللم شدید ألقل حركة  
  :أنواع االلتواء* 
  .ألربطة والذي یشفى مصابه بدون أي تعقیدتمدد خفیف ل: االلتواء البسیط* 
 .یحدث بانقطاع تام لألربطة: االلتواء الخطیر *

  :اإلسعافات األولیة والعالج* 
توضع قطعة من القماش المبلل بالماء البارد حول المفصل المصاب، یربط المفصل برباط ضاغط حتى یقلل  -

  .مستشفىالتورم یرفع المفصل إلى األعلى وینقل المصاب إلى ال
لملخ عبارة عن تمزق أربطة المفصل جزئیا أو كلیا نتیجة حركة عنیفة في اتجاه معین، ویحدث ا ):الجزع(الملخ  -ب

إثر سقوط على أحد األطراف أو التعثر أثناء المشي أو الجري أو انثناء مفاجئ، وأكثر المفاصل تعرضا للملخ هي 
الرباط الخارجي لمفصل القدم، الرباط الجانبي : للملخ ما یلي مفصل القدم ورسغ الید، ومن أكثر األربطة عرضة

 .األنسي بمفصل الركبة، الرباط الكعبري الزندي بمفصل الید، الرباط الترقوي األخرومي بمفصل الكتف
  :عالمات وأعراض الملخ *
  . مفصلألم حاد نتیجة لتمزق األربطة واألنسجة حول المفصل، مما یسبب عدم القدرة على تحریك ال -
 .ألم عند الضغط على الرباط المصاب ولیس على العظام المجاورة -
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  :اإلسعاف األولیة والعالج* 
راحة المفصل المصاب -   .إبعاد الالعب عن الملعب وإ
  .عمل كمادات باردة لمدة ثلث أو نصف ساعة حسب شدة اإلصابة -
  .ب احتباس في الدورة الدمویةتثبیت المفصل برباط ضاغط حول قطعة قطن مع مراعاة أال یسب -
  .إعطاء المصاب مسكنا حسب درجة األلم -
  .ساعة 48ساعة وفي حالة الملخ الشدید تصل إلى  24راحة المفصل من الثقل الواقع علیه مدة  -
هو خروج أو انتقال إحدى العظام المكونة للمفصل بعیدة عن مكانها الطبیعي وبقائها في هذا  :luxationالخلع  - ج
وضع، أي تغیر العالقة التشریحیة بین عظام المفصل، ذلك نتیجة إلصابة مباشرة أو غیر مباشرة ویسبب ذلك تمزق ال

المحفظة اللیفیة وتلف األنسجة المحیطة بالمفصل من عضالت وأوتار وأعصاب وشرایین، وأكثر المفاصل تعرضا 
  .الكتف، المرفق، اإلبهام: للخلع

  :عالمات وأعراض الخلع* 
  .م شدید من ألم الكسرأل -
  .فقد القدرة تماما على تحریك المفصل -
  .تشوه وتغیر في شكل المفصل -
  .ورم شدید، وقد تبلغ درجته ما یصعب فیها مالحظة التشوه ودرجة الخلع -
   :أنواع الخلع* 

  :هناك ثالثة أنواع من الخلع المفصلي وهي
ى العظمتین من مكانها الطبیعي ولكن ضمن التجویف وفیه یتم خروج إحد :Subluscationخلع مفصلي جزئي  -

المفصلي ویتم فیه تمزق بسیط في األربطة المثبتة والغشاء الزاللي للمفصل، وهذا النوع یسبب عجزا جزئیا عن تحریك 
  .المفصل وقت اإلصابة

ویحدث فیه تمزق في هذا النوع یتم خروج إحدى العظمتین من مكانها الطبیعي  :Duslocationخلع مفصلي كامل  -
الغشاء الزاللي واألربطة المفصلیة وبالتالي التجویف المفصلي، كما یحدث تهتك لألوعیة الدمویة ونزیف داخل 

   .التجویف المفصلي

ي ویحدث عندما تكون وهو أخطر أنواع الخلع المفصل :Dislocation Fractureخلع مفصلي مصحوب بكسر  -
الضربة المسببة شدیدة وفیه یكون الخلع مصحوبا بكسر في إحدى العظمتین المكونتین للمفصل وقد تحدث إصابة 

