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 :اإلصابة الرياضية -1
ىي تأثير نسيج أو مجموعة أنسجة الجسم نتيجة مؤثر خارجي أو داخمي مما يؤدي : اإلصابة الرياضية تعريف* 

 إلى تعطيل عمل أو وظيفة ذلك النسيج، وتنقسم ىذه المؤثرات إلى:
 .مؤثر خارجي -أ

 .مؤثر ذاتي -ب
 .مؤثر داخمي -ج

 :قد تكون إصابة رياضيةوينبغي عمينا مراعاة أن اإلصابات ال
 .* اإلصابة البدنية

 .* اإلصابة النفسية
 األسباب العامة لإلصابات في المجال الرياضي: -2
 إذا ما تم التدريب بأسموب غير عممي ساىم في حدوث اإلصابة لما يمي: التدريب غير العممي: -2-1
 .عدم التكامل في تدريبات تنمية عناصر المياقة البدنية -أ

 .التنسيق والتوافق في تدريبات المجموعات العضمية لالعب عدم -ب
 .سوء تخطيط البرنامج التدريبي -ج
 .عدم االهتمام باإلحماء الكافي والمناسب -د
 .عدم مالحظة المدرب لالعب بدقة -ه
 .سوء اختيار مواعيد التدريب -و
 .مخالفة الروح الرياضية -2-2
 .ن الرياضيةمخالفة المواصفات الفنية والقواني -2-3
 .عدم األخذ بنتائج الفحوص واالختبارات الفسيولوجية لالعبين -2-4
 .استخدام األدوات الرياضية غير المالئمة -2-5
 .األحذية المستخدمة وأرض الممعب -2-6
 .استخدام الالعبين لممنشطات -2-7
 عب من حيث:يجب عمى أخصائي الطب الرياضي والمدرب عمل دفتر تدون بو إصابات كل ال كما 
 مكان حدوث اإلصابة )مالعب مفتوحة، مغطاة، في أي موسم شتاء أو صيف(. -
 لحظة اإلصابة )خالل اإلحماء، خالل المباراة، في نياية المباراة(. -
 حالة الالعب البدنية وقت اإلصابة )إجياد عضمي، ضغط عصبي(. -
 راة صعبة، نيائي(.مستوى البطولة التي أصيب فييا الالعب )مباراة سيمة، مبا -
 وصف تفصيمي لمحركة التي أدت إلى إصابة الالعب، وذلك لالستفادة من ىذا الدفتر عند التشخيص والعالج والمتابعة. -
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 األعراض العامة لإلصابات الرياضية: -3
 فقدان الوعي لمدة عشر ثوان فما فوق. -
 فقدان الحركة الطبيعية لمجزء المصاب. -
 مستمرا. أوواء كان بسيطا النزيف الدموي س -
 التورم الذي ينتج عادة من النزيف الدموي. -
 التشوه في أحد األعضاء, -
 سماع صوت أثناء حركة الجزء المصاب. -
 الرياضية: اإلصاباتالوسائل المساعدة في تشخيص  -4
حيث ال تستطيع ىذه السنّية عادة لتشخيص الكسور في الييكل العظمي  األشعةتستخدم السينّية:  األشعة -4-1

 .األخرى األنسجةاختراق العظم ولكن تستطيع اختراق جميع  األشعة
اختراقو مما يعطي شكل الجزء ،  األشعةحيث تحقن المنطقة المصابة بسائل ال تستطيع الممونة:  األشعة -4-2

 الدموية. واألوعيةوالمفاصل  ألشوكيكما في تصوير الحبل 
 مة.التخطيط الكهربائي لمعض -4-3
 .التخطيط العصب المغذي لمعضمة -4-4
 .فحوصات سوائل الجسم -4-5
 عمى النحو التالي: تصنيفات )تقسيمات( اإلصابات المختمفة في المجال الرياضي: -5
 تقسيمات حسب نوع الجروح )مفتوحة أو مغمقة(: -5-1
 .إصابات مفتوحة -أ

 .إصابات مغمقة -ب
 تقسيمات حسب درجة اإلصابة: -5-2
 .صابة الدرجة األولىإ -أ

 .إصابات الدرجة الثانية -ب
 .إصابات الدرجة الثالثة -ج
 تقسيمات حسب السبب: -5-3
إصابة أولية أو مباشرة في الممعب نتيجة القيام بمجيود عنيف أو نتيجة حادثة غير متوقعة وىي تمثل النوع  -أ

 الرئيسي لإلصابات.
 أثناء العالج الخاطئ لإلصابة األولية. إصابة تابعة وتسبب نتيجة إصابة أولية أو -ب
 تقسيمات حسب شدة اإلصابة: -5-4
 .إصابات خفيفة -أ

