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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
 .مؤثر خارجي - أ

  .مؤثر ذاتي -ب
  .مؤثر داخلي - ج

  :قد تكون إصابة ریاضیةوینبغي علینا مراعاة أن اإلصابات ال
  .اإلصابة البدنیة* 
  .اإلصابة النفسیة* 
  :األسباب العامة لإلصابات في المجال الریاضي -2
  :إذا ما تم التدریب بأسلوب غیر علمي ساهم في حدوث اإلصابة لما یلي :التدریب غیر العلمي -2-1
  .عدم التكامل في تدریبات تنمیة عناصر اللیاقة البدنیة -أ

  .التنسیق والتوافق في تدریبات المجموعات العضلیة لالعب عدم -ب
  .سوء تخطیط البرنامج التدریبي - ج
  .عدم االهتمام باإلحماء الكافي والمناسب -د
  .عدم مالحظة المدرب لالعب بدقة -ه
  .سوء اختیار مواعید التدریب -و
  .مخالفة الروح الریاضیة -2-2
  .ن الریاضیةمخالفة المواصفات الفنیة والقوانی -2-3
  .عدم األخذ بنتائج الفحوص واالختبارات الفسیولوجیة لالعبین -2-4
  .استخدام األدوات الریاضیة غیر المالئمة - 5- 2
  .األحذیة المستخدمة وأرض الملعب -2-6
  .استخدام الالعبین للمنشطات -2-7
  :عب من حیثیجب على أخصائي الطب الریاضي والمدرب عمل دفتر تدون به إصابات كل ال كما 
  ).مالعب مفتوحة، مغطاة، في أي موسم شتاء أو صیف(مكان حدوث اإلصابة  -
  ).خالل اإلحماء، خالل المباراة، في نهایة المباراة(لحظة اإلصابة  -
  ).إجهاد عضلي، ضغط عصبي(حالة الالعب البدنیة وقت اإلصابة  -
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  ).راة صعبة، نهائيمباراة سهلة، مبا(مستوى البطولة التي أصیب فیها الالعب  -
  .وصف تفصیلي للحركة التي أدت إلى إصابة الالعب، وذلك لالستفادة من هذا الدفتر عند التشخیص والعالج والمتابعة - 
  :األعراض العامة لإلصابات الریاضیة -3
  .فقدان الوعي لمدة عشر ثوان فما فوق -
  .فقدان الحركة الطبیعیة للجزء المصاب -
  .مستمرا أوء كان بسیطا النزیف الدموي سوا -
  .التورم الذي ینتج عادة من النزیف الدموي -
  ,التشوه في أحد األعضاء -
  .سماع صوت أثناء حركة الجزء المصاب -
  :الریاضیة اإلصاباتالوسائل المساعدة في تشخیص  -4
ة األشعة -4-1 ة عادة لتشخیص الكسور في الهیكل العظمي حی األشعةتستخدم : السینیّ ث ال تستطیع هذه السنیّ

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

  .الدمویة واألوعیةوالمفاصل  ألشوكيكما في تصویر الحبل 
  .التخطیط الكهربائي للعضلة -4-3
  .التخطیط العصب المغذي للعضلة -4-4
  .فحوصات سوائل الجسم -4-5
  :على النحو التالي :اإلصابات المختلفة في المجال الریاضي) تقسیمات(تصنیفات  -5
  ):مفتوحة أو مغلقة(تقسیمات حسب نوع الجروح  -5-1
  .إصابات مفتوحة - أ

  .إصابات مغلقة -ب
  :تقسیمات حسب درجة اإلصابة -5-2
  .بة الدرجة األولىإصا - أ

  .إصابات الدرجة الثانیة -ب
  .إصابات الدرجة الثالثة - ج
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  :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
  .أثناء العالج الخاطئ لإلصابة األولیة إصابة تابعة وتسبب نتیجة إصابة أولیة أو -ب
  :تقسیمات حسب شدة اإلصابة -5-4
  .إصابات خفیفة - أ

  .ألم لحظي ال یدوم لفترة طویلة: أعراضها* 
  .ال تعیق الالعب عن االستمرار في التدریب أو المباراة: مدة الشفاء* 
  .إصابات متوسطة -ب
  .أعراضها* 
  .مدة الشفاء* 
  .إصابات شدیدة -جــ
  .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
  .إصابات خطیرة -د