 .لألعصاب القریبة من المفصل
  :اإلسعافات األولیة والعالج* 
اعفة الخلع التقلیل من تحریك الالعب المصاب إلى أضیق الحدود، حیث أن الحركة یمكن أن تؤدي إلى مض -

  .المفصلي أو الكسر أو زیادة الضغط على األوعیة الدمویة أو األعصاب القریبة من منطقة الكسر
  .توضع كمادة باردة فوق منطقة الخلع المفصلي وتثبت جیدا لتقلیل األلم والورم -
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ة عدم وجودها یوضع تثبیت الطرف المصاب، ویتم ذلك بتثبیت الطرف العلوي بواسطة الجبیرة المناسبة، وفي حال -
  . الساعد بجانب الجذع ولفها برباط ضاغط

  .ینقل الالعب المصاب فوق نقالة إلى أقرب قسم طوارئ أو مستشفى لمواصلة العالج -
هو رض كبیر في المفصل ویحدث غالبا نزیف داخلي في المحفظة الزاللیة ویتراكم النزیف الداخلي : كدم المفصل -د

را مباشرا على القدرة األدائیة لالعب لذلك تعتبر من أخطر اإلصابات، ومن أكثر المفاصل حول المفصل، وتؤثر تأثی
التي یحدث بها الكدم مفصل القدم، ومفصل الركبة والمرفق والكتف والمعصم واألصابع، تحدث نتیجة االصطدام 

 .بأجسام صلبة أو التعرض لضربات عنیفة
  :عالمات وأعراض كدم المفصل* 
  .لمفصل مع عدم القدرة على استعماله واستخدامه بشكل طبیعيألم حاد با -
  .ظهور ورم واضح عقب اإلصابة مباشرة نتیجة النزیف -
  .تغیر لون الجلد إلى اللون األحمر ثم إلى اللونین األزرق والبنفسجي مع زیادة درجة حرارة المنطقة المصابة -
  :اإلسعافات األولیة والعالج* 
من أجل السیطرة على كمیة النزیف ) د 30(رید مثل الكمادات، الثلج لمدة نصف ساعة استخدام وسائل التب -

راحة المفصل المصاب   .والتحكم في الورم، عمل رباط ضاغط، وإ
الكمادات ) د 1(بمعدل دقیقة ) ساخن بارد(ساعة على اإلصابة تستعمل الكمادات المتبادلة  24بعد مرور  -

مرات وذلك للمساهمة في سرعة ) 8 – 6(ادات الباردة تعاد العملیة نحو الكم) د 30(الساخنة ونصف ساعة 
زالة الورم   .االمتصاص واالنسكابات وإ

ساعة نستعمل وسائل التدفئة مثل الحمامات مع مراعاة أداء تمرینات لجمیع األربطة والعضالت  36بعد مرور  -
  .العاملة حول المفصل

  :إصابات األربطة واألوتار -6-4
  .تحدث نتیجة كدمات ریاضیة أو حمل زائد أو التهابات مجاورة لألربطة: األربطة تمزق - أ

یجب تحسین سیر الدم وتدلیك جید مباشرة بعد ظهور أول أعراض الحمل الزائد، واألعراض : اإلسعاف والعالج* 
  .المالحظة تفرض علینا تثبیت العضو المصاب أو اللجوء إلى الجراحة في حالة الخطورة

یحدث نتیجة لدفعة عنیفة خالل المباراة أو نتیجة لقفزة خاطئة أو نتیجة اإلرتطام باألرضیة كما : ق األوتارتمز -ب
یحدث في الوتر المتصل بقاعدة عظمة اإلصبع عندما یتعرض اإلصبع لضربة، وقد ینفجر وتر الكاحل نتیجة بذل 

  .جهد عنیف مما یسبب ألم شدید وفقدان وظیفة الوتر
  .وضع كمادات باردة لتخفیف األلم والورم ثم نقل المصاب إلى المستشفى: لعالجاإلسعاف وا* 
عبارة عن تمدد رباط العضالت أثناء القیام بتمدید زائد أو قوي، یحد ث نتیجة حمل غیر عاد : تمدد األوتار - جــ

