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 .مدخؿ عاـ لئلسعافات االكلية -01 –رقـ المحاضرة 
 : تعريؼ اإلسعافات األكلية -1

في )ُتعرؼ اإلسعافات األَكلية عمى أنيا عناية طبية أكلية كفكرية كمؤقتة؛ تقدـ إلنساف أك حيكاف 
مصاب أك مريض؛ بغرض محاكلة الكصكؿ بالمصاب إلى أفضؿ كضع صحي ( بعض األحياف

كىي في العادة عبارة . ة بسيطة إلى كقت كصكؿ المساعدة الطبيةممكف بأدكات أك ميارات عبلجي
عف مجمكعة خطكات طبية بسيطة كلكنيا في العادة تؤدم إلى إنقاذ حياة المصاب، الشخص الذم 

ليس بحاجة إلى ميارات أك تقنيات طبية عالية، حيث ( الُمسِعؼ)يقـك بعممية اإلسعاؼ األكلي 
 .باإلسعاؼ مف خبلؿ استعماؿ الحد األدنى مف المعدات يكفيو التدرب عمى ميارات القياـ

عمؿ فكرم مؤقت كمحدكد يقـك بو مسعؼ بأسرع كقت كبأفضؿ تقنية  :تعريؼ اإلسعاؼ األكلي -2
متفاديان األخطاء، كاإلسعاؼ عمؿ ارتجالي يأخذ بعيف االعتبار المكاف كالزماف كالكاقع، كىك فف 

 .كاستعداد كرربة معان 
تعبير يطمؽ عمى أم شخص ناؿ شيادة مف ىيئة : لمسعؼ األكلي  :المسعؼ األكلي تعريؼ  -3

مفكضة بالتدريب تشير إلى أف حامميا مؤىؿ لتقديـ 
كقد استخدمت ىذه التسمية أكؿ مرة منظمات اإلسعاؼ األكلي الطكعية عاـ . اإلسعاؼ األكلي 

1894 
احب خبرة بالتقنيات اإلسعافية ص -سريع البديية -صبكر -ىادئ األعصاب :صفات المسعؼ -4
سميـ البنية الجسدية  -أخبلقي أميف كمخمص -صاحب مبادرة -صاحب شخصية كثقة بالنفس -

 .مندفع رير متيكر -حذر لكف رير خائؼ -اإلدراؾ كالكعي كالسمكؾ الحسف -كالعقمية
م العصكر ُعِرؼ مفيكـ اإلسعافات األكلية مف خبلؿ الحركب ؼ :تاريخ اإلسعافات األكلية -5

القديمة، حيث كاف الجرحى بحاجة إلى إسعاؼ جراء إصابتيـ بجركح قد تككف بميغة في العمميات 
القتالية، كحاليان تمثؿ اإلسعافات األكلية أبسط أساسيات الرعاية الصحية، التي ينقذ اإلنساف بيا آخر 

تكعية بأىمية يككف مصابا بجرح أك تعرض لحادثة أك نكبات مرٍض ما، لذا كانت أىمية اؿ
 .اإلسعافات األكلية لمفرد كالمجتمع

كاف أكؿ ظيكر لمفيكـ اإلسعاؼ األكلي في أكركبا في القرف الحادم عشر لمميبلد ضمف فرساف -
القديس يكحنا الذيف كانكا ضمف جيكش الحمبلت الصميبية، حيث تـ تدريب فرؽ مف الفرساف عمى 

سعافيـ خبلؿ المعركة  أف مفيـك العناية بالمرضى كالجرحى خبلؿ إال. مساعدة المصابيف كا 
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الحركب مكجكد لدل عدة حضارات شرقية قبؿ ذلؾ بقركف طكيمة، ككاف التمريض كاإلسعاؼ أحد 
 .مياـ النساء الرئيسية في فترات الحركب كالمعارؾ

تطكرت جيكد التطبيب في الحركب إلى أف ظيرت منظمة الصميب األحمر : اإلسعافات كالحركب
ت القرف العشريف في جنيؼ، بيدؼ مساعدة الجنكد المرضى كالمصابيف في ساحات في بدايا

المعارؾ، كتتابعت بعدىا تطكرات المجاؿ التي نتجت عنيا سيارات اإلسعاؼ، كتفعيؿ تدريس 
اإلسعافات األكلية في فصكؿ دراسية لتقديـ مناىج مدركسة، كال ينسى دكر الحركب التي حممت 

. مبادئ كمفاىيـ اإلسعافات األكلية كتدريسيااألثر األىـ في تطكير 
كيبلحظ مف خبلؿ نظرة عمى الرمكز الشييرة في اإلسعافات األكلية طابعيا الديني كاليبلؿ 

كالصميب األحمر، إذا بدأت ىذه المنظمات في حركب دينية كالحركب الصميبية كظؿ الطابع 
 .الديني في شعاراتيا إلى اليكـ

حفؿ التاريخ اإلسبلمي كما ريره مف الحضارات بذكر أسماء شاركت في م: اإلسعافات اإلسبلمية
التطبيب في مياديف الحركب الذم كاف مف أىـ مياـ النساء، لكف اإلسعافات األكلية التي نعرفيا 

اليـك بدأت في أكركبا، حيث جيزت تنظيمات في القرف الحادم عشر لمميبلد تيدؼ لتعميـ 
ة لمجمكعات معينة مف جنكد الحرب كفرسانيا في عيد الحركب اإلجراءات التطبيبية الضركرم

 .الصميبية
 :أىداؼ ك مبادئ اإلسعافات األكلية -6
: تمخص األىداؼ األساسية لئلسعاؼ األكلي بثبلثة نقاط ىي :األىداؼ/أ
. المحافظة عمى الحياة -1
دث كالضغط كقؼ حدكث األذل أك الضرر، كإبعاد المريض عف مصدر األذل أك مكاف الحا -2

. عمى الجركح إليقاؼ النزؼ
 .تعزيز الشفاء مف خبلؿ تكفير العبلج األكلي لئلصابة-3
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 :مبادئ اإلسعافات األكلية /ب 
: الحماية -1/ب

تعني الحماية إبعاد مصدر الخطر عف المسعؼ الذم يؤدم كاجبو أإلسعافي أك عف المصاب أك 
: عف المتجميريف ك تتضمف

لنفسو حماية المسعؼ  -1
حماية المصاب  -2
حماية المتجميريف  -3
. حماية ممتمكات المصاب --4
: التعامؿ مع اإلصابات -2/ب

يتكجب عمى كؿ مسعؼ معرفة طرؽ التعامؿ مع اإلصابات المختمفة ك كيفية التعامؿ مع المصاب 
 كحالتو
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 المبادئ العامة لئلسعاؼ االكلي-02-المحاضرة رقـ  
 
 :األكامر العشرة لممسعؼ  -1
, الشرطة , الحماية ,مراكز اإلسعاؼ ك الطبيب , طمب النجدة ك المتمثمة في الييئات التالية  -1

 . الدرؾ
. التدخؿ بسرعة ك دقة ك رزانة محكمة  -2
ننظر ىؿ يكجد منيـ مف ىك في حمة خطيرة , دراية الكضعية كالمكقع كال نتأثر بالذم يصرخ  -3

( . النزيؼ المستمر ىـ األكثر خطرا , االختناؽ , الكعي فقداف ) مثؿ 
تنكيـ المصاب عمى الظير إذا كاف صاحيا ك عمى الجانب األيمف إذا كاف فاقدا  -4

( الكضعية األمنية الجانبية (لمكعي 
. حريؽ :ال نحكؿ المصاب مف مكاف ألخر إال في الحاالت االستثنائية ك االستعجالية مثؿ  -5

. لخ ا... زلزاؿ 
انظر بدقة كجيدا ىؿ المصاب يتنفس ىؿ لو نبض، لذا يجب الحفاظ عمى الدكرة الدمكية -6

. كالتنفس 
ال نمعب بدكر الطبيب، نفعؿ سكل الضركريات، نخفؼ اآلالـ كنسيؿ عممية النجدة عمى -7

. اآلخريف 
كساخ كضع المصاب تحت درجة حرارة معتدلة كمف األحسف لفو ببطانية تككف خالية مف األ-8

. كالشكائب 
ال نقدـ أم نكع مف المشركبات إلى المصاب كخاصة إذا كاف فاقدا لمكعي كىذا لتجنب االختناؽ -9
 .
طمأف المصاب بكممات تككف في محميا مف األحسف لمرفع مف معنكياتو كىذا لتجنب أم -10

 .طارئ
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 :خطكات عمؿ المسعؼ-2

حماية نفسو كحماية المصاب   -1
: كيتـ ذلؾ عف طريؽ

:  المكاجية
يعرؼ المسعؼ عف نفسو لتأميف حمايتو كذلؾ بإبراز بطاقة أك شارة تدؿ عمى أنو مسعؼ مؤىؿ 
ذا لـ تتكفر البطاقة أك الشارة فينا يتدخؿ المسعؼ كبلميان بحيث يدخؿ  لتأدية التقنيات اإلسعافية كا 

عف نفسو بصكت قكم  إلى مكاف الحادث بقكة كبثقة بالنفس فارضان كجكده عمى اآلخريف كُيَعِرؼ
: كىادئ

 (أفسحكا لي الطريؽ -أنا مسعؼ في اليبلؿ األحمر قادر عمى مساعدة المصاب: مثبلن ) 
:  تأميف السبلمة -2

عمى المسعؼ تأميف سبلمتو الشخصية دائمان في المقاـ األكؿ كذلؾ حتى ال يزداد كضع الحادث 
المخاطر التي قد تطاؿ المصاب أك سكءان باحتماؿ كجكد مصاب جديد، ثـ عميو أف يخفؼ مف 

. المتجميريف
: كذلؾ مثؿ( تبعات الحادث)إزالة الخطر الممكف
. إبعاد المصاب عف الخطر -فصؿ التيار: كجكد صعؽ كيربائي

كضع إشارات محددة كقطع الطريؽ بمعكنة  -تحكيؿ السير -سحب المصاب: كقكع حادث سػػير
. إخراج المصاب مف السيارة -اآلخريف
 .قطع المصدر: تسرب رازحدكث 

أحيانان يشكؿ كجكد المتجميريف حكؿ المصاب عبئان عمى : االستفادة مف كجكد المتجميريف -3
المسعؼ أثناء أدائو  لمعمؿ اإلسعافي كربما يككف ذلؾ مف خبلؿ تدخميـ العشكائي كالغير منظـ 

المسعؼ أف يكجو ىؤالء  لمساعدة المصاب بدافع النية الطيبة كاالندفاع لممساعدة، لذا يجب عمى
: المتجميريف بما يخدـ العممية اإلسعافية كذلؾ مف خبلؿ

...(. ألكاح خشبية -ضمادات )الطمب منيـ أف يقكمكا بتأميف معدات الزمة لمعمؿ     
. أف يحضركا ماء مثبلن أك أف يكمؼ أحدىـ بعممية اإلببلغ

 .أف يشبككا أيدييـ كيشكمكا دائرة حكؿ المصاب
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  .سعافات كمحتكياتياحقيبة اإل -3
الحقيبة   حقيبة اإلسعافات األكلية كالّتجييزات المطمكب تكاجدىا داخؿ  

يجب أف تككف حقيبة اإلسعافات أألكليو في مكاف يسيؿ الكصكؿ إليو كمجيزه بشكؿ جيد كىي مف 
  األشياء الضركرية في كؿ بيت كفي كؿ سيارة حيث إنيا ستساعدؾ في أف تعالج الحاالت الطارئة

 : ِ  مف النكع الخفيؼ كليا مقابض كتتضمف المكاد التاليةيجب عميؾ أف تختار الحقيبة المناسبة   
.  دليؿ اإلسعافات األكلية بالمغة العربية. 1
. شاش معّقـ . 2
. شريط الصؽ . 3
. ضمادات الصقة في ِبْضَعة أحجاـِ . 4
. قطف طبي . 5
. ضماد مطاطي . 6
. مسحة طبية . 7
. مطير ّصابكف . 8
. كريـ مضاد لمجراثيـ كالبكتريا . 9

( . مثؿ بيرك كسيد ىيدركجيِف ) مطّيِر . 10
. كريـ مسكف لؤللـ . 11
( . سنو 12أسبيريف ال َيكصي ألطفاِؿ اقؿ مف ) مسكنات خفيفة باراسيتامكؿ كأسبيريف . 12
. ممقط . 13
. مقص حاّد . 14
. مناشؼ باردة فكرية . 15
( . كريـ ممطؼ لمجمد. )16
. قفازات ببلستيكية . 17
. مصباح يدكم كبطاريات إضافية . 18
. قائمَة بأرقاـ ىكاتِؼ الّطكراِئ . 19
. بطانية صغيرة. 20
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اإلصابات الرياضية -03-المحاضرة رقـ . 