ألم غیر محتمل في غالب األحیان، ورم شدید یظهر فور وقوع اإلصابة في حالة الكسور والكدمات : اضهاأعر * 
الشدیدة والخلع وتمزق الغضروف، تشوه العضو في غالب األحیان، محدودیة الحركة وشلل في بعض اإلصابات 

  ).إصابات الرأس والعمود الفقري(المرتبطة بالمخ واألعصاب الفرعیة 
  .من أمثلتها الصدمة العصبیة، النزیف الداخلي والخارجي: اض المصاحبةاألعر * 
  .من ثالثة أشهر وحتى عام: مدة الشفاء* 
  :تقسیمات حسب تكرار اإلصابة -5-5
  .إصابات أولیة - أ

  .إصابات متكررة -ب
  .إصابات ثانویة -جــ 
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  :أنواع اإلصابات الریاضیة -6
  .الصدمة -6-1
  :أعراض الصدمة* 
  .المصاب في خمول وسكون رقدة -
  .هبوط درجة حرارة الجسم -
  .لون المصاب یكون شاحبا وجلده باردا ومندیا -
  .النبض سریع وضعیف -
  .التنفس سطحي وغیر منتظم -
  :اإلسعافات األولیة والعالج* 
ى یوضع المصاب برفق في مكان متجدد الهواء، وذلك بوضعه مستلقیا على ظهره مع خفض الرأس عن مستو  -

  .الجسم والرجلین أعلى من مستوى الرأس لیمكن الدم من الوصول للمخ
  .سند الجزء المصاب بوضعه وضعا مریحا -
  .تخفیف المالبس أو األربطة الضاغطة حول الرقبة أو الصدر -
  .استنشاق األكسجین أو عمل تنفس اصطناعي إذا لزم األمر -
  :إصابات العظام -6-2
  .كدم العظام - أ

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

  .دقیقة 20إلى  15حمام لمدة 
  .الكسور -ب
  :أنواع الكسور*
  .كسر الغصن األخضر* 
  .الكسر البسیط* 
  .الكسر المركب* 
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  .الكسر المضاعف* 
 .الكسر المعقد* 
ر عند ضربة مباشرة فوق العظم ومن أهم األسباب التي تؤدي إلى حدوث الكسر ینتج الكس: أسباب حدوث الكسور* 

  :أثناء ممارسة الریاضة ما یأتي
  .أسباب مباشرة* 
  .أسباب غیر مباشرة* 
  :اإلسعافات األولیة والعالج* 
بل یتم یجب التزام الحذر في معاملة المصاب بالكسر ویجب تجنب استخدام العنف أو القوة عند إسعاف الكسر  -

  .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  -

  .وحمایة الجرح من التعفن
  .لمصاب بعمل جبیرةتثبیت العضو ا -
  .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
  .االلتواء - أ

  :أنواع االلتواء* 
  .االلتواء البسیط* 
 .االلتواء الخطیر *

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

  .التورم یرفع المفصل إلى األعلى وینقل المصاب إلى المستشفى
 .)الجزع(الملخ  -ب
  :عالمات وأعراض الملخ *
  . ل المفصل، مما یسبب عدم القدرة على تحریك المفصلألم حاد نتیجة لتمزق األربطة واألنسجة حو  -
  .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 -
  .رباط ضاغط حول قطعة قطن مع مراعاة أال یسبب احتباس في الدورة الدمویةتثبیت المفصل ب -
  .إعطاء المصاب مسكنا حسب درجة األلم -
  .ساعة 48ساعة وفي حالة الملخ الشدید تصل إلى  24راحة المفصل من الثقل الواقع علیه مدة  -
  .الخلع - ج
  :عالمات وأعراض الخلع* 
  .ألم شدید من ألم الكسر -
  .لقدرة تماما على تحریك المفصلفقد ا -
  .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
  .خلع مفصلي جزئي -
  .خلع مفصلي كامل -

 .خلع مفصلي مصحوب بكسر -

  :لیة والعالجاإلسعافات األو * 
التقلیل من تحریك الالعب المصاب إلى أضیق الحدود، حیث أن الحركة یمكن أن تؤدي إلى مضاعفة الخلع  -