 ألم لحظي ال يدوم لفترة طويمة.* أعراضها: 
 ال تعيق الالعب عن االستمرار في التدريب أو المباراة.* مدة الشفاء: 
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 .إصابات متوسطة -ب
 .* أعراضها

 .* مدة الشفاء
 .إصابات شديدة -جــ
 .ألم شديد، ورم ممحوظ الدرجة وقد يصحبو تغير في لون البشرة، محدودية الحركة في ظروف الحياة العاديةأعراضها: * 

تقرر وفقا لتقدير الطبيب ولكنيا غالبا ما تستغرق ما بين ثالثة وأربعة أسابيع، وىي مدة تتضمن * مدة الشفاء: 
 الشفاء الوظيفي والتشريحي.

 .إصابات خطيرة -د
ألم غير محتمل في غالب األحيان، ورم شديد يظير فور وقوع اإلصابة في حالة الكسور والكدمات اضها: * أعر 

الشديدة والخمع وتمزق الغضروف، تشوه العضو في غالب األحيان، محدودية الحركة وشمل في بعض اإلصابات 
 المرتبطة بالمخ واألعصاب الفرعية )إصابات الرأس والعمود الفقري(.

 من أمثمتيا الصدمة العصبية، النزيف الداخمي والخارجي.اض المصاحبة: * األعر 
 من ثالثة أشير وحتى عام.* مدة الشفاء: 

 تقسيمات حسب تكرار اإلصابة: -5-5
 .إصابات أولية -أ

 .إصابات متكررة -ب
 .إصابات ثانوية -جــ 
 أنواع اإلصابات الرياضية: -6
 .الصدمة -6-1

 * أعراض الصدمة:
 لمصاب في خمول وسكون.رقدة ا -
 ىبوط درجة حرارة الجسم. -
 لون المصاب يكون شاحبا وجمده باردا ومنديا. -
 النبض سريع وضعيف. -
 التنفس سطحي وغير منتظم. -

 * اإلسعافات األولية والعالج:
يوضع المصاب برفق في مكان متجدد اليواء، وذلك بوضعو مستمقيا عمى ظيره مع خفض الرأس عن مستوى  -

 الجسم والرجمين أعمى من مستوى الرأس ليمكن الدم من الوصول لممخ.
 سند الجزء المصاب بوضعو وضعا مريحا. -
 تخفيف المالبس أو األربطة الضاغطة حول الرقبة أو الصدر. -
 استنشاق األكسجين أو عمل تنفس اصطناعي إذا لزم األمر. -
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 إصابات العظام: -6-2
 .كدم العظام -أ

 األولية والعالج:* اإلسعافات 
 استعمال مخدر موضعي مثل كموراثيل البخاخ. -
 مثمجة فوق موضع اإلصابة مباشرة. أسفل منطقة اإلصابة مع استخدام كمادات يمكن عمل تدليك مسحي سطحي وسريع أعمى و  -
 يجب تغطية مكان الكدمة بقطعة من القطن مثال حسب مكان وشكل العظمة المصابة. -
ج المائي فيو من أفضل الوسائل العالجية لسرعة اإلصابة، باستعمال التدليك والتحريك مع عمل استعمال العال -

 دقيقة. 22إلى  15حمام لمدة 
 .الكسور -ب
 أنواع الكسور:*

 .* كسر الغصن األخضر
 .* الكسر البسيط
 .* الكسر المركب

 .* الكسر المضاعف
 .* الكسر المعقد

عند ضربة مباشرة فوق العظم ومن أىم األسباب التي تؤدي إلى حدوث الكسر ينتج الكسر أسباب حدوث الكسور: * 
 أثناء ممارسة الرياضة ما يأتي:

 .* أسباب مباشرة
 .* أسباب غير مباشرة

 * اإلسعافات األولية والعالج:
يتم  يجب التزام الحذر في معاممة المصاب بالكسر ويجب تجنب استخدام العنف أو القوة عند إسعاف الكسر بل -

 برفق وعناية كبيرة.
 المحافظة عمى الكسر في الحالة التي وجد عمييا وعمى المسعف تجنب إصالح الكسر ويترك ذلك لمطبيب المختص. -
نزع أو قص المالبس من جية الضرر مع توقيف النزيف إن وجد وذلك بوضع رباط ضاغط عمى مكان الجرح  -