اإلصابة الرياضية ىي تأثير نسيج أك مجمكعة أنسجة  :تعريؼ اإلصابة الرياضية -1
داخمي مما يؤدم إلى تعطيؿ عمؿ أك كظيفة ذلؾ النسيج، الجسـ نتيجة مؤثر خارجي أك 

   :كتنقسـ ىذه المؤثرات إلى

مؤثر خارجي -أ أم تعرض البلعب إلى شدة خارجية كاالصطداـ بزميؿ أك األرض أك أداة  :
 . مستخدمة

مؤثر ذاتي -ب  .أم إصابة البلعب مع نفسو نتيجة لؤلداء الفني الخاطئ أك عدـ اإلحماء :

داخميمؤثر  -ج مثؿ تراكـ حمض البلكتيؾ في العضبلت أك اإلرىاؽ العضمي أك قمة  : 
   .مقدار الماء كالمبلح

 .كينبغي عمينا مراعاة أف اإلصابات الرياضية قد تككف إصابة بدنية، أك إصابة نفسية 

قد تحدث نتيجة حادث عارض أك رير مقصكد مثؿ اصطداـ العب بآخر  :اإلصابة  البدنية
رتطاـ أداة المعب كعصا اليككي مثبل بجسـ العب منافس، أك سقكط البلعب منافس، أك ا

فجأة أثناء األداء كما في الجمباز مثبل، أك أثناء أداء ميارة حركية في كرة القدـ أك كرة اليد 
كفقد البلعب لتكازنو كقد تحدث نتيجة لعمميات العدكاف الرياضي كالعنؼ أثناء المنافسات 

 الرياضي

نفسيةاإلصابة اؿ نفسية نتيجة لخبرة أك حادث معيف مرتب بالمجاؿ الرياضي كالتي قد تسفر  :
أك قد ال تسفر عف إصابة بدنية كلكنيا تحدث بعض التغيرات في الخصائص النفسية لمفرد 
كيتضح أثرىا في تغيير الحالة االنفعالية كالدافعية كالسمكؾ بالنسبة لمفرد الرياضي كبالتالي 

اضي كفي بعض األحياف انقطاعو النيائي عف الممارسة الرياضيةىبكط مستكاه الرم . 

  Trauma اإلصابة النفسية ىي عبارة عف صدمة 
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صابات  :تصنيفات اإلصابات المختمفة -2 تكجد عدة مدراس طبية تقسـ اإلصابات عامة كا 
 :المبلعب خاصة إلى عدة مدارس لتسييؿ شرح التشخيص كتنفيذ العبلج كمف ذلؾ ما يمي

 :تقسيمات حسب شدة اإلصابة -2-1

مثؿ التقمص العضمي كالسجحات كالشد العضمي كالممخ الخفيؼ : تقسيمات بسيطة -أ
التمزؽ في أربطة المفاصؿ) ). 

إصابات متكسطة الشدة -ب  .مثؿ التمزؽ الغير مصاحب بكسكر :

مثؿ الكسر كالخمع كالتمزؽ المصحكب بكسكر أك بخمع: إصابات شديدة -ج . 

مفتكحة أك مغمقة)تقسيمات حسب نكع الجركح  -2-2 ): 

إصابات مفتكحة مثؿ الجركح أك الحركؽ -أ . 

إصابات مغمقة مثؿ التمزؽ العضمي كالرضكض، كالخمع كريرىا مف اإلصابات  -ب
 .المصحكبة بجرح أك نزيؼ خارجي

 :تقسيمات حسب درجة اإلصابة -2-3

إصابة الدرجة األكلى -أ       ات البسيطة مف حيث الخطكرة كالتي ال كيقصد بيا اإلصاب :
مف اإلصابات مثؿ % 90 -70تعيؽ البلعب أك تمنعو مف تكممة المباراة كتشمؿ حكالي 

  .السجحات كالرضكض كالتقمصات العضمية

إصابات الدرجة الثانية -ب       كيقصد بيا اإلصابات المتكسطة الشدة كالتي تعيؽ  :
مثؿ % 8الي مف أسبكع ألسبكعيف، كتمثؿ رالبا حكالي البلعب عف األداء الرياضي لفترة حك

  .التمزؽ العضمي كتمزؽ األربطة بالمفاصؿ
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إصابات الدرجة الثالثة -ج     : 

كيقصد بيا اإلصابات شديدة الخطكرة كالتي تعيؽ البلعب تماما عف االستمرار في األداء  
ف كانت قميمة الحدكث  إال أنيا خطيرة % 2 -1مف الرياضي مدة ال تقؿ عف شير، كىي كا 

االنزالؽ الغضركفي بأنكاعو –إصابات رضركؼ الرقبة  -الخمع –مثؿ الكسكر بأنكاعيا  . 

 :تقسيمات حسب السبب -2-4

إصابة أكلية أك مباشرة في الممعب نتيجة القياـ بمجيكد عنيؼ أك نتيجة حادثة رير  -أ
 .متكقعة كىي تمثؿ النكع الرئيسي لئلصابات

بعة كتسبب نتيجة إصابة أكلية أك أثناء العبلج الخاطئ لئلصابة األكليةإصابة تا -ب . 

 :األسباب العامة لئلصابات في المجاؿ الرياضي -3

 :التدريب رير العممي -1

 :إذا ما تـ التدريب بأسمكب رير عممي ساىـ في حدكث اإلصابة لما يمي

عدـ التكامؿ في تدريبات تنمية عناصر المياقة البدنية -أ يجب االىتماـ بتنمية كافة  :
عناصر المياقة البدنية كعدـ االىتماـ بجزء منيا عمى حساب اآلخر حتى ال يتسبب ذلؾ في 
  حدكث إصابات ، ففي كرة القدـ مثبل إذا اىتـ المدرب بتدريبات السرعة كأىمؿ الرشاقة فإنو

لذلؾ يمـز قد يعرض البلعب لئلصابة عند أم تغيير التجاىات جسمو بصكرة مفاجئة، 
االىتماـ بتنمية كافة عناصر المياقة البدنية العامة كقاعدة تبنى عمييا الخاصة كالمياقة 

 . الميارية كالمياقة الخططية

عدـ التنسيؽ كالتكافؽ في تدريبات المجمكعات العضمية لبلعب -ب فالمجمكعات العضمية  :
ت أثناء األداء الحركي لمرياضي، القابضة كالباسطة كالمثبتة كالتي تقكـ بعمميا في نفس الكؽ

ىماؿ  كأيضا عدـ التكامؿ في تدريب المجمكعات العضمية التي تتطمبيا طبيعة األداء، كا 
مجمكعات عضمية أخرل مما يسبب إصابتيا مثؿ االىتماـ بتدريب عضبلت الفخذ األمامية 
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ىماؿ تدريبات( العضمة ذات أربعة رؤكس فخذية)كالكحشية  العضبلت  لبلعب كرة القدـ كا 
مما يجعميا أكثر عرضة لئلصابة بالتمزقات العضمية( الضامة)اإلنسية المقربة  .  

سكء تخطيط البرنامج التدريبي -ج سكاء كاف برنامجا سنكيا أك شيريا أك أسبكعيا أك حتى  :
مف % 100داخؿ الكحدة التدريبية في األسبكع التدريبي يـك المباراة، فإف أقصى حمؿ العب 

مف % 30 -20المفركض أف يككف التدريب في اليـك السابؽ لممباراة خفيفا مستكاه، ك
مستكاه، كقد يفضؿ الراحة في بعض الحاالت، أما إذا تدرب البلعب تدريبا عنيفا في ىذا 

الشدة )اليـك فإنو يتعرض لئلصابة، كذلؾ إذا ما حدث خطأ في تخطيط كتنفيذ حمؿ التدريب 
التدريبية ذاتيا فإنو قد يسبب إصابة البلعبداخؿ الكحدة ( كالحجـ التدريبي . 

عدـ االىتماـ باإلحماء الكافي كالمناسب -د كيقصد باإلحماء الكافي أداء التدريب أك  :
المباراة كالمناسب ليـ كبطبيعة الجك مع مراعاة التدرج عمى اختبلؼ مراحمو تجنبا لحدكث 

  إصابات

دقةعدـ مبلحظة المدرب  كالطاقـ الطبي لبلعب ب -ى المبلحظة الدقيقة مف قبؿ المدرب ك  :
الطاقـ الطبي  لبلعبيف تجنب اشتراؾ البلعب المصاب أك المريض في التدريب أك في 

المباريات، كننصح بمبلحظة الحالة الصحية كالنفسية كطبيعة األداء الفني لبلعب كىؿ ىك 
ره يتسبب إصابة طبيعي أـ رير طبيعي، ألنو قد يككف ىناؾ خطأ فني في األداء، كتكرا

  .البلعب

سكء اختيار مكاعيد التدريب -ك قد يسبب ذلؾ إصابة البلعب، فمثبل التدريب كقت الظييرة  :
في الصيؼ قد يصيب البلعب بضربة شمس أك يفقد البلعب كمية كبيرة مف السكائؿ 

كاألمبلح مما يسبب حدكث تقمصات عضمية، كلذلؾ يفضؿ تدريب البلعبيف في الصباح 
أك في المساء صيفا كعكس ذلؾ في مكاسـ الشتاء الباكر . 
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تعد مخالفة الركح الرياضية مف أسباب اإلصابات، كىي مخالفة  :مخالفة الركح الرياضية -2
ألىداؼ نبيمة تسعى الرياضة في تأصيميا في النفكس ليمتد أثرىا عمى الحياة العامة كفبلح 

 :المجتمع كيسبب ذلؾ

سكاء كاف مف األعبلـ أك المدرب خاصة في مجاؿ كرة القدـ التكجيو النفسي الخاطئ  -1
حيث يكجو المدرب العبيو لمعنؼ كالخشكنة المتعمدة إلرىاب المنافس مما قد يسبب إصابة 

 .البلعب نفسو أك منافسو المتميز إلبعاده عف االستمرار لتقدمو مياريا كفنيا

ق مما قد يسبب إصابتو أك إصابة الحماس كالشحف النفسي الذم ال لزـك لو كالمبالغ في -2
 .منافسيو

ىدؼ القكانيف الرياضية ىي حماية  :مخالفة المكاصفات الفنية كالقكانيف الرياضية -3
البلعب كتأميف سبلمة أدائو لرياضتو، كمخالفة تمؾ القكانيف تؤدم إلى حدكث كمياجمة 

بخشكنة كريرىا في العب مبارزة عند خمع قناعو أك مياجمة العب مف الخمؼ، ككتـ قدمو 
كرة القدـ كاألدكات الرياضية، كيمتد ذلؾ إلى مخالفة القكانيف في كؿ الرياضات، كما أف 

 .المكاصفات الفنية كالقانكنية لمبلبس البلعبيف سبب احتماؿ إصابتيـ

 :عدـ األخذ بنتائج الفحكص كاالختبارات الفسيكلكجية لبلعبيف -4

الكطنية خاصة األخذ بنتائج الفحكص كاالختبارات  يجب عند انتقاء الفرؽ عامة كالفرؽ 
خاصة بتقييـ البلعبيف فسيكلكجيا كالتي تجرم بمراكز الطب الرياضي عمى أف تعرض عمى 
المدرب المؤىؿ ليتعاكف مع أخصائي الطب الرياضي في اختبار البلعب أك الفريؽ الجاىز 

لعديد مف الحكادث كاإلصابات التي كالبلئؽ فنيا مف حيث الميارة كالمياقة البدنية، كىناؾ ا
 .نتجت مف اختيار البلعب رير البلئؽ فسيكلكجيا كطبيا لبلشتراؾ في المباريات

نقصد ىنا األدكات التي يستخدميا البلعب  :استخداـ األدكات الرياضية رير المبلئمة -5
كف ىناؾ في مجاؿ رياضتو مثؿ كرة القدـ، مضرب التنس كالسبلح في المبارزة، فيجب أف يؾ

تناسب بيف عمر البلعب كاألدكات المستخدمة في نشاطو الرياضي، فاستخداـ الناشئ 
 .ألدكات الكبار خطأ طبي جسيـ ينتج عنو العديد مف األضرار الطبية كاإلصابات
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كنشير ىنا إلى معظـ تشكىات القدـ رير الخمقية  :األحذية المستخدمة كأرض الممعب -6
كالتشكىات األستاتيكية في المجاؿ الرياضي تنتج مف سكء  كتشمؿ التشكىات الكظيفية،

اختيار األحذية المناسبة لكؿ رياضة بما يناسب كؿ قدـ، فاألحذية المناسبة كأرض الممعب 
تشكؿ حماية دائمة لقدـ البلعب، كنشير ىنا إلى أف ىذا االختيار يشارؾ فيو أخصائي الطب 

بالرياضي بإبداء الرأم الفني لبلعب كالمدر . 