  .وینتج عنه ألم شدید خاصة عند الحركة وأثناء القیام بجهد عضلي
  .ع كمادات باردة ثم العالج بواسطة األشعة تحت الحمراء أو عالج جراحيوض: اإلسعاف والعالج* 
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یحدث االلتهاب نتیجة إصابة في أبسط صورها ویؤدي إلى حدوث ألم یشعر به المصاب ویحدث : التهاب األوتار - د
عادي أو التدریب فوق خاصة عند مزاولة بعض التمرینات الریاضیة لمن لم یسبق له التعود علیها، أو أثناء التدریب الغیر 

الطاقة، كما ینتج االلتهاب أثناء اإلصابة بجسم صلب وینتج عن هذه اإلصابة موت ثانوي لخالیا األوتار، ومن أعراض هذه 
  .اإلصابة ألم متمركز في جهة الوتر الذي یتحرك أثناء القیام بجهد عضلي، كما یستمر األلم أثناء اللیل بسبب االلتهابات

 .راحة تامة باإلضافة إلى عالج دوائي منتظم مع المتابعة بالعالج الطبیعي: الجاإلسعاف والع* 
  ):العضالت(إصابات الجهاز العضلي  -6-5
یعد كدم العضالت من أهم أنواع الكدمات لزیادة انتشاره بین الریاضیین، وألنه قد یمنع الالعب  :كدم العضالت - أ

  .رىمن االستمرار في مزاولة ریاضته من ناحیة أخ
وكدم العضالت من اإلصابات المباشرة، ویحدث فیه العدید من التغیرات الفسیولوجیة مكان اإلصابة مثل الورم 

  .والنزیف الداخلي وتغیر لون الجلد وغیرها
  :Muscle crampالتقلص العضلي   -ب

س بتقلصات مؤلمة في قد یتعرض الریاضیون أو غیر الریاضیین الذین یقومون بأعمال عضلیة عنیفة إلى اإلحسا   
عضلة أو بعض العضالت تستمر لوقت  قد یقتصر لبضع ثواني أو یطول بعض دقائق، وقد یحدث التقلص العضلي 
أثناء التدریب في الجو الحار، ومن أسباب التقلص العضلي طول مدة تعرض العضلة لنقص األوكسجین، كما یحدث 

التغیرات الكیمیائیة داخل العضلة كبقاء كمیات من عنصر  عند القیام بمجهود عضلي لمدة طویلة أو بسبب بعض
الصودیوم داخل اللیفة العضلیة أو فقد كمیات من الماء المحمل باألمالح نتیجة العرق فینخفض مستوى السوائل بالخلیة 

الح الذي ویزداد الضغط اإلسموزي نتیجة الزیادة في فقد الماء من الخلیة إلى خارجها، ویكون الماء المحمل باألم
یتسبب نقصها في حدوث التقلص ویحدث التقلص في عضالت سمانة الرجل، باطن القدم، العضلة ذات األربع رؤوس 

  .الفخذیة، عضالت السمانة الخلفیة، عضالت البطن، ویتعرض إلى هذه اإلصابة العبي المسافات المتوسطة والطویلة
  :عالمات وأعراض التقلص العضلي* 
                                   .القدرة على تحریك العضو ألم شدید مع عدم -
 .تصبح العضلة صلبة إلى درجة كبیرة -
  :اإلسعاف األولي والعالج* 
  :تحسین الدورة الدمویة والعمل على مد العضلة واستراحتها، وللوصول إلى مثل هده النتیجة یجب اتباع الخطوات التالیة 
  .ى الراحة وخلع المالبس الضیقةیجب على المصاب اللجوء إل -
  .العمل على تدفئة العضلة ودلك بوضع كمادات ساخنة علیها -
  .العمل على مد العضلة، والتدرج بعمل حركات حرة لغرض إطالة العضلة المتقلصة -
  .ینصح بإجراء تدلیك للعضلة ودلك بعد انبساطها: التدلیك -
 .أو تعاطي أقراص الملح الطبیة بهدف تعویض كمیة الملح المفقود مع العرق زیادة في كمیة كلورید الصودیوم في الطعام، - 
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  :التمزق العضلي - جــ
هو عبارة عن استطالة في األلیاف العضلیة المرنة المكونة للعضلة بشدة تتجاوز مقدار المرونة العضلیة مما    