 وحماية الجرح من التعفن.
 صاب بعمل جبيرة.تثبيت العضو الم -
 يجب مراعاة أن الجبيرة واألربطة المثبتة ال تسبب احتباس في الدورة الدموية أو ضغط قوي عمى مكان الكسر. -
 نقل المصاب إلى المستشفى بأسرع ما يمكن. -
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 إصابات المفاصل: -6-3
 .االلتواء -أ

 أنواع االلتواء:* 
 .* االلتواء البسيط

 .االلتواء الخطير *
 سعافات األولية والعالج:اإل* 
توضع قطعة من القماش المبمل بالماء البارد حول المفصل المصاب، يربط المفصل برباط ضاغط حتى يقمل  -

 التورم يرفع المفصل إلى األعمى وينقل المصاب إلى المستشفى.
 .الممخ )الجزع( -ب
 عالمات وأعراض الممخ: *
 ول المفصل، مما يسبب عدم القدرة عمى تحريك المفصل. ألم حاد نتيجة لتمزق األربطة واألنسجة ح -
 ألم عند الضغط عمى الرباط المصاب وليس عمى العظام المجاورة. -

 * اإلسعاف األولية والعالج:
راحة المفصل المصاب. -  إبعاد الالعب عن الممعب وا 
 عمل كمادات باردة لمدة ثمث أو نصف ساعة حسب شدة اإلصابة. -
 برباط ضاغط حول قطعة قطن مع مراعاة أال يسبب احتباس في الدورة الدموية.تثبيت المفصل  -
 إعطاء المصاب مسكنا حسب درجة األلم. -
 ساعة. 48ساعة وفي حالة الممخ الشديد تصل إلى  24راحة المفصل من الثقل الواقع عميو مدة  -
 .الخمع -ج

 * عالمات وأعراض الخمع:
 ألم شديد من ألم الكسر. -
 القدرة تماما عمى تحريك المفصل.فقد  -
 تشوه وتغير في شكل المفصل. -
 ورم شديد، وقد تبمغ درجتو ما يصعب فييا مالحظة التشوه ودرجة الخمع. -

  * أنواع الخمع:
 ىناك ثالثة أنواع من الخمع المفصمي وىي:

 .خمع مفصمي جزئي -
.خمع مفصمي كامل -

 

 .خمع مفصمي مصحوب بكسر -
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 ألولية والعالج:* اإلسعافات ا
التقميل من تحريك الالعب المصاب إلى أضيق الحدود، حيث أن الحركة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفة الخمع  -

 المفصمي أو الكسر أو زيادة الضغط عمى األوعية الدموية أو األعصاب القريبة من منطقة الكسر.
 ل األلم والورم.توضع كمادة باردة فوق منطقة الخمع المفصمي وتثبت جيدا لتقمي -
تثبيت الطرف المصاب، ويتم ذلك بتثبيت الطرف العموي بواسطة الجبيرة المناسبة، وفي حالة عدم وجودىا يوضع  -

 الساعد بجانب الجذع ولفيا برباط ضاغط. 
 ينقل الالعب المصاب فوق نقالة إلى أقرب قسم طوارئ أو مستشفى لمواصمة العالج. -
 .كدم المفصل -د

 * عالمات وأعراض كدم المفصل:
 ألم حاد بالمفصل مع عدم القدرة عمى استعمالو واستخدامو بشكل طبيعي. -
 ظيور ورم واضح عقب اإلصابة مباشرة نتيجة النزيف. -
 تغير لون الجمد إلى المون األحمر ثم إلى المونين األزرق والبنفسجي مع زيادة درجة حرارة المنطقة المصابة. -

 ات األولية والعالج:* اإلسعاف
من أجل السيطرة عمى كمية النزيف د(  32)استخدام وسائل التبريد مثل الكمادات، الثمج لمدة نصف ساعة  -

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

مرات وذلك لممساىمة في سرعة ( 8 – 6)الكمادات الباردة تعاد العممية نحو د(  32)الساخنة ونصف ساعة 
زالة الورم.  االمتصاص واالنسكابات وا 

ساعة نستعمل وسائل التدفئة مثل الحمامات مع مراعاة أداء تمرينات لجميع األربطة والعضالت  36بعد مرور  -
 ل.العاممة حول المفص

 إصابات األربطة واألوتار: -6-4
 .تمزق األربطة -أ

يجب تحسين سير الدم وتدليك جيد مباشرة بعد ظيور أول أعراض الحمل الزائد، واألعراض * اإلسعاف والعالج: 
 المالحظة تفرض عمينا تثبيت العضو المصاب أو المجوء إلى الجراحة في حالة الخطورة.