يؤدم استخداـ البلعبيف لممنشطات المحرمة قانكنا إلى  :استخداـ البلعبيف لممنشطات -7
يعرضيـ لمعديد مف اإلصابات، حيث أنيـ سيبذلكف جيد رير " كظيفي"إجياد فيزيكلكجي 

رير مبلئـ لقدراتيـ الفيزيكلكجية، كذلؾ يجب عمى أخصائي الطب " صناعي"طبيعي 
تدكف بو إصابات كؿ العب مف حيثالرياضي كالمدرب عمؿ دفتر  : 

مبلعب مفتكحة، مغطاة، في أم مكسـ شتاء أك صيؼ)مكاف حدكث اإلصابة  - ). 

خبلؿ اإلحماء، خبلؿ المباراة، في نياية المباراة)لحظة اإلصابة  - ). 

إجياد عضمي، ضغط عصبي)حالة البلعب البدنية كقت اإلصابة  - ). 

مباراة سيمة، مباراة صعبة، نيائي)البلعب مستكل البطكلة التي أصيب فييا  - ). 

كصؼ تفصيمي لمحركة التي أدت إلى إصابة البلعب، كذلؾ لبلستفادة مف ىذا الدفتر عند  -
 .التشخيص كالعبلج كالمتابعة

 :بعض مضاعفات اإلصابات الرياضية -4

ىا العبلج قد تتحكؿ اإلصابة العادية إلى إصابات مزمنة إذا لـ يتكافر ؿ: إصابات مزمنة -
 .المناسب

 .كذلؾ إذا ما حدث خطأ في تكقيت أك تنفيذ العبلج الطبي :العاىات المستديمة -

تنتج مف جراء ممارسة كرة اليد بطريقة مكثفة بدكف كجكد تدريبات  :تشكىات بدنية -
 .تعكيضية مف المدرب أك كنتيجة لمممارسة الغير عممية لتؾ الرياضة
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اضي لبلعبقصر العمر الرياضي االفتر - يؤدم تكرار إصابة البلعب إلى اختصار زمف  :
تكاجده كبطؿ في المبلعب كتتضح ىنا أىمية الجانب الكقائي كالعبلجي مف اإلصابات في 

 1.اإلطالة االفتراضية لزمف تكاجد البلعب بالممعب

يمكف منع حدكث مضاعفات إصابات المبلعب باتخاذ  :كيفية منع حدكث المضاعفات -5
 :اإلجراءات التالية

اتخاذ االحتياطات الكافية أثناء نقؿ البلعب المصاب بإصابة شديدة مف الممعب إلى  -أ
 .المستشفى حتى ال يتسبب نقمو الخاطئ في حدكث مضاعفات

منع استخداـ التطبيقات الساخنة أك التدليؾ في إسعاؼ اإلصابات المصحكبة بتمؼ في  -ب
دة النزيؼ الداخمي في مكاف اإلصابة مما لو مردكده السيئ األنسجة حيث يؤدم ذلؾ إلى زيا

 .في تأخر عكدة البلعب لممارسة نشاطو الرياضي

يجب تكخي الحرص كالحذر عند استخداـ الرباط الضارط، فعندما يستخدـ الرباط في  -ج
 الضغط بشدة عمى األنسجة فإف ذلؾ يؤدم بالرباط إلى التأثير السيئ عمى الجمد كعمى الدكرة
حساس بالتنميؿ أك  الدمكية بالجزء الكحشي مف الطرؼ المصاب فيحدث ازرقاؽ  بالجمد كا 

عادة ربطو بطريقة صحيحة بعد  التخدير، كعند حدكث ذلؾ يجب نزع الرباط الضارط فكرا كا 
 .اختفاء جميع األعراض

منع البلعب كبحـز مف العكدة إلى الممعب إال بعد التأكد مف تماـ شفائو -د . 

استخداـ التطبيقات الحرارية الساخنة لمدة خمسة أياـ مف كقت حدكث اإلصابة  منع -ك
 .كذلؾ عندما تختفي مظاىر االلتياب كتبدأ األنسجة المصابة بااللتئاـ

أثناء تطبيؽ اإلسعافات األكلية عمى الطرؼ المصاب يجب تغطية بقية أجزاء جسـ  -ى
رص في المحافظة عمى أجزاء الجسـ البلعب حتى ال يفقد الجسـ حرارتو كيجب تكخي الح

 .عامة كالجزء المصاب خاصة في كضعو ارتخائي مريح
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عند اإلصابة باألطراؼ السفمى يمنع البلعب مف المشي بطريقة خاطئة كتحميؿ كزف  -م
جسمو عمى مكاف اإلصابة إذا كانت شديدة، بؿ تستخدـ العكازات لممحافظة عمى طريقة 

 .المشي الصحيحة

6- ىر اإلصابةأعراض كمظا : 

أك ( رير طبيعية)عندما يستجيب البلعب المصاب بطريقة رير سكية : فقداف الكعي -أ
عندما ال تكجد أم استجابة عمى اإلطبلؽ لمدة أكثر مف عشر ثكاف يجب اإلجابة عمى 

 .الثبلثة أسئمة السابقة لتحديد إمكانية عكدة البلعب إلى الممعب

خدير أك التنميؿ أك اإلحساس بحرقاف أك عدـ كجكد أعراض إصابة عصبية مثؿ الت -ب
 .القدرة عمى التحرؾ كريرىا مف مظاىر إصابة األعصاب

حدكث الكـر الشديد الكاضح ينبو عادة عمى كجكد إصابة خطيرة -ج  . 

كجكد ألـ شديد عند تحريؾ المفصؿ في مدل الحركة الطبيعي ايجابيا أك سمبيا -د . 

جيكجكد مظاىر نزيؼ داخمي أك خار -ى . 
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القكاعد األساسية في العبلج مف إصابات المبلعب     -04 –محاضرة رقـ    

الشؾ أف كؿ رياضي يجب أف يحض إذا ما أصيب : الحالة النفسية لبلعب كأىمية الحكار معو -
باىتماـ نفسي يماثؿ ما يقدـ لو إذا ما كاف سميما كنشير ىنا إلى أىمية الحكار لشرح الحالة تفصيميا 

لمرياضي المصاب ككذلؾ تعريفو بالتشخيص كممحكظات بسيطة عف سبب اختيارنا لنكع العبلج 
كما يجب مناقشة الرياضي المصاب في نكع الرياضة التي يمارسيا مف الناحية النفسية كيفضؿ 

 .متابعتو في المبلعب ليزداد ثقة بأف المعالج قريب نفسيا كمحتؾ بالكسط الذم يمارس فيو رياضتو 

يجب أف يأخذ البلعب المصاب الراحة  :ىمية احتراـ مدة الراحة المفركضة لبلعب المصاب أ -
ال  البلزمة كالمفركضة لو طبيا إلتماـ شفائو في المدة التي ينصح بيا إلزاميا قبؿ العكدة لممبلعب كا 

 فسكؼ يؤدم ذلؾ إلى أضرار كمضاعفات طبية جسيمة قد تؤدم إلى ابتعاده نيائيا كاعتزالو 

الستخداميا يمـز طبيب متخصص كمدرب عمييا فنيا كتستخدـ طبقا لنكع :  الحقف المكضعية-
 : اإلصابة كزمنيا مع مراعاة ما يمي 

منع إعطاء الحقف المكضعية في األكتار العضمية حتى ال يحدث تميؼ أك تمزقات ثانكية بيا *    
قف المكضعية ىي حقف الككرتيزكف كما تمنع أيضا في حالة اإلصابات الحادة لبلعب ، كأشير الح

 .كمشتقاتو 

منع إعطاء الحقف المكضعية لبلعب في ررؼ خمع المبلبس أك في أرض الممعب حيث أف *   
 .ىذه الحقف تحتاج إلى تعقيـ طبي خاص منعا لحدكث مضاعفات 

يجب مراعاة إعطاء البلعب المصاب جرعة متكسطة الشدة قدر  :العبلج بالعقاقير الطبية  -
إلمكاف مف العقاقير تفاديا لآلثار الجانبية المحتممة ، كبالنسبة لممضادات الحيكية تراعى كمية ا

 .الجرعة الدكائية كيفضؿ العبلج األسرع كاألقكل لمرياضي مع تفادم خطر األعراض الجانبية 
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  :العبلج بالتثبيت كاألربطة  -

صابات الكتؼ كالركبة كيستخدـ في إصابات : الرباط الضارط المطاط  ( –أ    كسكر الضمكع ،كا 
 .كالقدـ 

كيستخدـ كطريقة لمتثبيت كىي بسيطة كقديمة أعيد استعماليا حديثا : الببلستر العريض  ( –ب  
كليس ليا أم أعراض جانبية عمى الدكرة الدمكية كأىـ استخدامات ىذه الطريقة في اإلصابات 

 .البسيطة بمفصؿ القدـ 

ـ بالدرجة األكلى في التثبيت التقميدم لمكسكر كاإلصابات الشديدة كيستخد: الجبس  ( –ج  
 .كالمتكسطة

يدخؿ التدليؾ بأنكاعو المختمفة كعبلج كقائي إلصابات المبلعب ككمعد لبلعب  :التدليؾ كالتأىيؿ -
، لمكصكؿ إلى أعمى لياقة بدنية في كرة اليد ، كإلزالة أثار المجيكد الرياضي أك في بعد العماليات 

الجراحية ، كالجبس كذلؾ تدخؿ التدريبات الرياضية المتخصصة في مجاؿ التأىيؿ الخاص 
 الستعادة البلعب كفاءتو كلياقتو البدنية 

يمعب العبلج الطبيعي دكرا أساسيا كىاما في تأىيؿ البلعب المصاب كذلؾ  :العبلج الطبيعي -
ب عكدة المصاب إلى أخصائي تحت اإلشراؼ الطبي المتخصص ، كبانتياء العبلج الطبيعي يج

 .الطب الرياضي ثانية ليقدر إما انتياء العبلج أك كضع المريض عمى نكع عبلجي آخر 

الغير )كيستخدـ ىذا النكع مف العبلج في إصابات العمكد الفقرم الميكانيكية  :الشد الميكانيكي  -
اإلطراؼ في بعض الحاالت سكاء الفقرات العنقية أك القطنية ، كما يستخدـ أيضا في شد ( عضكية
 .الخاصة 

كيستخدـ بكاسطة أطباء متخصصيف لعبلج بعض أنكاع  :العبلج بالكخز كالعبلج المغناطيسي  -
زالة اآلالـ  العضمية كيستخدـ أيضا : اإلصابات مثؿ  إصابات القدـ كالركبة كالككع ،ك الكتؼ كا 

 .(3)2كبطريقة معينةلمقاكمة التدخيف بيف الرياضييف بالكخز في أماكف معينة 
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إذا ما تقرر إجراء التدخؿ الجراحي فنيا فيجب تفنيده في أقرب فرصة  :التدخؿ الجراحي الفكرم -
خاصة بعد اإلصابات الشديدة بالمفاصؿ كالتي كانت تكضع قديما في الجبس لمدة طكيمة كأصبحت 

الجراحي الفكرم خبلؿ اآلف في مراكز الطب الرياضي المتقدمة في أكربا كأمريكا تخضع لمتدخؿ 
األسبكع األكؿ مف اإلصابة لخياطة الربطة الممزقة قبؿ كضع الجبس لمدة شير كنصؼ مع عمؿ 
برنامج تأىيمي لمعبلج الطبيعي الخاص بكؿ نكع مف أنكاع اإلصابة لمرياضي يعكد بعده لممبلعب 

 .كما كاف عميو مف حيث الكفاءة كالمياقة الحركية لممفصؿ 

ال يكتفي في مجاؿ الطب الرياضي بالفحكص  :التشخيص الطبي الحديث  استخداـ كسائؿ-
اإلكمينيكية فقط حيث إذا جاز ذلؾ لمفرد العادم فبل يجكز لمرياضي الذم تنتظره المبلعب 

كالمباريات اليامة لفريقو كدكلتو ، كالمعركؼ أف التشخيص السميـ أساس العبلج الناجح كيندرج 
بي الحديث العديد مف الطرؽ الجديدة المستخدمة بمراكز الطب تحت بند كسائؿ التشخيص الط

  .الرياضي المتقدمة

 : طرؽ ككسائؿ الكقاية مف اإلصابات الرياضية  -2 

طبيب الميداف يجب أف يككف لديو فعالية في الميداف تفرضيا عميو االستعجاالت التي : الطبيب  -
الدقيؽ لمتدريبات كلمرياضي في أكمؿ أعمى يصادفيا في أرض الكاقع كما يجب أف يضمف التتبع 

مستكل ، كيفر لممدرب مصادر الثقافة الطبية التي يكاجو بيا المشاكؿ التي تصادفو يكميا أثناء 
التدريبات الرياضية ، كلتحقيؽ عمؿ مكامؿ ذك مستكل عالي يجب حضكر الطبيب بفاعمية فكؽ 