حبها تمزق باألوعیة الدمویة وترجع أسباب یؤدي إلى استطالة غیر طبیعیة أو تمزق في األلیاف العضلیة، وقد یصا
التمزقات إلى االستعمال الخاطئ أو التدریب غیر العلمي للعضالت كالقیام بمجهود أكبر من طاقة العضالت أو 

  .إهمال اإلحماء قبل التمرین أو نتیجة شد مفاجئ أو متكرر
  :أعراض وعالمات التمزق العضلي* 
  .دة نتیجة حدوث التهاب في العضلة وكدا نتیجة النزیف الدمويورم یبدو واضحا في الحاالت الشدی -
  .محدودیة حركة العضو بدرجات متفاوتة وفقا لشدة اإلصابة -
  :أنواع التمزق العضلي*
  .تمدد ألیاف العضلة وال یوجد سیالن للدم في العضلة: تمزق درجة أولى* 
  .دمویا وبعد مرور ساعات یظهر كدم تمزق بعض األلیاف العضلیة فتكون تدفقا: تمزق درجة ثانیة* 
للعضالت، في هذا النوع ال تتمزق العضالت ) الجزئي(أو ما یعرف بالتمزق غیر الكامل : تمزق درجة ثالثة* 

  .بالكامل ولكن تتمزق بعض أجزائها
أ أو ما یعرف بالتمزق الكامل للعضالت یعتبر أخطر ضرر عضلي قد یحدث للریاضي، ویبد: تمزق درجة رابعة* 

 .بآالم شدیدة وشلل تام ویشاهد بوضوح في حالة تمزق العضلة
  :اإلسعافات األولیة والعالج* 
ضع المصاب في وضع مناسب وغیر مؤلم والوضع المثالي هو االستلقاء على الظهر في حالة إصابة األطراف  -

  .السفلى أو الجلوس المعتدل في حالة إصابة األطراف العلیا
دقیقة كرر  15ى الجزء المصاب من العضلة، تثبت الكمادة برباط ضاغط بإحكام لمدة ضع كمادات باردة عل -

  .استخدام الكمادة الباردة مرتین في الیوم
في حالة الشد العضلي في األطراف السفلى من الدرجة الثانیة أو الثالثة یجب استخدام عكازین لالعب المصاب  -

  .األطراف العلیا فیجب تثبیت الذراع بجانب الجذع برباط ضاغط لالنتقال إلى المستشفى، أما في حالة إصابة
   .ینقل الالعب المصاب إلى أقرب مركز صحي وذلك الستشارة الطبیب في ما یلزم عمله بمواصلة عالج الالعب المصاب - 

  :إصابات الجلد -6-6
  :كدم الجلد -أ 
  .، كدم الجلد البسیط وكدم الجلد الشدیدالریاضي، وهناك نوعانفي األداء  إن كدم الجلد عموما ال یعیق الالعب عن االستمرار  
نتج عن احتكاك الجلد باستمرار بسطح خشن مما یؤدي إلى انفصال طبقات الجلد : االنتفاخ الجلدي المائي -ب

  .العلیا عن الطبقات السفلى وظهور سائل بینهما مع ترشیح في األوعیة الدمویة
  .ینظف مكان حدوث اإلصابة بسائل معقم ثم یترك دون حركة مباشرة علیه :اإلسعافات األولیة والعالج * 
  .عبارة عن تمزق العضالت العلیا من الجلد نتیجة تعرضها الحتكاك شدید على سطح خشن أو قدم زمیل: السحجات - جـ



  تخصص تدریب ریاضي* ألولى ماستر السنة ا*  ةــــات األولیـــافـــعــات واإلســـابـــاإلصمقیاس 