  .المفصلي أو الكسر أو زیادة الضغط على األوعیة الدمویة أو األعصاب القریبة من منطقة الكسر
  .أللم والورمتوضع كمادة باردة فوق منطقة الخلع المفصلي وتثبت جیدا لتقلیل ا -
تثبیت الطرف المصاب، ویتم ذلك بتثبیت الطرف العلوي بواسطة الجبیرة المناسبة، وفي حالة عدم وجودها یوضع  -

  . الساعد بجانب الجذع ولفها برباط ضاغط
  .ینقل الالعب المصاب فوق نقالة إلى أقرب قسم طوارئ أو مستشفى لمواصلة العالج -
 .كدم المفصل -د

  :عالمات وأعراض كدم المفصل* 
  .ألم حاد بالمفصل مع عدم القدرة على استعماله واستخدامه بشكل طبیعي -
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  .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 -
  :ات األولیة والعالجاإلسعاف* 
من أجل السیطرة على كمیة النزیف ) د 30(استخدام وسائل التبرید مثل الكمادات، الثلج لمدة نصف ساعة  -

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(الكمادات الباردة تعاد العملیة نحو ) 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  -
  .لالعاملة حول المفص

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

  .تمزق األوتار -ب
  .وضع كمادات باردة لتخفیف األلم والورم ثم نقل المصاب إلى المستشفى: عالجاإلسعاف وال* 
  .تمدد األوتار - جــ
  .وضع كمادات باردة ثم العالج بواسطة األشعة تحت الحمراء أو عالج جراحي: اإلسعاف والعالج* 
  .التهاب األوتار - د

 .ع المتابعة بالعالج الطبیعيراحة تامة باإلضافة إلى عالج دوائي منتظم م: اإلسعاف والعالج* 
  ):العضالت(إصابات الجهاز العضلي  -6-5
  .كدم العضالت - أ

  .التقلص العضلي -ب
  :عالمات وأعراض التقلص العضلي* 
                                   .ألم شدید مع عدم القدرة على تحریك العضو -

  .تصبح العضلة صلبة إلى درجة كبیرة -
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  :لي والعالجاإلسعاف األو * 
  :تحسین الدورة الدمویة والعمل على مد العضلة واستراحتها، وللوصول إلى مثل هده النتیجة یجب اتباع الخطوات التالیة 
  .یجب على المصاب اللجوء إلى الراحة وخلع المالبس الضیقة -
  .العمل على تدفئة العضلة ودلك بوضع كمادات ساخنة علیها -
  .والتدرج بعمل حركات حرة لغرض إطالة العضلة المتقلصةالعمل على مد العضلة،  -
  .ینصح بإجراء تدلیك للعضلة ودلك بعد انبساطها: التدلیك -
  .زیادة في كمیة كلورید الصودیوم في الطعام، أو تعاطي أقراص الملح الطبیة بهدف تعویض كمیة الملح المفقود مع العرق - 
  .التمزق العضلي - جــ
  :مزق العضليأعراض وعالمات الت* 
  .ورم یبدو واضحا في الحاالت الشدیدة نتیجة حدوث التهاب في العضلة وكدا نتیجة النزیف الدموي -
  .محدودیة حركة العضو بدرجات متفاوتة وفقا لشدة اإلصابة -
  :أنواع التمزق العضلي*
  .تمزق درجة أولى* 
  .تمزق درجة ثانیة* 
  .تمزق درجة ثالثة* 
 .تمزق درجة رابعة* 
  :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  15دة ضع كمادات باردة على الجزء المصاب من العضلة، تثبت الكمادة برباط ضاغط بإحكام لم -

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

  .لالنتقال إلى المستشفى، أما في حالة إصابة األطراف العلیا فیجب تثبیت الذراع بجانب الجذع برباط ضاغط
   .ینقل الالعب المصاب إلى أقرب مركز صحي وذلك الستشارة الطبیب في ما یلزم عمله بمواصلة عالج الالعب المصاب - 
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  :إصابات الجلد -6-6
  .كدم الجلد -أ 

  .االنتفاخ الجلدي المائي -ب
  .علیهینظف مكان حدوث اإلصابة بسائل معقم ثم یترك دون حركة مباشرة  :اإلسعافات األولیة والعالج * 
  .السحجات - جـ
یتم غسل مكان اإلصابة بالماء البارد ثم یوضع سائل معقم فوق اإلصابة لتطهیرها من  :اإلسعافات األولیة والعالج* 