 .أرض الميداف 

إف الكثير مف الحكادث نستطيع تجنبيا  :لتدريب أك المنافسة االحتياطات الكاجب إتحادىا أثناء ا-
 : إذا اتبعنا بعض االحتياطات الضركرية 

 :المتعمقة بالعضبلت كاألكتار  ( –أ   

 .التسخيف الضركرم كالكامؿ قبؿ كؿ حصة في الصيؼ   -

 .                لبس البذلة الرياضية أثناء التسخيف في كقت البرد  -

 (.لتر في اليكـ 2إلى  1.5)ق الصحيح كالكامؿ التميي  -
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 .استعماؿ التمديدات بصفة مستمرة أثناء التدريب   -

 .التغذية البركتنية الجيدة   -

 :المتعمقة بالمراقبة الصحية  ( –ب   

 .استعماؿ الحاميات كالكاقيات        -

 .المراقبة الدائمة لؤلسناف        -

 (.سنكات  5التطعيـ كؿ )التيتانكس التمقيح الدائـ  ضد       -

  :المتعمقة بالنظافة  ( –ج  

 .بالنكـ لمدة كافية( تدريب أك منافسة )االسترجاع الصحيح لمقكل      -

 .تجنب التدخيف كتعاطي جميع أنكاع الكحكؿ     -

  :بعد العمؿ ( –د  

 .أخذ حماـ ساخف     -

 .لمبدف marseilleاستعماؿ الصابكف      -

 (.الداخمي كالخارجي)تغيير كمي لمباس      -

 :المتعمقة باختيار كصيانة المبلبس ( ىػ  

 .رسؿ المبلبس الداخمية ، الجكارب كتجفيفيا بالحديد الساخف       -

 .تفادم لبس المبلبس الداخمية كالجكارب المصنكعة مف النيمكف      -

  :المتعمقة باألرجؿ  (-ك 

 .حافية في أماكف التغيير لتفادم نقؿ الجراثيـ كاألكساخمنع المشي بأرجؿ       -

 .تقميـ أظافر األرجؿ       -
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 .حمؿ جكارب الرياضة كجكارب لممشي العادم اليكمي في حالة جديدة كنظيفة     -

  :عمى مستكل القدـ ( –م 

 .استعماؿ المفافات أثناء المنافسة      -

 التمفصمي لمتقميؿ مف اإللتكاءات  المراقبة الدائمة لمعضبلت كالثبات     -
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 .التغيرات المصاحبة لحدكث االصابة الرياضية  -05-المحاضرة رقـ 
 :ماذا يحصؿ عند حدكث االصابة الرياضية

 (.االكعية الدمكية –االعصاب  –االنسجة الرابطة  -األلياؼ العضمية) تتحطـ التراكيب االتية  -1

قصر امد ميكانيكية التخثر عمى االكعية الدمكية كتكقؼ ) األكعية الدمكيةنزيؼ نتيجة تمزؽ  -2
 (.النزؼ

 (.كتمة المخمفات  الدمكية ك الخمكية) تكـر المنطقة المصابة -3

 .التكـر يكلد ضغطا عمى مساحة اكبر منطقة االصابة -4

 (.كالغثياف كتحدث تغيرات خارجية) بنفس الكقت تتكلد استجابات خارجية -5

حيث عند ( حماية لممنطقة المصابة) ب الحسية اشارات لمدماغ تفسر عمى شكؿ الـ ترسؿ االعصا -6
 .الشعكر باأللـ تتـ المعالجة

 .تحدث تقمصات في بعض العضبلت مما يسبب تشنجات فييا -7

 .تنشيط في عمؿ العضبلت األخرل مما يؤدم الى انخفاض القدرة العضمية كتحدد حركتيا -8

لتخمص مف التكـر الدمكم حيث تحدث عدة تغيرات باألكعية تحدث استجابات دفاعية مف اجؿ ا -9
 .الدمكية في المنطقة كالمحيطة بيا

ضركرم ) السماح لمخبليا الدمكية البيضاء بالتحرؾ الى المنطقة المصابة اللتياـ المخمفات  -10
 (.الكتساب الشفاء

رير ايجابية الجيزة الجسـ  التغيرات الحادثة باالكعية الدمكية نتيجة تقمصيا كحدكث التكـر ىي -11
األخرل كخاصة الداخمية النيا تقمؿ مف جرياف الدـ في المناطؽ الطرفية تبعا لقمة جرياف الدـ في المناطؽ 
 المجاكرة نتيجة قمة جرياف الدـ في األكعية الدمكية الممزقة

. 
اذ يتـ تجييز ( ة االصابةخارج منطؽ) يقؿ االككسجيف في الخبليا القريبة مف االصابة  -12

 .الخبليا القريبة باالككسجيف تككف اقؿ مف المطمكب

عند استمرار ذلؾ فاف الخبليا تمكت كتحدث ما يسمى باالصابة الثانكية بسبب قمة  -13
 .األككسجيف
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 :كالشكؿ المكالي يكضح ذلؾ
 عند حدكث االصابة الرياضية

 
 (.االكعية الدمكية –االعصاب  –االنسجة الرابطة  -العضميةاأللياؼ ) تتحطـ التراكيب االتية 

 نزيؼ 
 تكـر

 ضغط 
 

 تحدث تغيرات                      بنفس الكقت               استجابات خارجية كالغثياف 
 

 ترسؿ االعصاب الحسية اشارات لمدماغ
 (تشنجات)تقمصات تسبب 

 تنشيط عمؿ العضبلت االخرل
 نقؿ قكة العضبلت
 تحدد حركتيا

 لتقميؿ التكـر( الخبليا البيضاء) استجابات دفاعية 
 نقمؿ الدـ في المناطؽ المجاكرة

 تحدث تغيرات رير ايجابية في اجيزة الجسـ الداخمية متجو لقمة كركد الدـ
 عف المستكل المطمكب في الخبليا القريبة مف االصابة يقؿ االككسجيف

 استمرار قص االككسجيف
 سبب قمة االككسجيفمكت الخبليا ب

 ىدـ انسجة اخرل
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 كيزداد التكـر( مساحتيا)تزداد المنطقة المصابة 

 .اإلسعاؼ، الكقاية, األعراض,أسباب, مفيكـ: التعب العضمي -06-المحاضرة رقـ   

عدـ القابمية عمى استمرارية المحافظة عمى انتاج القدرة اك القكة خبلؿ : تعريؼ التعب العضمي -1
 العضمة تكرار تقمصات 

     3.التعريؼ االخر لمتعب العضمي ىك انخفاض مكقت في قابمية اداء العضبلت    
شدة عالية بكقت )يتعرض الرياضي عند االستمرار في اداء جيد بدني  : التعب العضمي -

الى مايعرؼ بظاىرة التعب كالذم تتضح معالمو في ( اك شدة تحت القصكل بكقت طكيؿ,قصير
 . ستكل كفاءة العمؿ صكرة انخفاض في ـ

لكحظ كجكد اتجاىيف لتفسير ىذه , كلمتعرؼ عمى ظاىرة التعب الميكانيكي ك الفسيكلكجيا الخاصة بو
البعض يرل اف االتجاه االكؿ لمتعب يكمف داخؿ الجياز العصبي المركزم كيدعى , الظاىرة

العصبية بما يؤدم  اف ىذا التعب ينتج مف جراء انخفاض كفاءة عمؿ المراكز( بالتعب المركزم)
اما البعض األخر فيرل اف االتجاه الثاني لمتعب يكمف داخؿ العضمة , الى ظيكر حالة التعب

 4. العاممة نفسيا اذ تتجمع نكاتج االحتراؽ خبلؿ العمؿ البدني
  :-قسـ ابك العبل عبد الفتاح التعب الى اربع انكاع   :انكاع التعب  -2

 . التعب الذىني -       
 . التعب الحسي -       
 . التعب االنفعالي -       
 . التعب البدني -       
 . التعب المكضعي -أ        
 . التعب الجزئي -ب        
 . التعب الكمي -ج        

حتى يمكف التخمص مف التعب الناتج عف التدريب اك المنافسة كتحديد كسيمة االستشفاء المناسبة 
فالتعب ليس مجرد ظاىرة مف نكع كاحد التتغير مظاىره , كاع التعب المختمفةيجب التعرؼ عمى اف

                                                           
3

  
4
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كلكف عمى العكس مف ذلؾ فاف التعب ظاىرة متعددة االكجو , اك اسبابو مف نشاط رياضي الى اخر
فكما اف انشطة االنساف تتنكع ك االعماؿ التي ترتبط بدرجة عالية مف التركيز الحسي , ك االسباب

ايضا اسباب حدكث التعب تبعا لمتطمبات االداء البدنية كالفسيكلكجية كالتي تختمؼ  تختمؼ, كريرىا
 : تبعا لطبيعة النشاط المستخدـ ذاتو

كمثاؿ عمى ذلؾ التعب الذم يشعر بو العاممكف في االعماؿ الذىنية اك الفكرية : التعب الذىني -1
في الجياز العصبي المركزم اك كىنا يككف التعب اساسا , كفي المجاؿ الرياضي العب الشطرنج

   . المخ بصفة اساسية
كيحدث ىذا النكع مف التعب في حالة االنشطة التي تتطمب درجة عالية مف : التعب الحسي -2

بمعنى درجة عالية مف نشاط الحكاس بالجسـ كالمستقببلت الحسية التي يتخذ المخ , التركيز الحسي
, كيظير ذلؾ مكضكح في رياضة الرماية, المناسب لبلداءفي ضكء المعمكمات الكاردة منيا القرار 

فالتصكيب يتطمب اف تككف حاسة , حيث تمعب الحكاس المختمفة دكرا ىاما في تحقيؽ دقة االداء
, البصر عمى اعمى درجة مف التركيز ككذلؾ حاسة السمع لعزؿ أم مكثرات تشتت انتباه الرامي

مفاصؿ كدكرىا في تكجيو الحركات اك االنقباضات ككذلؾ اعضاء الحس بالعضبلت ك االكتار كاؿ
     .المطمكبة بالقدر المطمكب كالمدل كالتكقيت المطمكب

كيرتبط ىذا النكع باألنشطة التي تصاحبيا درجة عالية مف االنفعاالت : التعب االنفعالي -3
بالممؿ في  ككذلؾ لعدـ كجكد عنصر التغيير في أداء النشاط البدني ذاتو كاإلحساس, كالتكترات

 .  بعض األنشطة
كيحدث ىذا النكع مف التعب كنتيجة لبلنقباضات العضمية المطمكبة ألداء : التعب البدني -4

كقد قسمو العمماء تبعا لعدد العضبلت المشاركة في العمؿ إلى التعب , األنشطة البدنية المختمفة
  .    المكضكعي كالتعب الجزئي كالتعب الكمي

كىك التعب الذم يحدث في حالة مشاركة اقؿ مف ثمث حجـ عضبلت  :    المكضكعيالتعب  -أ
 . اك عند التصكيب في الرماية, الجسـ مثؿ تعب عضبلت الذراعيف عند التصكيب في كرة السمة

كىك التعب الذم يحدث في حالة مشاركة اقؿ مف ثمثي حجـ عضبلت  :     التعب الجزئي -ب
أك في تدريبات األثقاؿ أك تعب , ليف في تدريبات السباحة مثبلالجسـ مثؿ تعب عضبلت الرج

 . عضبلت الطرؼ العمكم عند التركيز في الرمي أك األثقاؿ



 

24 
 

, كىك التعب الذم يحدث عند مشاركة اكثر مف ثمثي عضبلت الجسـ في العمؿ: التعب الكمي -ج
سي كذلؾ مثؿ الجرم اك كيصاحب ذلؾ شدة عمؿ االجيزة الحيكية كالجياز الدكرم كالجياز التنؼ

     .السباحة الكمية اك االداء في مبارة لبللعاب كريرىا
فالتعب , كما يجب مبلحظة اف ىناؾ تقسيمات اخرل النكاع التعب تبعا لنكعية االنقباض العضمي
 . الناتج عف العمؿ العضمي الثابت يختمؼ عف التعب الناتج عف العمؿ العضمي المتحرؾ

      : ليمكاقع التعب العض -
 :يقسـ التعب في االساس الى نكعيف  
 ,التعب المركزم ( 1
  .التعب المحيطي( 2

 : اذا كاف ىناؾ( CNS)يستدؿ عمى تعب الجياز العصبي المركزم  :التعب المركزم -1
 . انخفاض في كظيفة عدد الكحدات الحركية المستخدمة في النشاط  -أ  
 . لحركيةانخفاض في تكرار اثارة الكحدة ا -ب  