- 12 - 

صابة لتطهیرها من یتم غسل مكان اإلصابة بالماء البارد ثم یوضع سائل معقم فوق اإل :اإلسعافات األولیة والعالج* 
   .األوساخ وربطها برباط بعد ذلك

یعرف الجرح بأنه قطع أو تهتك في الجلد أو الطبقة التي تحت الجلد ویسبب هذا القطع ألما حادا كما : الجروح -د
یؤدي في بعض احاالت إلى حدوث نزیف دموي نتیجة تهتك األوعیة الدمویة في منطقة الجرح، یحدث نتیجة تعرض 

  .المسة جسم خارجي حاد أو االحتكاك بمواد صلبةالجسم لم
  :عالمات وأعراض الجرح* 
  .ألم في منطقة الجرح وقطع في الجلد یمكن مالحظته -
   .تغیر في لون الجلد یمیل إلى االحمرار ونزیف تختلف حدته تبعا لحجم الجرح ومنطقته -
  :تنقسم الجروح إلى عدة أقسام منها :أنواع الجروح* 
  .وهي تسلخات جلدیة سطحیة بسیطة :السحجات* 
  .یحدث في طبقات الجلد الخارجیة: جرح سطحي* 
  .وفیه یشق الجلد ویتمیز بوجود حافتین متساویتین للجلد: جرح قطعي* 
وینشأ من االصطدام بجسم صلب أو السقوط من سطح مرتفع، ویتمیز هذا النوع بعدم انتظام حافتیه : جرح رضي* 

  .ه وكثرة تعرضه لاللتهاباتوقلة النزیف الناتج من
  .یتمیز بضیق فتحة الجرح وعمقها وخطورته كبیرة إذا ما وصل لألحشاء الداخلیة أو إذا تعرض إلى االلتهاب: جرح وخزي* 
وهو ما یخترق الجلد إلى تجویف الجسم وهو شدید الخطورة على الحیاة لما یسببه من تهتك باألحشاء : جرح نافذ* 
  . الداخلیة » وع الجرح معرفة كیفیة حدوث اإلصابة وتاریخهاویساعد في تشخیص ن«.

  :اإلسعافات األولیة والعالج *
إیقاف النزیف الدموي إن وجد مع الجرح بوضع كمادات معقمة على الجرح والضغط علیه ثم ربطه برباط ضاغط  - 1

  .فوق قطعة قطن
  .في حالة عدم وجود نزیف مصاحب یوضع على الجرح مطهر فقط - 2
  .ینقل المصاب إلى أقرب مستوصف - 3
   .یستشار الطبیب في كیفیة استكمال عالج المصاب - 4

  :بعض أمثلة اإلصابات في األنشطة الریاضیة -7
  :تتعدد إصابات العب كرة القدم والتي یأتي في مقدمتها اإلصابات التالیة :إصابات العبي كرة القدم -7-1
  .التهاب مفصل الركبة المزمن -
  .فاصل القدم ومفصل الركبةشد في م -
  .كدمات وتمزقات العضلة الخلفیة الفخذیة -
 .الكسور بأنواعها -
یجب مراعاة الشروط الصحیة لمالعب كرة القدم المفتوحة أو مالعب التدریب المغلقة إصابات األصابع والمرفقین عند  - 

تباع قواعد صحیةباإلضافة إلى الظروف الصحیة لتدریب الریاضي من جوانب المالبس واألحذ   .یة وزمن التدریب الریاضي وإ
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  :إصابات عداء سباق السرعة -7-2
ونقصد بذلك التمزقات العضلیة التي تنتج عادة من المجهود العنیف الذي یبذله العداء  :إصابة عضالت الفخذ* 

  .مرحلة االنطالق، مرحلة نهایة السباق: خالل مرحلتین
  .إصابة مفصل الركبة -
  .الكاحل إصابة مفصل -
  .االلتواء -
  :بعض مضاعفات اإلصابات الریاضیة -8
  .قد تتحول اإلصابة العادیة إلى إصابات مزمنة إذا لم یتوافر لها العالج المناسب: إصابات مزمنة* 
  .وذلك إذا ما حدث خطأ في توقیت أو تنفیذ العالج الطبي :العاهات المستدیمة* 
كرة الید بطریقة مكثفة بدون وجود تدریبات تعویضیة من المدرب أو كنتیجة تنتج من جراء ممارسة  :تشوهات بدنیة* 