 .تمزق األوتار -ب
 وضع كمادات باردة لتخفيف األلم والورم ثم نقل المصاب إلى المستشفى.عالج: * اإلسعاف وال

 .تمدد األوتار -جــ
 وضع كمادات باردة ثم العالج بواسطة األشعة تحت الحمراء أو عالج جراحي.* اإلسعاف والعالج: 

 .التهاب األوتار -د
 ع المتابعة بالعالج الطبيعي.راحة تامة باإلضافة إلى عالج دوائي منتظم م* اإلسعاف والعالج: 
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 إصابات الجهاز العضمي )العضالت(: -6-5
 .كدم العضالت -أ

 .التقمص العضمي -ب
 * عالمات وأعراض التقمص العضمي:

                                   ألم شديد مع عدم القدرة عمى تحريك العضو. -
 تصبح العضمة صمبة إلى درجة كبيرة. -

 لي والعالج:* اإلسعاف األو 
 تحسين الدورة الدموية والعمل عمى مد العضمة واستراحتيا، ولموصول إلى مثل ىده النتيجة يجب اتباع الخطوات التالية: 
 يجب عمى المصاب المجوء إلى الراحة وخمع المالبس الضيقة. -
 العمل عمى تدفئة العضمة ودلك بوضع كمادات ساخنة عمييا. -
 والتدرج بعمل حركات حرة لغرض إطالة العضمة المتقمصة.العمل عمى مد العضمة،  -
 التدليك: ينصح بإجراء تدليك لمعضمة ودلك بعد انبساطيا. -
 زيادة في كمية كموريد الصوديوم في الطعام، أو تعاطي أقراص الممح الطبية بيدف تعويض كمية الممح المفقود مع العرق. -
 .التمزق العضمي -جــ

 مزق العضمي:* أعراض وعالمات الت
 ورم يبدو واضحا في الحاالت الشديدة نتيجة حدوث التياب في العضمة وكدا نتيجة النزيف الدموي. -
 محدودية حركة العضو بدرجات متفاوتة وفقا لشدة اإلصابة. -
 أنواع التمزق العضمي:*

 .* تمزق درجة أولى
 .* تمزق درجة ثانية
 .* تمزق درجة ثالثة
 .* تمزق درجة رابعة

 اإلسعافات األولية والعالج:* 
ضع المصاب في وضع مناسب وغير مؤلم والوضع المثالي ىو االستمقاء عمى الظير في حالة إصابة األطراف  -

 السفمى أو الجموس المعتدل في حالة إصابة األطراف العميا.
دقيقة كرر  55دة ضع كمادات باردة عمى الجزء المصاب من العضمة، تثبت الكمادة برباط ضاغط بإحكام لم -

 استخدام الكمادة الباردة مرتين في اليوم.
في حالة الشد العضمي في األطراف السفمى من الدرجة الثانية أو الثالثة يجب استخدام عكازين لالعب المصاب  -

 لالنتقال إلى المستشفى، أما في حالة إصابة األطراف العميا فيجب تثبيت الذراع بجانب الجذع برباط ضاغط.
  ينقل الالعب المصاب إلى أقرب مركز صحي وذلك الستشارة الطبيب في ما يمزم عممو بمواصمة عالج الالعب المصاب. -
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 إصابات الجمد: -6-6
 .كدم الجمد -أ 

 .االنتفاخ الجمدي المائي -ب
 يو.ينظف مكان حدوث اإلصابة بسائل معقم ثم يترك دون حركة مباشرة عم * اإلسعافات األولية والعالج :

 .السحجات -جـ
يتم غسل مكان اإلصابة بالماء البارد ثم يوضع سائل معقم فوق اإلصابة لتطييرىا من  * اإلسعافات األولية والعالج:

  األوساخ وربطيا برباط بعد ذلك.
 .الجروح -د

 * عالمات وأعراض الجرح:
 ألم في منطقة الجرح وقطع في الجمد يمكن مالحظتو. -
  يميل إلى االحمرار ونزيف تختمف حدتو تبعا لحجم الجرح ومنطقتو. تغير في لون الجمد -
  أنواع الجروح:* 

 .* السحجات
 .* جرح سطحي
 .* جرح قطعي
 .* جرح رضي
 .* جرح وخزي
 .* جرح نافذ

 :اإلسعافات األولية والعالج *
ثم ربطو برباط ضاغط  إيقاف النزيف الدموي إن وجد مع الجرح بوضع كمادات معقمة عمى الجرح والضغط عميو -5

 فوق قطعة قطن.
 في حالة عدم وجود نزيف مصاحب يوضع عمى الجرح مطير فقط. -2
 ينقل المصاب إلى أقرب مستوصف. -3
  يستشار الطبيب في كيفية استكمال عالج المصاب. -4