أثبت مكرتف في (. الجياز العصبي المركزم) CNSالتعب المركزم يعني اف التعب ينشأ أصبل في 
تجربتو النمكذجية بعدـ كجكد فرؽ في تطكير الشد عند مقارنة تقمص شدة قصكل ارادية مع تقمص 

افز اقصى احدثو حافز كيربائي ،كانو عند تعب العضمة مف التقمص البلإرادم ال يستطيع الح
ىك ليس بالمحدد لبلداء  CNSاثبتت ىذه التجربة اف , الكيربائي اف يعيد اك يجدد الشد في العضمة

 ".  محيطي"كاف مكقع التعب ىك 
اما الحافز الكيربائي المكجو نحك تحفيز العضمة التي اصابيا التعبت مف التقمص االرادم احدث 

عمى فرض اف , كة االرادية ىك مكقع سايككلكجيمما اثبت اف الحد االعمى لمؽ, زيادة في تطكر الشد
ىناؾ دراستاف قاـ بيا اسمكسف , عكامؿ االثارة ىي كؿ ما يحتاج لو لتحقيؽ الحد الفسيكلكجي

حيث نفذت عينة التجربة تمريف ( يمكف اف يحدد االداء CNSباف )اتفقتا مع ىذه النتائج (5)كمازف
دقيقة ثـ االستمرار 2تبعيا راحة لمدة , دقيقة 3-2مما سبب التعب خبلؿ , دقيقة/مرة30رفع اثقاؿ 

استنتج ىاذاف الباحثاف بانو عند اداء التمريف كحدكث التعب يتحكؿ الشخص الى , في تمريف الرفع
اما التحكؿ نحك الجسـ كذلؾ عف طريؽ تقمص عضبلت اخرل رير متعبة في : تنفيذ احد االمريف

اجراء بعض العمميات الحسابية ذىنيا بيف فترات  كذلؾ عف طريؽ, الجسـ اك التحكؿ نحك الذىف
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ناتج الشغؿ ارتفع عند اشغاؿ الذىف في فترات الراحة مقارنة مع االستراحة , الراحة خبلؿ التمريف
كذلؾ كجدكا اف اداء تمريف تقمص عضمي مستمر الى نقطة التعب كالعيف مغمقة مقارنة , بدكف عمؿ

كذلؾ بسبب اف تكرار  اف التمريف كالعيف مفتكحة افضؿ  مع اداء التمريف كالعيف مفتكحة،كجدكا
االثارة الحسية لمجياز العصبي المركزم تسيؿ تجنيد الكحدة الحركية لزيادة القكة كتغير حالة 

 . التعب
بما أف ىناؾ باحثيف ليـ أراء مع كضد ككف الجياز العصبي المركزم ىك : التعب المحيطي -2 

مكقع , أما في مكقع عصبي, كثيرة تشير إلى إف التعب سببو محيطيىناؾ أيضا أدلة , مكقع التعب
  .        الطاقة التي يمكف أف تعرقؿ تطكر الشد أك في مكاقع تكليدميكانيكي 

 : عكامؿ عصبية -أ
, ربلؼ الميفة العضمية, يحدث التعب نتيجة عكامؿ عصبية يرافقيا فشؿ في كظيفة العصب عضمي

طبلؽ , (SR)اك شبكة الييكلي العضمية, T-tubule))االنابيب المستعرضة التي تساىـ في خزنكا 
CA ++كاستعادتو مرة اخرل . 
 : مكقع التحاـ العصب العضمي -ب

يبدكا أف إيصاؿ جيد الفعؿ إلى نقطة التحاـ العصب الحركي بالعضمة يستمر حتى عند ظيكر 
مكجية عمى  افز كيربائية اعتمد ىذا عمى ادلة مف خبلؿ قياس النشاطات عف طريؽ حك, التعب

استنتج مف خبلليا اف مكقع اتصاؿ العصب عضمي ىك ليس , نقطة اتصاؿ العصب العضمي
 . بمكقع التعب 

تكمف ظاىرة التعب العضمي في أىمية إمكانيتيا عمى تطكير القابمية : أىمية التعب العضمي -3
إلى حدكد التعب لكي يحدث  لمفرد الرياضي إذ مف الضركرم أف يصؿ الحمؿ البدني في التدريب

كيعد ىذا التكيؼ العامؿ الرئيسي في تطكر القابمية , تغيرات ايجابية في تكيؼ أجيزة الجسـ
لذا فاف التدريب يجب أف يصؿ إلى حالة التعب , خصكصا في الفعاليات التي ترتبط بتنمية التحمؿ

ذا لـ يصؿ إلى إحداث , ءإلحداث التأثير المرركب فيو عمى األعضا" اإلجياد"كليس اإلنياؾ  كا 
  .التأثير الفعاؿ فاف ىذه التغيرات الكقتية تزكؿ بزكاؿ اثر التدريب كال تحدث أم تطكر

يعد التعب ظاىرة فسيكلكجية عمى درجة عالية مف األىمية في حماية األعضاء مف تخطي         
رار في أداء الجيد كالكصكؿ حدكد مقدرتيا الكظيفية كيككف عبارة عف اإلشارة الحاسمة بعدـ االستـ
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إذ يؤدم , إلى مرحمة اإلنياؾ كالتي تؤدم إلى تحطيـ فرص االستشفاء كالعكدة إلى الحالة الطبيعية
اإلنياؾ إلى انخفاض مستكل الحالة التدريبية لمفرد الرياضي كفي حاالت ليست قميمة إمكاف حدكث 

  . مشاكؿ في الجياز الدكرم كالعصبي  

 :كلكجية لمتعبالخصائص الفسي -4

التعب ناتج عف ميكانيكية اإلعاقة التي تسببيا المراكز العصبية مف جراء اإلنياؾ  -1 -4
 . الكظيفي

 . نتيجة التعب العضمي تحدث إعاقة في منطقة الحركة في القشرة المخية في الدماغ -2 -4
 . نتيجة التعب يختؿ تكازف نظاـ العمميات العصبية -3 -4
عمى تغير نظاـ تبادؿ المكاد داخؿ الخمية العصبية لذا تحدث ردكد أفعاؿ  يعمؿ التعب -4 -4

 . معقدة داخؿ الجياز العصبي المركزم
نتيجة التعب يحدث انخفاض في كصكؿ األككسجيف إلى الخبليا مما يؤدم إلى انخفاض  -5 -4
 . اإلشارة 

لؼ في صعكبتيا التعب العضمي إلى عدة درجات تخت 1973قسـ فكلككف : درجات التعب -5
 :بداية مف التعب البسيط حتى يصؿ الرياضي إلى الحاالت المرضية كما يمي 

  Fatigueالتعب البسيط  -أ 
كيككف في شكؿ شعكر بسيط بالتعب مع , حالة الرياضي بعد أداء الحمؿ التدريبي منخفض الشدة 

 . عدـ انخفاض الكفاءة البدنية
الرياضي التي تظير بعد أداء الحمؿ األقصى كلمرة  حالة : Acute Fatigueالتعب الحاد  -ب

, كفي ىذه الحالة يبلحظ ضعؼ األداء كانخفاض حاد في الكفاءة البدنية كالقكة العضمية, كاحدة
كمف أىـ المظاىر العامة , كتظير ىذه الحالة رالبا لدل الرياضييف رير المدربيف عمى درجة عالية

( االنقباضي) ضربات القمب كارتفاع الضغط السيستكلي  ليذه الحالة شحكب الكجو كزيادة معدؿ
كىي مايطمؽ عمييا ( االنبساطي) مـ زئبؽ مع انخفاض حاد لمضغط الدياستكلي  60 -40بمقدار 

كيبلحظ عمى رسـ القمب الكيربائي اختبلؿ عمميات التمثيؿ الغذائي ( ظاىرة القمة ببل نياية)) 
 .كفي بعض األحياف كجكد زالؿ في البكؿ, اء في الدـلعضمة القمب كزيادة عدد الكريات البيض



 

27 
 

تظير ىذه الحالة بشكؿ حاد بعد تنفيذ الحمؿ التدريبي أك حمؿ : Exhaustionاإلجياد  -ج
كذلؾ عندما يتدرب الرياضي في كقت المرض حينما تككف الحالة , المنافسة األقصى لمرة كاحدة

العدكل المزمنة مثؿ التياب المكز أك تسكس  كقد يرجع ذلؾ أيضا إلى مراكز, الكظيفية منخفضة
كرالبا ما تظير ىذه الحالة لدل بعض الرياضييف الذيف يتميزكف بزيادة حماسيـ , األسناف كريرىا

, ألداء أحماؿ تدريبية كثيرة ككبيرة دكف التخمص مف التعب الناتج عف ىذه األحماؿ أكال بأكؿ
كاختبلؿ , عكر بالغثياف في بعض األحيافكيبلحظ عمى الرياضي ضعؼ عاـ كدكار الرأس كش

كاختبلؿ في ضغط الدـ الشرياني كاختبلؿ في إيقاع ضربات القمب ك أعراض , التكافؽ الحركي
مف عدة كتستمر ىذه الحالة مف التعب  , أمراض الكمى كعدـ تكافؽ كظائؼ الجياز الدكرم لمحمؿ

, التعب مف عدة أياـ  إلى عدة أسابيعكيتطمب التخمص مف ىذه الحالة مف , أياـ إلى عدة أسابيع
 .  كيتطمب التخمص مف ىذه الحالة عمبل تعاكنيا بيف المدرب كالطبيب

كىي الحالة التي تظير عمى الرياضي نتيجة عدـ التخطيط  : Overtrainingالتدريب الزائد  -د
أك االعتماد , يبيك إساءة استخداـ تكقيت أداء الحمؿ التدر, السميـ لمتناسب مابيف الراحة كالعمؿ

عمى استخداـ طريقة كاحدة مف طرؽ أك كسائؿ التدريب أك عدـ االلتزاـ بالتدرج في زيادة حمؿ 
أك عدـ إعطاء الراحة الكافية أك كثرة المشاركة في المنافسات كخاصة في حالة كجكد , التدريب

  .           البؤر الصديدية أك بعض األمراض

 :عبلمات التعب العضمي -6

 . زيادة عدد األخطاء نتيجة اختبلؿ التكازف -أ
 . عدـ القدرة عمى إتقاف الميارات الجديدة -ب
 . اختبلؿ آلية الميارات التي سبؽ إتقانيا كالتي أصبحت تؤدم تمقائيا بدكف تفكير -ج

 
كنظريا يمكف ذلؾ , ىذا ىك السؤاؿ الذم يسألو الكثير مف الرياضييف: كيؼ يمكف تأخير التعب -7
, استطاع الرياضي خفض كمية حامض البلكتيؾ المتراكمة كالتي نتجت مف تقمص العضبلت اذا

يكجد اسمكب كاحد لخفض تراكـ حامض البلكتيؾ كيتـ عف . عندئذ يمكنؾ تاخير ظيكر التعب
 . طريؽ تنظيمو مع عنصر قاعدم
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منظمات حيكية اخرل ىناؾ ايضا , العنصر المنظـ ك االكثر فاعمية في دـ االنساف ىك البيكربكنات
عند , لكنيا تتكاجد بتراكيز منخفضة جدا لذا التكثر كثيرا, مثؿ البركتينات كالحكامض العضكية

يميؿ تكازف البيكربكنات نحك حامض الكاربكنيؾ بما + Hفي الدـ تنتجو زيادة ايكف  PHىبكط 
الذم , CO2بح بمركر الكقت يفقد حامض البكربكنات الماء ليص, يعني االتجاه نحك الحمكضة

 .  يطرح عف طريؽ الرئة بكاسطة الزفير
 CO2في الدـ تشكؿ كميات اضافية مف البيكربكنات كينقؿ المزيد مف  PHكعند ارتفاع مستكيات 

ىذه الحمكضة , مف الرئة إلى الدـ لكي يستخدـ في تحكيؿ البيكربكنات إلى حامض البيكربكنيؾ
كىك  7,1إلى  PHما ينتج عنو انخفاض في مستكل تعمؿ عمى اضطراب المنظـ الحيكم في الدـ ـ

إف المضاد الطبيعي الرتفاع الحمكضة ىك اعطاء حقنة مف .   7, 4اقؿ مف المستكل الطبيعي 
ىذه الحقيقة تكصمنا إلى فكرة اف تناكؿ بيكربكنات الصكديـك يؤدم إلى تأخير , بيكربكنات الصكديكـ

إذ تعمؿ بيكربكنات الصكديـك في مجرل الدـ , لةتراكـ حامض البلكتيؾ الذم يسبب التعب لمعض
يتعمد , فقط ألنيا ال تستطيع دخكؿ الخمية بسبب ارتفاع تركز حامض بيكربكنات الصكديـك داخميا