  .للممارسة الغیر علمیة لتك الریاضة
یؤدي تكرار إصابة الالعب إلى اختصار زمن تواجده كبطل في المالعب  :قصر العمر الریاضي االفتراضي لالعب* 

  .اإلطالة االفتراضیة لزمن تواجد الالعب بالملعبوتتضح هنا أهمیة الجانب الوقائي والعالجي من اإلصابات في 
  :كیفیة منع حدوث المضاعفات -9

  :یمكن منع حدوث مضاعفات إصابات المالعب باتخاذ اإلجراءات التالیة    
اتخاذ االحتیاطات الكافیة أثناء نقل الالعب المصاب بإصابة شدیدة من الملعب إلى المستشفى حتى ال یتسبب  - أ

  .ي حدوث مضاعفاتنقله الخاطئ ف
منع استخدام التطبیقات الساخنة أو التدلیك في إسعاف اإلصابات المصحوبة بتلف في األنسجة حیث یؤدي ذلك  -ب

  .إلى زیادة النزیف الداخلي في مكان اإلصابة مما له مردوده السیئ في تأخر عودة الالعب لممارسة نشاطه الریاضي
الرباط الضاغط، فعندما یستخدم الرباط في الضغط بشدة على  یجب توخي الحرص والحذر عند استخدام - ج

األنسجة فإن ذلك یؤدي بالرباط إلى التأثیر السیئ على الجلد وعلى الدورة الدمویة بالجزء الوحشي من الطرف 
حساس بالتنمیل أو التخدیر، وعند حدوث ذلك یجب نزع الرباط الضاغط فورا  المصاب فیحدث ازرقاق  بالجلد وإ

عا   .دة ربطه بطریقة صحیحة بعد اختفاء جمیع األعراضوإ
  .منع الالعب وبحزم من العودة إلى الملعب إال بعد التأكد من تمام شفائه -د
منع استخدام التطبیقات الحراریة الساخنة لمدة خمسة أیام من وقت حدوث اإلصابة وذلك عندما تختفي مظاهر  -و

  .مااللتهاب وتبدأ األنسجة المصابة بااللتئا
أثناء تطبیق اإلسعافات األولیة على الطرف المصاب یجب تغطیة بقیة أجزاء جسم الالعب حتى ال یفقد الجسم  - ه

  .حرارته ویجب توخي الحرص في المحافظة على أجزاء الجسم عامة والجزء المصاب خاصة في وضعه ارتخائي مریح
قة خاطئة وتحمیل وزن جسمه على مكان اإلصابة عند اإلصابة باألطراف السفلى یمنع الالعب من المشي بطری - ي

  .إذا كانت شدیدة، بل تستخدم العكازات للمحافظة على طریقة المشي الصحیحة
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  : طرق الحد والوقایة من اإلصابات الریاضیة - 10
  .معرفة األسباب العامة لإلصابات الریاضیة وتجنب حدوثها، مع اإللمام باإلصابات الریاضیة* 
  . لالعب في التدریب أو اللعب بدون إجراء الكشف الطبي الدوري الشامل الریاضيعدم إشراك ا* 
  . عدم إجبار الالعب على األداء وهو غیر مستعد نفسیا وبدنیا وذهنیا لهذا األداء* 
  . عدم إشراك الالعب وهو مریض ألن ذلك یعرضه لإلصابة وأیضا یجب عدم إشراكه وهو مصاب* 
  .للریاضي كما ونوعا بمختلف عناصره الغذائیة البناءةتوفیر الغداء المناسب * 
  .من حیث العمر والجنس والمستوى المهاري) في األلعاب الجماعیة(مراعاة تجانس الفریق * 
  .الراحة الكافیة لالعبین ، وكذا إعطاءتطبیق التدریب العلمي الحدیث، مع االهتمام باإلحماء لتجنب اإلصابة* 
  .عدم استعمال الالعب للمنشطات المحرمة دولیا على المدرب التأكد من* 
  :القواعد األساسیة في العالج من إصابات المالعب - 11
الشك أن كل ریاضي یجب أن یحض إذا ما أصیب باهتمام نفسي : الحالة النفسیة لالعب وأهمیة الحوار معه* 