   .األوساخ وربطها برباط بعد ذلك
  .الجروح -د

  :عالمات وأعراض الجرح* 
  .ألم في منطقة الجرح وقطع في الجلد یمكن مالحظته -
   .لد یمیل إلى االحمرار ونزیف تختلف حدته تبعا لحجم الجرح ومنطقتهتغیر في لون الج -
   :أنواع الجروح* 
  .السحجات* 
  .جرح سطحي* 
  .جرح قطعي* 
  .جرح رضي* 
  .جرح وخزي* 
 .جرح نافذ* 

  :اإلسعافات األولیة والعالج *
یه ثم ربطه برباط ضاغط إیقاف النزیف الدموي إن وجد مع الجرح بوضع كمادات معقمة على الجرح والضغط عل - 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
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  :بعض أمثلة اإلصابات في األنشطة الریاضیة -7
  .إصابات العبي كرة القدم -7-1
  :ات عداء سباق السرعةإصاب -7-2
  .إصابة عضالت الفخذ* 
  :بعض مضاعفات اإلصابات الریاضیة -8
  .إصابات مزمنة* 
  .العاهات المستدیمة* 
  .تشوهات بدنیة* 
  .قصر العمر الریاضي االفتراضي لالعب* 
  :كیفیة منع حدوث المضاعفات -9

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

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

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

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

عادة ربطه بطریقة صحیحة بعد اختفاء جمیع األعراض   .وإ
  .منع الالعب وبحزم من العودة إلى الملعب إال بعد التأكد من تمام شفائه -د
بیقات الحراریة الساخنة لمدة خمسة أیام من وقت حدوث اإلصابة وذلك عندما تختفي مظاهر منع استخدام التط -و

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

  .ة على أجزاء الجسم عامة والجزء المصاب خاصة في وضعه ارتخائي مریححرارته ویجب توخي الحرص في المحافظ
عند اإلصابة باألطراف السفلى یمنع الالعب من المشي بطریقة خاطئة وتحمیل وزن جسمه على مكان اإلصابة  - ي

  .إذا كانت شدیدة، بل تستخدم العكازات للمحافظة على طریقة المشي الصحیحة
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  : اإلصابات الریاضیة طرق الحد والوقایة من - 10
  .معرفة األسباب العامة لإلصابات الریاضیة وتجنب حدوثهااإللمام باإلصابات الریاضیة، مع * 
  . عدم إشراك الالعب في التدریب أو اللعب بدون إجراء الكشف الطبي الدوري الشامل الریاضي* 
  . لهذا األداء عدم إجبار الالعب على األداء وهو غیر مستعد نفسیا وبدنیا وذهنیا* 
  . عدم إشراك الالعب وهو مریض ألن ذلك یعرضه لإلصابة وأیضا یجب عدم إشراكه وهو مصاب* 
  .توفیر الغداء المناسب للریاضي كما ونوعا بمختلف عناصره الغذائیة البناءة* 
  .من حیث العمر والجنس والمستوى المهاري) في األلعاب الجماعیة(مراعاة تجانس الفریق * 
  .هتمام باإلحماء لتجنب اإلصابة، مع تطبیق التدریب العلمي الحدیث، وكذا إعطاء الراحة الكافیة لالعبیناال* 
  .على المدرب التأكد من عدم استعمال الالعب للمنشطات المحرمة دولیا* 
  :القواعد األساسیة في العالج من إصابات المالعب - 11
  .الحالة النفسیة لالعب وأهمیة الحوار معه* 
  .أهمیة احترام مدة الراحة المفروضة لالعب المصاب* 
  .الحقن الموضعیة* 
  .العالج بالعقاقیر الطبیة* 
   :العالج بالتثبیت واألربطة* 
  .الرباط الضاغط المطاط - أ

  .تر العریضالبال  -ب
  .أو البالط العریض الجبس -جـ
    .التدلیك والتأهیل* 
  .العالج الطبیعي* 
  .الشد المیكانیكي* 
  .العالج بالوخز والعالج المغناطیسي* 
  .التدخل الجراحي الفوري* 
 .استخدام وسائل التشخیص الطبي الحدیث* 