بعض العدائيف مف القياـ بالتنفس بإفراط قبؿ بدء السباؽ عمى امؿ اف ىذا يساعد عمى خفض 
عطاء فرصة لعمؿ البي  . كربكنات الطبيعية في الجسـمستكل الحمكضة في الدـ كا 

 1997كجماعتو  Naughtonطبقا لبحكث 
دقيقة قبؿ المباراة  90 -60مف ) كجدكا اف تناكؿ بيكربكنات الصكديـك قبؿ الفعاليات التنافسية  

دقيقة تحسف  7 -1كخصكصا التي تستمر مف ( كغـ مف كزف الجسـ 1رراـ لكؿ  0.3كبمقدار 
  .ذا يعني الكثير في مستكيات النخبةكه, % 2 -1مف أدائيـ بمقدار 
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، أسباب، األعراض، اإلسعاؼ : التقمص العضمي -07-المحاضرة رقـ    مفيـك

 .العبلج

ظاىرة التقمص العضمي يتعرض ليا العامة مف الناس بصفة عامة ك  :تعريؼ التقمص العضمي -1
البدنية كىك قد يحدث لكف يتعرض ليا الرياضيكف بصفة خاصة كىي رد فعؿ طبيعي لنقص المياقة 

 .في عضمة كاحدة أك في مجمكعة مف العضبلت 

كىك نتيجة طبيعية لمقياـ بأعماؿ عضمية عنيفة مؤلمة في العضمة أك بغض العضبلت كاليستطيع   
الرياضي أك الشخص العادم أف يفعؿ أم شيء حياؿ ىذا التقمص العضمي كقد يحدث التقمص 

كخبلؿ ذلؾ تفقد العضمة القدرة عمى . يحدث أكثر مف ذلؾ  لبضع ثكاف أك بضع دقائؽ كنادرا ما
 .االرتخاء 

كىذا التقمص يحدث أثناء القياـ بالمجيكد العضمي أك بعد االنتياء منو كأيضا قد يحدث أثناء    
 .االستمقاء أك النـك 

ف فالتقمص العضمي ىك حالة مرجعيا في االساس انقباض العضبلت انقباضا زائدا عف الحد دك   
 .أم ارتخاء 

ك مف المبلحظ أف أكثر العضبلت تقمصا ىي عضبلت الساؽ لما تقـك بو مف أعماؿ كثيرة ثـ   
تأتي بعد ذلؾ عضبلت الفخذ األمامية كالخمفية كعضبلت بطف القدـ ثـ عضبلت البطف كىذه 
العضبلت كميا تتحمؿ الجزء األكبر مف المجيكد الذم يقكـ بو الشخص الرياضي أك الشخص 

 . لعادم ا

كالتقمص العضمي احتماؿ أف يككف بسيطا ك فيو يستطيع الشخص مف أداء حركاتو كاحتماؿ أف  
يككف شديدا ك معو اليستطيع الحركة كاليستطيع الكقكؼ حتى بدكف حركة ك اليستطيع القياـ بأم  

 .شيء سكل اإلستمقاء أك النـك 
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 : أسباب التقمص العضمي ك أعراضو -2

 .شديد في العضمة المصابة كيستمر لبعض الكقت الشعكر بألـ  -1
 .قياـ العضمة بمجيكد عضمي لفترة طكيمة مع نقص األكسجيف في الدـ كخارجو  -2
 .فقداف كثيرا مف السكائؿ كاالمبلح مف الجسـ  -3
 . عدـ اكتماؿ المياقة البدنية  -4
 .زيادة كتجمع حمض البلكتيؾ بكثرة داخؿ العضمة المصابة  -5
 .ص مف الممكف أف يؤثر في التقمص العضمي كيؤدم اليو العامؿ النفسي لمشخ -6

العضمي حدكث اختزاؿ في طكؿ القسيـ كبالتالي  التقمصيتضمف : آلية التقمص العضمي -3
العضمي في طكؿ الحزمة  التقمصا يحدث اختزاؿ اثناء حدكث اختزاؿ في طكؿ الميؼ العضمي كـ

بينما ال يحصؿ ام تغيير في طكؿ الحزمة المعتمة كيمكف تفسير الية  Hالمضيئة كاختفاء منطقة 
 SLIDING FILAMENT THEORYالعضمي باالعتماد عمى نظرية االنزالؽ الخيطي  التقمص

العضمي تنزلؽ خيكط البلكتيف الرقيقة فكؽ  التقمصحسب نظرية االنزالؽ الخيطي كالتي تفسر الية 
خيكط المايكسيف السميكة مع بقاء طكؿ خيكط االكتيف كالمايكسيف ثابتا بينما يقصر طكؿ القسيـ 

كالحزمة المضيئة مؤديا في النياية  Hمع بعضيا مع اختزاؿ اك اختفاء منطقة  Zكتقترب خطكط 
الى قصر طكؿ القسيـ كبالتالي قصر طكؿ العضمة برمتيا  
. عف بعضيما  Zاما خبلؿ انبساط العضمة فيزداد طكؿ القسيـ كتبتعد خطكط 

الكالسيـك كالتي تؤدم الى تككيف الجسكر  العضمي الى تحرير ايكنات التقمصيعكد سبب حدكث 
المستعرضة بيف خيكط االكتيف كالمايكسيف كنظرا لقدرة ىذه الجسكر عمى تحريؾ خيكط االكتيف 

فاف ذلؾ يؤدم الى سحب خيكط االكتيف نحك المركز كحدكث (  Hمنطقة ) بأتجاه مركز القسيـ 
 5.العضمي  لصالتؽ

الغرض أكال مف العبلج ىك تحسيف الدكرة الدمكية كخاصة في العضمة : عبلج التقمص العضمي -4
 .المصابة كالعمؿ عمى فرد العضمة حتى تأخذ الكضع الطبيعي كالعمؿ عمى استرخائيا 

 : ثـ نتبع بعد ذلؾ الخطكات التالية  

                                                           
5
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 .العمؿ عمى كضع البلعب المصب في كضع مريح لمعضمة ك جسـ المصاب أيضا  -
العمؿ عمى فرد العضمة ك استرخائيا كجعميا في حالة انبساط كذلؾ ببطء ك عدـ التسرع في فرد  -
 .العضمة أك فردىا بقكة حتى ال يؤدم ذلؾ إلى تمزؽ عضمي  -
 عميو تتحسف الدكرة الدمكية كيزكؿ أم ألـ عمؿ الكمادات الساخنة حتى يرجع الدـ لمعضمة ك  -
عدـ أداء أم نكع مف أنكاع التدليؾ كلك كاف ىناؾ حاجة لمتدليؾ ك لك كاف ىناؾ حاجة لمتدليؾ  -

 .فبل يستخدـ سكل التدليؾ اليزم كذلؾ لكي نساعد عمى استرخاء العضمة 
 .التدرج بعمؿ حركات حرة كذلؾ لمعمؿ عمى أطالة العضمة المتقمصة  -
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، أسباب، األعراض، اإلسعاؼ العبلج، : الشد،التمزؽ العضمي -08-المحاضرة رقـ مفيـك
 .الكقاية

ىك شد اك تمزؽ لمعضبلت اك االكتار العضمية اك الكيس المغمؼ لمعضبلت: مفيكمو -1 .1 

 :أسبابو -2

العضبلت المتجانسة نتيجة انقباض مفاجئ لمعضمة الذم ينتج عف عدـ التكافؽ بيف مجمكعة  -
 .ك المضادة

 .قياـ العضمة بمجيكد عضمي رير مستعدة لو -

 .حمؿ ثقؿ اكبر مف قدرة العضمة -

 .مف ضربة مباشرة لمعضمة كما في اصابة عضبلت الفخذ بحذاء العب الكرة -

كتسبب الضربة المباشرة لبلصابة مكانيا، اما الحركات رير المتناسقة تصيب التمزؽ في أم 
يف المنشأ ك االندراـ، كيختمؼ درجة التمزؽ مف تمزؽ عدد بسيط مف االلياؼ الى مكضع ب

 .تمزؽ جزء كبير مف الياؼ العضمة

كنتيجة ليذا التمزؽ سكاء في العضمة اك الكتر اك بعض الياؼ العضمة تصاب الشعيرات 
الدمكية في المنطقة المصابة مما ينتج عنو تجمع دمكم حكؿ المكاف نفسو، ثـ يمتص 

 .بالتدريج كتبلئـ االلياؼ العضمية بنسيج ليفي

 :األعراض ك العبلمات -3

الـ حاد كتتكقؼ درجتو عمى مكاف االصابة كشدتيا كالشعكر بنغز في مكاف االصابة في  -
حالة شد لبعض االلياؼ، كاذا كانت االصابة شديدة يحدث الـ حاد كالشعكر بقطع مف الة 

كقد يككف ذلؾ في بطف العضمة اك في اماكف اندراـ حادة لتمزؽ عدد كبير مف األنسجة 
 .العضمة بالعظـ كىنا يبلحظ زيادة التكتر ك التقمص في الجزء المصاب

 .فقد العضك المصاب القدرة عمى الحركة كذلؾ يتكقؼ عمى درجة التمزؽ -
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 .شدة الحساسية يككف مصحكبا بتجمع دمكم ك كـر الجزء المصاب -

يمكف رؤية الفجكة عند مكاف التمزؽ، كعند انقباض العضمة يتككر  في حالة التمزؽ الكامؿ -
 .الجزء العمكم تحت الجمد

يبلحظ مف خبلؿ الفترة التي تعقب االصابة حدكث التصاقات مف شانيا اعاقة الحركة كعميو 
يجب التركيز في ىذه الفترة عمى تجنب حدكث مثؿ ىذه االلتصاقات كذلؾ بانقباض العضمة 

بدكف تحريؾ المفصؿ كارتخائياانقباض ثابت  . 

  :االسعاؼ ك العبلج -4

 .نقؿ المصاب خارج الممعب -

 .عمؿ كمادات باردة اليقاؼ النزيؼ كلتقميؿ كمية التجمع الدمكم -

ساعة تتكقؼ عمى درجة االصابة 36الى24الراحة التامة لمجزء المصاب تتراكح بيف  - . 

 .اعطاء مسكف اذا لـز ذلؾ -

أياـ تقريبا يتبع االتي 3عمى تكقؼ النزيؼ أم بعد بعد االطمئناف  : 

يؤدل تدليؾ خفيؼ لتنشيط الدكرة الدمكية حتى يسيؿ امتصاص الكـر اعمى كاسفؿ مكاف  -
 .االصابة

 .عمؿ كمادات دافئة -

 تستخدـ المكجات القصيرة في حالة االصابة العميقةز -

مستمرة بدكف تحريؾ المفصمز يقـك البلعب المصاب بانقباض ك ارتخاء العضمة بصكرة -  

 .العمؿ عمى مد العضك المصاب سمبيا مف كقت الخر لتجنب حدكث االلتصاقات -

 .بعد االلتئاـ يجب التدرج في التمريف بالحركات الحرة ثـ تمرينات بالمقاكمة -
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كيبلحظ اف العضمة تمتئـ بنسيج ليفي مما يؤدم الى االقبلؿ مف كفاءتيا، كقد يتكرر حدكث 
 .التمزؽ

كأكثر العضبلت عرضة لمتمزؽ نجد العضبلت االمامية لمفخذ، خمؼ الفخذ، كذات الراسيف 
 .العضدية

 :الكقاية مف التمزؽ العضمي -5

 .تأدية التمرينات بطريقة منظمة ك تدريجيا -

 .تجنب المجيكد العنيؼ أثناء حالة االجياد -

 .عمؿ تمرينات تقكية بالمقاكمة ك الثقؿ -

شتراؾ في التمريف قبؿ تماـ الشفاءعدـ اال - . 

االىتماـ بزيادة المركنة العضمية بعمؿ تمرينات تؤدم الى اطالة العضمة ك الحصكؿ عمى  -
 .مدل كامؿ لحركة المفاصؿ
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الكسكر) اصابات العظاـ  -09-المحاضرة رقـ ) . 