لحالة تفصیلیا للریاضي المصاب وكذلك تعریفه یماثل ما یقدم له إذا ما كان سلیما ونشیر هنا إلى أهمیة الحوار لشرح ا
بالتشخیص وملحوظات بسیطة عن سبب اختیارنا لنوع العالج كما یجب مناقشة الریاضي المصاب في نوع الریاضة 
التي یمارسها من الناحیة النفسیة ویفضل متابعته في المالعب لیزداد ثقة بأن المعالج قریب نفسیا ومحتك بالوسط الذي 

ه ریاضته كما نشیر أیضا إلى حساسیة الریاضي المصاب الزائدة اتجاه العالج الطبي بشتى صنوفه ولذلك یمارس فی
حساس اللعب النفسي أن العالج قد یؤثر : أسباب عدة منها  كثافة كمیة التدریب الریاضي من حیث الحمل والشدة وإ

هرة اإلعالمیة التي ال یجب إغفالها عند عالجهم على لیاقته البدنیة كما أن الریاضیین عامة یتمتعون بجانب من الش
  .فإحداث إحباط نفسي لالعب المصاب وفقدان ثقته بینه وبین الطبیب المعالج تؤثر على سیر العالج ونتائجه

یجب أن یأخذ الالعب المصاب الراحة الالزمة والمفروضة  :أهمیة احترام مدة الراحة المفروضة لالعب المصاب* 
ال فسوف یؤدي ذلك إلى أضرار  له طبیا إلتمام شفائه في المدة التي ینصح بها إلزامیا قبل العودة للمالعب وإ

  .ومضاعفات طبیة جسیمة قد تؤدي إلى ابتعاده نهائیا واعتزاله
  : الستخدامها یلزم طبیب متخصص ومدرب علیها فنیا وتستخدم طبقا لنوع اإلصابة وزمنها مع مراعاة ما یلي: الحقن الموضعیة* 

منع إعطاء الحقن الموضعیة في األوتار العضلیة حتى ال یحدث تلیف أو تمزقات ثانویة بها كما تمنع أیضا  -      
  .في حالة اإلصابات الحادة لالعب، وأشهر الحقن الموضعیة هي حقن الكورتیزون ومشتقاته

ب حیث أن هذه الحقن تحتاج منع إعطاء الحقن الموضعیة لالعب في غرف خلع المالبس أو في أرض الملع -      
  .إلى تعقیم طبي خاص منعا لحدوث مضاعفات

یجب مراعاة إعطاء الالعب المصاب جرعة متوسطة الشدة قدر اإلمكان من العقاقیر  :العالج بالعقاقیر الطبیة * 
العالج األسرع تفادیا لآلثار الجانبیة المحتملة، وبالنسبة للمضادات الحیویة تراعى كمیة الجرعة الدوائیة ویفضل 

 .واألقوى للریاضي مع تفادي خطر األعراض الجانبیة
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   :العالج بالتثبیت واألربطة* 
صابات الكتف والركبة والقدم :الرباط الضاغط المطاط - أ   .ویستخدم في إصابات كسور الضلوع ،وإ

ثا ولیس لها أي أعراض ویستخدم كطریقة للتثبیت وهي بسیطة وقدیمة أعید استعمالها حدی :البالستر العریض -ب
  .جانبیة على الدورة الدمویة وأهم استخدامات هذه الطریقة في اإلصابات البسیطة بمفصل القدم

ویستخدم بالدرجة األولى في التثبیت التقلیدي للكسور واإلصابات الشدیدة والمتوسطة ونشیر هنا الشدیدة  :الجبس -جـ
ثناء ,لدى الالعب المصاب، لذا یلزم أهمیته بالنسبة إلصاباته  والمتوسطة ونشیر هنا إلى آن الجبس غیر مرغوب وإ