 بعض أمثمة اإلصابات في األنشطة الرياضية: -7
 .إصابات العبي كرة القدم -7-1
 اء سباق السرعة:إصابات عد -7-2

 .* إصابة عضالت الفخذ
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 بعض مضاعفات اإلصابات الرياضية: -8
 .* إصابات مزمنة

 .* العاهات المستديمة
 .* تشوهات بدنية

 .* قصر العمر الرياضي االفتراضي لالعب
 كيفية منع حدوث المضاعفات: -9

 ية:يمكن منع حدوث مضاعفات إصابات المالعب باتخاذ اإلجراءات التال    
اتخاذ االحتياطات الكافية أثناء نقل الالعب المصاب بإصابة شديدة من الممعب إلى المستشفى حتى ال يتسبب  -أ

 نقمو الخاطئ في حدوث مضاعفات.
منع استخدام التطبيقات الساخنة أو التدليك في إسعاف اإلصابات المصحوبة بتمف في األنسجة حيث يؤدي ذلك  -ب

 مي في مكان اإلصابة مما لو مردوده السيئ في تأخر عودة الالعب لممارسة نشاطو الرياضي.إلى زيادة النزيف الداخ
يجب توخي الحرص والحذر عند استخدام الرباط الضاغط، فعندما يستخدم الرباط في الضغط بشدة عمى  -ج

الوحشي من الطرف  األنسجة فإن ذلك يؤدي بالرباط إلى التأثير السيئ عمى الجمد وعمى الدورة الدموية بالجزء
حساس بالتنميل أو التخدير، وعند حدوث ذلك يجب نزع الرباط الضاغط فورا  المصاب فيحدث ازرقاق  بالجمد وا 

عادة ربطو بطريقة صحيحة بعد اختفاء جميع األعراض.  وا 
 منع الالعب وبحزم من العودة إلى الممعب إال بعد التأكد من تمام شفائو. -د
قات الحرارية الساخنة لمدة خمسة أيام من وقت حدوث اإلصابة وذلك عندما تختفي مظاىر منع استخدام التطبي -و

 االلتياب وتبدأ األنسجة المصابة بااللتئام.
أثناء تطبيق اإلسعافات األولية عمى الطرف المصاب يجب تغطية بقية أجزاء جسم الالعب حتى ال يفقد الجسم  -ه

 عمى أجزاء الجسم عامة والجزء المصاب خاصة في وضعو ارتخائي مريح.حرارتو ويجب توخي الحرص في المحافظة 
عند اإلصابة باألطراف السفمى يمنع الالعب من المشي بطريقة خاطئة وتحميل وزن جسمو عمى مكان اإلصابة  -ي

 إذا كانت شديدة، بل تستخدم العكازات لممحافظة عمى طريقة المشي الصحيحة.
 صابات الرياضية: طرق الحد والوقاية من اإل -10

 معرفة األسباب العامة لإلصابات الرياضية وتجنب حدوثيا.، مع * اإللمام باإلصابات الرياضية
 * عدم إشراك الالعب في التدريب أو المعب بدون إجراء الكشف الطبي الدوري الشامل الرياضي. 

 ذا األداء. * عدم إجبار الالعب عمى األداء وىو غير مستعد نفسيا وبدنيا وذىنيا لي
 * عدم إشراك الالعب وىو مريض ألن ذلك يعرضو لإلصابة وأيضا يجب عدم إشراكو وىو مصاب. 

 * توفير الغداء المناسب لمرياضي كما ونوعا بمختمف عناصره الغذائية البناءة.
 * مراعاة تجانس الفريق )في األلعاب الجماعية( من حيث العمر والجنس والمستوى المياري.

 .الراحة الكافية لالعبين ، وكذا إعطاءتطبيق التدريب العممي الحديث، مع مام باإلحماء لتجنب اإلصابةاالىت* 
 * عمى المدرب التأكد من عدم استعمال الالعب لممنشطات المحرمة دوليا.
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 القواعد األساسية في العالج من إصابات المالعب: -11
 .* الحالة النفسية لالعب وأهمية الحوار معه

 .همية احترام مدة الراحة المفروضة لالعب المصاب* أ
 .* الحقن الموضعية

 .* العالج بالعقاقير الطبية
  * العالج بالتثبيت واألربطة:

 .الرباط الضاغط المطاط -أ
 .البالستر العريض -ب
 .الجبس -جـ

   .* التدليك والتأهيل
 .* العالج الطبيعي
 .* الشد الميكانيكي

 .ج المغناطيسي* العالج بالوخز والعال
 .* التدخل الجراحي الفوري

 .* استخدام وسائل التشخيص الطبي الحديث