عممية النمك تظير يتـ تككيف العظاـ عمى شكؿ رضاريؼ كخبلؿ : مدخؿ الكسكر العظاـ -1
مراكز التعظـ التي تتككف منيا المادة 

العظمية كخبلؿ فترة البمكغ تقؼ عممية النمك العظمي ىذه باتحاد أجزاء العظاـ ببعضيا البعض أك 
اتحاد الجزء الطرفي لمعظمة بباقي جزء العظمي لتعطي الشكؿ التاـ لمعظاـ لمشخص البالغ كيبمغ 

كبعض األعضاء ( المخ كالنخاع الشككي )كالمساندة لؤلنسجة عظـ تكفر الحماية  208عددىا 
األخرل في الجسـ كالجياز التنفسي 

ككذلؾ المساىمة في مناعة الجسـ بإنتاج كريات الدـ البيضاء التي تعمؿ عمى الدفاع عف الجسـ 
 بالقضاء عمى الجراثيـ المرضية ، كتكفير الحركة لمختمؼ مناطؽ الجسـ ، كترتبط العظاـ ببعض
المفاصؿ القابمة لبلنحناء كتسمح لمختمؼ أجزاء الجسـ بالحركة ، كالعظاـ متككنة مف مادة العظـ 

كتحتكم عمى الكالسيـك كالفسفكر كخبليا العظاـ قميمة كىي مرتبة في مجمكعات داخؿ العظـ كتحت 
ف رشاء السمحاؽ الذم يمتصؽ جيدا كيغطي سطح كؿ عظـ ،كميمة الخبليا ىي جمع الكالسيـك ـ

الدـ كترسيبيا عمى ىيئة فكسفات الكالسيـك ككربكنات الكالسيـك كىي أمبلح رير قابمة لمذكباف في 
 .الماء كتمنح العظاـ متانتيا كصبلبتيا كتمثؿ الثقؿ كالمقاكمة الشديدة التي يتعرض ليا اإلنساف 

  تعريؼ كسر العظاـ -2

يعرؼ كسر العظـ بأنو أم قطع أك خمؿ في تكاصؿ العظمة بمعنى أم خمؿ  :العظاـ كسر ىك ما
 يجعؿ الخبليا العظمية رير متصمة ببعض

 :كلمعظاـ ثبلثة أنكاع  :أنكاع العظاـ -3
 . عظـ الفخذ أك الذراع: عظاـ طكيمة                -
. العمكد كعظاـ األصابع كفقرات : عظاـ قصيرة                -
 .عظاـ لكح الكتؼ: عظاـ مسطحة                -

كقد يككف كسر العظاـ . العظـىي حالة طبية يككف فييا كسر في اتصاؿ : مفيـك الكسكر       
نتيجة حاالت طبية معينة تضعؼ العظاـ، قكة كبيرة، أك اصابة بسيطة  ضغطأك ارتطاـ نتيجة 
، حيث يسمى الكسر osteogenesis imperfectaالعظـ، أكسرطاف  ،العظاـ ىشاشةمثؿ 

http://teb-arab.blogspot.com/2010/12/blog-post_29.html
http://teb-arab.blogspot.com/2010/12/blog-post_29.html
http://teb-arab.blogspot.com/2010/12/blog-post_29.html
http://teb-arab.blogspot.com/2010/12/blog-post_29.html
http://teb-arab.blogspot.com/2010/12/blog-post_29.html
http://teb-arab.blogspot.com/2010/12/blog-post_29.html
http://teb-arab.blogspot.com/2010/12/blog-post_29.html
http://teb-arab.blogspot.com/2010/12/blog-post_29.html
http://teb-arab.blogspot.com/2010/12/blog-post_29.html
http://teb-arab.blogspot.com/2010/12/blog-post_29.html
http://teb-arab.blogspot.com/2010/12/blog-post_29.html
http://teb-arab.blogspot.com/2010/12/blog-post_29.html
http://teb-arab.blogspot.com/2010/12/blog-post_29.html
http://teb-arab.blogspot.com/2010/12/blog-post_29.html
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%83%D8%B3%D8%B1_%D8%B6%D8%BA%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://www.marefa.org/index.php?title=Osteogenesis_imperfecta&action=edit&redlink=1
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 كالكسر ،البسيط الكسرىناؾ عدة أنكاع مف الكسكر؛ كاألنكاع الشائعة ىي، . مالپاثكلكجبالكسر 
تنكسر عظاـ . المكلبي كالكسر ،الخضراء العصا ككسر ،تالمفتَّت  كالكسر ،المضاعؼ ركالكس ،المركب

. رير أف عظاـ األشخاص كبار السف تككف أىش مف عظاـ الشباب. األعمار الناس مف مختمؼ
 6.فعظاـ كبار السف تنكسر بسيكلة أكبر كتحتاج إلى كقت أطكؿ كي تمتئـ

 .ىما مف المسميات الدارجة الشائعة لكسر العظاـكسر العظـ ك العظـ المكسكر كبالررـ مف أف 

 : أنكاع الكسكر -4

كفي ىذا النكع مف الكسكر يظؿ الجمد الخارجي سميما دكف أف يتمزؽ أك  (:بسيط )الكسر مغمؽ  -
 .يجرح كما ال تكجد أم إصابات في األرشية التي حكؿ العظـ

كىذا الكسر يصاحبو جركح في الجمد الخارجي ، كفي بعض الحاالت كقد  :الكسر المفتكح  - 
 يخرج طرؼ العظـ المكسكر مف فتحة الجرح المقابؿ لمكسر

كفي ىذا الكسر تصاحبو إصابات في األعضاء الداخمية  :كسر المضاعؼ أك المركب اؿ -  
المجاكرة لو كاألكعية الدمكية ، أك المخ أك الرئة أك الكبد ، حسب مكاف العظـ المكسكر كقربو مف 

 .العضك المتأذم

كىي مف أكثر الكسكر التي تصيب  :أك الغصف األخضر( الشعر)كسر الغصف النضير  -
 (.السمحاؽ الخارجي)اؿ ، كيكسر فييا العظـ مف الداخؿ كتبقى الطبقة التي تغمقيا سميمة األطؼ

 : أشكاؿ الكسكر -5
كقد يحدث كسر رير كامؿ لمعظاـ التي يكتمؿ ( كسر رير التاـ : )  /كسر الغصف األخضر  -

 .تكمسيا تمامان 
السقكط أك ( الرأس ) ،  تحدث رالبان لمعظاـ المسطحة مثؿ عظاـ الجمجمة / :كسر مضغكط  -

 احتكاؾ جامد رير متحرؾ
كفيو تككف كسر جزئي لمعظمة ذات أسناف مشرشرة كحادة كالمنشار كذلؾ :  /كسر مشرشر  -

 .نتيجة لضربة مباشرة 
 . ( S) كفيو يككف انفصاؿ العظمة عمى شكؿ حمزكني أك حرؼ / : كسر حمزكني  -
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http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%83%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7&action=edit&redlink=1
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http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%83%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%83%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%83%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%83%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%83%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%83%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%83%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8&action=edit&redlink=1
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http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%83%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 .ط مستقيـ بمنتصؼ ساؽ العظمة تقريبان يحدث ىذا الكسر عمى شكؿ خ /: كسر مستعرض -
كيحدث أثر صدمة أك سقكط في كضع رير مناسب مما يؤدم إلى كجكد ثبلث / :  كسر مفتت -

 أك أكثر مف جزيئات العظمة في مكاف الكسر

 كيؼ تعرؼ أف ىذا اإلصابة ىى حالة كسر  : أعراض الكسكر -6   

المكسكر يحدث زيادة كبيرة في شدة األلـ فعمى امتداد العظـ  :إحساس المصاب بألـ شديد * 
كيككف األلـ في أشده عند مكضع الكسر أك بالقرب منو ، كما يزداد األلـ بشكؿ كبير عند محاكلة 

 تحريؾ الجزء المصاب أك حتى لمسو
كىي المنطقة المحيطة بالجزء المصاب ، كمف سخكنتيا يبدك الجمد  :تكـر المنطقة المصابة *  

 .ف كذلؾ بسبب التكـر فييا أزرؽ المك
فيأخذ العضك شكبلن رير شكمو الطبيعي كأف يككف أقصر مف  :تغير شكؿ العضك المصاب * 

 .الطبيعي أك لو شكؿ ممتكم في مكضع أك كجكد زاكية رير طبيعية مف العضك المكسكر 
مع احتماؿ سماع طقطقة في مكاف اإلصابة : حدكث حركة رير طبيعية في العضك المصاب * 
كسر كذلؾ عند تحريؾ مكاف الكسر باليد ، كرالبان ال نمجأ ليذا ، ألنو قد يسبب تمزقان في باؿ

 .األنسجة المحيطة بالكسر ك مف شدة األلـ قد يؤدم إلى إرماء المصاب 
 فقد في كظيفة العضك المكسكر* 
 (الخشخشة) سماع صكت رير طبيعي عند التحريؾ *
 .تغير لكف الجمد إلى األزرؽ * 
   .قصر في العظمة أك اعكجاجيا*  
 

 :العبلمات كاألعراض التاليةكقد أضاؼ بعض الباحثيف   :العػػػػػػػػػػػػػػبلمات -7 

عمى تحمؿ أم ثقؿ يتـ ( إف كاف الكسر في أحد األطراؼ)عدـ قدرة الطرؼ المكسكر         -
. كضعو عميو، كقد يبدك الطرؼ مشكىا

. العظـ، فقد يشعر مف يمسو بعدـ انتظاـ في العظمة المكسكرةإذا كاف الكسر قريبا مف         -
. قد يؤدم الكسر في بعض األحياف إلى حدكث نزيؼ داخمي        -
. قد تصاب األنسجة الناعمة حكؿ العظـ المكسكر باألذل         -
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جكد قد تصاب المنطقة التي تحت العظـ المكسكر أك حكلو بالخدر كالشمؿ بسبب عدـ ك         -
. نبض فييا

كمف الجدير بالذكر أنو ليس بالضركرة أف يصاب المصاب بالكسر بكؿ ىذه األعراض   
 .كالعبلمات، خصكصا المجمكعة األخيرة منيا

 عبلمات كسر الحكض  

 .شحكب الكجو •

 . عطش •

 .رطكبة الجمد ●

  .بركز بعض األعضاء الداخمية •

أعراض إصابات الرأس كالعمكد  :الفقرل

عظاـ العمكد عبلمات كسر  : الفقرم

 .ألـ في الرقبة أك الظير •

عند لمس ( عدـ تحمؿ)ألـ  •
 .المكاف

 .نتكء أك التفاؼ محكر الفقرات •

إصابة العمكد الفقرم يمكف أف 
 :تسبب

 .كسر عظاـ العمكد الفقرم •

 .إصابة الحبؿ الشككي •

عبلمات قطع الحبؿ      
 :                           الشككي
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 .الحركة في األطراؼ أسفؿ مستكل اإلصابةضعؼ أك انعداـ  •

 .فقد اإلحساس أسفؿ مستكل اإلصابة •

 .اإلحساس بتنميؿ أك لسعات في الجمد •

 .تصمب كثقؿ في األطراؼ •

 .صعكبة في التنفس •

 .إصابة الحبؿ الشككي فقط ال تسبب آالمان * 

          :أماكف الكسكر -         

 (الذراعيف كالرجميف ) العظاـ الطكيمة  ●

 (الكفيف كالقدميف ) لعظاـ القصيرة ا ●

 .عظاـ الحكض ●

 .عظاـ الضمكع ●

 .عظاـ العمكد الفقرم ●

 .عظاـ الجمجمة ●

 :أسباب حدكث الكسكر -8

ينتج الكسر عند ضربة مباشرة فكؽ العظـ كمف أىـ األسباب التي تؤدم إلى حدكث الكسر أثناء  •
 :ممارسة الرياضة ما يأتي

 .في حالة القفز األعمى في ألعاب الجمباز أك كرة السمةالكقكع مف فكؽ مكاف مرتفع كما  -أ

حدكث ضربة قكية مف األداة المستخدمة أثناء الرياضة كمضرب االسككاش كالقائـ في كرة  -ب
 .القدـ

 تصادـ البلعبيف بقكة أك كقكعيـ بعضيـ فكؽ البعض أثناء القفز العالي  -ج
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 :ا أيضا إلى ما يميبيكتعكد أسبا

السقكط كاالصطداـ الشديد باألرض ، ضربة قكية مف المنافس تؤدم إلى كسكر  :أسباب مباشرة -
 (.المنافسيف) الفؾ كاألضبلع في المبلكمة ، تصادـ بيف البلعبيف

تحدث نتيجة التكاء شديد لبعض المفاصؿ، يؤدم ذلؾ إلى شد قكم  :أسباب رير مباشرة -  •
انفصاؿ الرباط ساحبا معو قطعة مف مف الرباط لنقطة ارتباطو بالعظـ مما يؤدم إلى حدكث 

،عظـ المفصؿ   

ا بيكقد تحدث نتيجة انقباض قكم كمفاجئ إلحدل العضبلت بالعظاـ بدرجة ينفصؿ       •
مثؿ كسر في رأس عظـ العضد: الكتر ساحبا معو قطعة مف العظـ ...            