للعضالت في األجزاء غیر المصابة ) إیزومتریة(عالج الریاضي باستخدام الجبس یلزم عمل تدریبات ثابتة الطول 
على أن تتدرج في كمیتها وسرعتها وننصح بعمل شباك صغیر في الجبس حتى یتأكد الطبیب المعالج من سالمة 

   .الجلد والدورة الدمویة ،كما ننصح باختیار مدى سالمة الجهاز العصبي والحركي لألطراف تحت الجبس
یدخل التدلیك بأنواعه المختلفة كعالج وقائي إلصابات المالعب وكمعد لالعب، للوصول إلى  :التدلیك والتأهیل* 

في بعد العملیات الجراحیة، والجبس كذلك تدخل أعلى لیاقة بدنیة في كرة الید، وإلزالة أثار المجهود الریاضي أو 
    .التدریبات الریاضیة المتخصصة في مجال التأهیل الخاص الستعادة الالعب كفاءته ولیاقته البدنیة

یلعب العالج الطبیعي دورا أساسیا وهاما في تأهیل الالعب المصاب وذلك تحت اإلشراف الطبي  :العالج الطبیعي* 
لعالج الطبیعي یجب عودة المصاب إلى أخصائي الطب الریاضي ثانیة لیقدر إما انتهاء المتخصص، وبانتهاء ا

األشعة : العالج أو وضع المریض على نوع عالجي آخر، وتختلف أنواع وطرق العالج الطبیعي نذكر منها ما یلي
ئي المستمر والمتردد، وأجهزة القصیرة وتحت الحمراء وفوق البنفسجیة، والموجات الراداریة والصوتیة، والتیار الكهربا

العالج المائي وحمامات السمع الطبیة، والساونا، والكمدات الثلجیة والساخنة، وأجهزة تنبیه العضالت واألعصاب، 
  .والتدریبات الریاضیة المتخصصة لتأهیل الالعب في مجال استعداداته ولیاقته البدنیة بعد اإلصابة

سواء ) الغیر عضویة(نوع من العالج في إصابات العمود الفقري المیكانیكیة ویستخدم هذا ال :الشد المیكانیكي* 
  .الفقرات العنقیة أو القطنیة، كما یستخدم أیضا في شد األطراف في بعض الحاالت الخاصة

م إصابات القد: ویستخدم بواسطة أطباء متخصصین لعالج بعض أنواع اإلصابات مثل :العالج بالوخز والعالج المغناطیسي* 
زالة اآلالم العضلیة ویستخدم أیضا لمقاومة التدخین بین الریاضیین بالوخز في أماكن معینة وبطریقة معینة   .والركبة والكوع، والكتف وإ

إذا ما تقرر إجراء التدخل الجراحي فنیا فیجب تفنیده في أقرب فرصة خاصة بعد  :التدخل الجراحي الفوري* 
كانت توضع قدیما في الجبس لمدة طویلة وأصبحت اآلن في مراكز الطب اإلصابات الشدیدة بالمفاصل والتي 

الریاضي المتقدمة في أوربا وأمریكا تخضع للتدخل الجراحي الفوري خالل األسبوع األول من اإلصابة لخیاطة الربطة 
أنواع الممزقة قبل وضع الجبس لمدة شهر ونصف مع عمل برنامج تأهیلي للعالج الطبیعي الخاص بكل نوع من 

  .مفصلال لیاقة الحركیةو الكفاءة اإلصابة للریاضي یعود بعده للمالعب كما كان علیه من حیث 
ال یكتفي في مجال الطب الریاضي بالفحوص اإلكلینیكیة فقط حیث  :استخدام وسائل التشخیص الطبي الحدیث * 

ریات الهامة لفریقه ودولته، والمعروف أن إذا جاز ذلك للفرد العادي فال یجوز للریاضي الذي تنتظره المالعب والمبا
التشخیص السلیم أساس العالج الناجح ویندرج تحت بند وسائل التشخیص الطبي الحدیث العدید من الطرق الجدیدة 

 .المستخدمة بمراكز الطب الریاضي المتقدمة