الكثب الطكيؿ كسباؽكالكسكر نسبيا متكررة خبلؿ ممارسة الرياضة الخاصة في رمي الجمة ك     

السرعة كسباؽ النصؼ الطكيؿ كأرمب المناطؽ التي تحدث فييا الكسكر ىي مناطؽ األطراؼ 
 العمكية كالسفمية كذلؾ بسبب تعرضيا إلى مختمؼ أنكاع السقكط عمى أرض الميداف الصمبة

 :طرؽ تشخيص الكسكر في المبلعب -9     
 .كجكد ألـ بالمنطقة المصابة -1

 .بعد دقائؽ مف حدكث اإلصابة ظيكر كـر -2

 .في بعض األحياف يكجد اعكجاج بالطرؼ المصاب نتيجة اعكجاج العظمة المكسكرة -3

 .عدـ مقدرة المصاب تحريؾ أك استعماؿ العضك المصاب -4

 .في حاالت الكسكر المضاعفة يمكف أحيانا رؤية طرؼ العظمة المكسكرة خارجا مف الجرح -5

المضاعفة قد تككف الدكرة الدمكية أك اإلحساس أك الحركة رير طبيعية في في حاالت الكسكر  -6
 .الجزء السفمي مف العضك المصاب

إذا تحرؾ طرفي الكسر يحس المسعؼ بكجكد احتكاؾ سطحيف خشنيف كفي بعض األحياف  -7
يسمع طقطقة كلكف يجب أف ال يمجأ المسعؼ إلى ىذا الكشؼ إذ قد يسبب تمزقا في األنسجة أك 

 قضي إلى اإلرماء مف شدة األلـ م
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 .اإلسعاؼ العبلج، الكقاية: الكسكر-10 –المحاضرة رقـ       

 : إسعاؼ الكسكر-1

 اليدؼ مف اإلسعافات األكلية لئلصابات
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 .تخفيؼ األلـ ▪

 .منع حدكث صدمة   ▪

 .منع حدكث تمكث   ▪

 .منع حدكث إصابات أخرل   ▪

 :اآلتية عند القياـ بإسعاؼ الكسكر كىييجب مراعاة النقاط العامة 

مف حيث المبدأ يجب التزاـ الحذر في معاممة المصاب بالكسر كيجب تجنب استخداـ العنؼ أك -1
 .القكة عند إسعاؼ الكسر بؿ يتـ برفؽ كعناية كبيرة

المحافظة عمى الكسر في الحالة التي كجد عمييا كعمى المسعؼ تجنب إصبلح الكسر كيترؾ -2
 .طبيب المختصذلؾ لؿ

البدء في عبلج الصدمة العصبية كالجراحية في مكاف اإلصابة حتى يعكد الضغط كالنبض -3
 .كسرعة التنفس كدرجة حرارة الجسـ إلى معدليا الطبيعي

في كسكر العمكد الفقرم كعظاـ الحكض كالفخذ ينقؿ المصاب فكرا راقدا عمى ظيره أك بطنو  -4
 .لعمى نقالة صمبة إلى أقرب مستشؼ

 تثبيت العضك المصاب بعمؿ جبيرة -3

 : اإلسعافات األكلية لمكسكر -2      

 .استرخاء المصاب كأخذ الكضعية المبلئمة لبدء إجراءات اإلسعاؼ• 
عدـ إعطاء المصاب أم شيء مف خبلؿ الفـ في حالة حدكث الكسكر التي تتطمب إلى إجراء •  

 .الجراحة
كعدـ ررسيا أك فحصيا كلكف ( إف كجد نزيؼ)لمكسر يجب السيطرة عمى النزيؼ المصاحب •  

 .يجب تغطيتيا بضمادة نظيفة كمعقمة إليقاؼ النزيؼ
عدـ تحرؾ المصاب بإصابة في العمكد الفقرم خكفان مف تمزؽ األنسجة المحيطة ، فإف ىذا مف •  

ف ال بد مف تحريكو فذلؾ يتـ بمساعدة ثبلثة أك أربعة أشخاص  .شأنو أف يحدث شمبلن ، كا 
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 . كفي حالة حدكث كسر في المفاصؿ يجب عدـ مكضع العضك في شكؿ خط مستقيـ•  
 .عدـ محاكلة إرجاع العظـ المكسكر إلى كضعو الطبيعي• 
يربط العضك الممتكم برباط ضارط لمنعو مف الحركة، أك استخدامو ال إراديان في أم شيء يمكف •  

 .أف يسبب األلـ
 ةمراقبة عبلمات المصاب الحيكم•  
 إلى أف يتـ كصكؿ سيارة اإلسعاؼ (. إيبكبركفيف)ممكف إعطاء المصاب مسكنات لؤللـ مثؿ •  

 : كيفية الكقاية ك طرؽ العبلج -3

 ما ىي إرشادات الكقاية مف الكسكر؟

تبدأ منذ كالدة الطفؿ بااللتزاـ بكضع الطفؿ في المقاعد المخصصة لعمره كفي المنزؿ ال بد مف  
االطفاؿ كخصكصا عممية إربلؽ األبكاب فنحف نرل حاالت كثيرة يتـ فييا إربلؽ العناية بتحركات 

الباب عمى يد الطفؿ ثـ يأتي دكر المدرسة بتعميـ االطفاؿ قكاعد السبلمة العامة كالتزاـ المعب في 
االماكف المخصصة كاالبتعاد عف المعب في الطرقات العامة ثـ نأتي لمعمر الذم يميو فتككف الكقاية 

رتداء الحمايات عند ممارسة األلعاب الرياضية كرككب الدرجات بأنكاعيا كالمزالجات ثـ نأتي با
لعمر الشباب فبل بد مف االلتزاـ بقكاعد المركر كعدـ اإلسراع الف مشكمة السرعة ال تخضع فقط 

السير الى قكانيف الفيزياء الذم تعتمد فييا الطاقة عمى سرعة الجسـ بؿ تخضع لقانكف المنطؽ باف 
بسرعة اقؿ يساعد عمى تفادم األخطاء المركرية ثـ نأتي لعمر العطاء كالعمؿ كىنا يجب االلتزاـ 
بقكاعد السبلمة في البناء كخصكصا االماكف المرتفعة كمع تقدـ العمر ككىف العظاـ يجب التاكد 

كاالنتباه مف سبلمة المنزؿ فيجب اف تككف ررؼ المعيشة خالية مف األسبلؾ في مسارات الحركة 
باف تككف أطراؼ السجاد رير مثنية كفي ررؼ النـك باف يككف ىناؾ إضاءة كافية كالجمكس 

الكامؿ عمى حافة السرير قبؿ النزكؿ كعند السبللـ البد مف كجكد دعامات جانبية كفي دكرات المياه 
كلجميع يجب التاكد مف اف األرضية رير مبمكلة ك كجكد دعامات جانبية عند حكض االستحماـ 

األعمار البد مف ممارسة الرياضة لتقكية العظاـ كأخذ كميات كافية مف الكالسيـك كفيتاميف د الذم 
 اصبح نقصو شائعا في ىذه االياـ 
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تعتمد كيفية عبلج كسكر العظاـ عمى نكع الكسر كمكانو، باإلضافة إلى عمر  :عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلجو  -4
. ضيالمريض كتاريخو المر

إال أنو عند االشتباه باإلصابة بكسر، فيجب عدـ تحريؾ العضك المصاب قبؿ كصكؿ المساعدة 
. الطبية خكفا مف تعرض المصاب ألذل آخر

عادة  -كالكسكر المفتكحة أك المتعددة أك تمؾ التي تقع في الكرؾ أك الظير-ك أف الكسكر الشديدة 
. ما تعالج داخؿ المستشفى

يتـ تثبيتيا عف  -حتى الطفيفة منيا في بعض األحياف-ف معظـ الكسكر كمف الجدير بالذكر أ
طريؽ لفيا بجبس أك جبيرة أك رير ذلؾ حسب حاجة المصاب، إال أنو في حالة كجكد انتفاخ شديد 

 .في منطقة الكسر، فقد ينتظر الطبيب إلى أف يزكؿ االنتفاخ قبؿ كضع الجبس عمى الكسر
ؿ الجراحي أمرا ضركريا، كما ىك الحاؿ في الكسكر الشديدة أك كفي بعض األحياف قد يككف التدخ

. المفتكحة أك أف يككف قد نتج عف الكسر أذل شديد لؤلنسجة المحيطة بو
كمف الجدير بالذكر أف الكسكر الشديدة قد تتطمب كضع أدكات داخمية مثؿ الصفائح كالبراري 

كما كأنو يتـ أحيانا . محؿ العظـ المفقكد كالقضباف المعدنية لمحفاظ عمى العظمة في مكانيا كلمحؿ
أخذ عظـ مف منطقة أخرل مف الجسـ لمؿء الفراغ الذم خمفو الكسر في العظـ، كىذا اإلجراء 

". تطعيمو"العظـ أك " ترقيع"يسمى بػ
أما كسكر الضغط، فيي تعالج فقط عف طريؽ الراحة كالتكقؼ عف ممارسة النشاط الذم أدل إلييا، 

مثؿ  ( -anti-inflammatory medicines)ستخداـ األدكية المضادة لبللتياب  باالضافة إلى ا
. كاستخداـ أكياس الثمج -البركفينك الفكلتريف

 :قكاعد عامة لعبلج الكسكر -5
. يجب أف يبقى المصاب دكف حراؾ إلى أف يتـ تثبيت العظـ المكسكر* 
قبؿ التعامؿ  -جرح مفتكح أك نزيؼمثؿ -يجب القياـ بعبلج االصابات األخرل التابعة لمكسر * 

( أم الكسر)معو 
إذا كانت المساعدة الطبية رير متكفرة بسرعة، فعمى أحد األشخاص تثبيت الكسر باستخداـ * 

 .جبيرة مناسبة أك ضمادة، كتثبيت الكسر بربط العضك المكسكر بعضك آخر سميـ
ت العنؽ أك المناديؿ أك المفحات، إذا لـ يكف ىناؾ ضمادات أك جبائر، فباإلمكاف استخداـ ربطا* 

. عمى سبيؿ المثاؿ
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أم رير )فكؽ نقطة سميمة  -أك ما ذكر أعبله مف بدائؿ-يجب عمؿ عقدة تثبيت الضمادة * 
(. مكسكرة

. يجب عدـ كضع ضمادة أك ما شابييا عمى مكضع الكسر إال تحت إشراؼ أخصائي* 
. تقطع الدكرة الدمكية يجب أف ال تككف الضمادة أك ما شابييا مشدكدة لئبل* 

إذا تـ استخداـ الجبس أك الجبيرة، فيجب أف تككف طكيمة بما فيو الكفاية لتثبيت المفصؿ كأف تككف 
 .ثابتة كمبطنة، كباإلمكاف أيضا كضعيا فكؽ المبلبس

  : العبلج كالتأىيؿ -6
 .االنقباضات العضمية الثابتة كالعضك المصاب أثناء فترة التثبيت-1
 .االنقباضات العضمية المتحركة البعيدة لؤلجزاء البعيدة -2
 .التدليؾ بعيدان -3
 (.شكرت كاؼ ، األشعة الحمراء) استخداـ جمسات العبلج الكيربائي  -4
 .التمرينات العبلجية كزيادة التدرج بعد فؾ الجبس في الماء الدافئ -5
 باألشعة بعد العبلج يجب التأكد مف صحة التئاـ الكسر بأخذ صكرة -6

 : العبلج الجراحي     -

 يجب إعداد المريض لمعممية الجراحية بأسرع ما يمكف  -1

اإلمكانيات المتكفرة , إمكانيات الجراح العممية , تتكقؼ العممية الجراحية عمى نكع الكسر  -2
 . بحجرة العمميات 

  . THPاستبداؿ مفصؿ الكرؾ \   DHS\ براري  2-1العممية قد تككف بسيطة -3

 

 : ما بعد العممية  -

 يجب االستمرار في تحريؾ المريض بعد العممية مباشرة  -1
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 يجب االستمرار في إعطاء األدكية المضادة لمتجمط حسب التحميؿ  -2

 .يجب عبلج األمراض المصاحبة  -3

 .لمنع المضاعفاتىي كسائؿ لتثبيت الكسكر  :الجبائر ✔

 :فكائد الجبائر ✔

 (.أك األعصاب أك األكعية الدمكيةقطع الجمد )منع المضاعفات  ●

 .تقميؿ األلـ عند تحريؾ العضك المكسكر ●

 .تقميؿ النزيؼ كالتكـر ●

 :أنػكاع الجبائػر ✔

 .   لينة .  1

 .صمبة .  2

 .جبائر باستخداـ أجزاء الجسـ األخرل.  3

 . األرض .  4
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انتقاؿ إحدل العظاـ المككنة لممفصؿ بعيدة عف مكانيا ىك خركج أك : تعريؼ الخمع -1 
الطبيعي كبقائيا في ىذا الكضع، أم تغير العبلقة التشريحية بيف عظاـ المفصؿ، ذلؾ نتيجة 
إلصابة مباشرة أك رير مباشرة كيسبب ذلؾ تمزؽ المحفظة الميفية كتمؼ األنسجة المحيطة 

الكتؼ، : ثر المفاصؿ تعرضا لمخمعبالمفصؿ مف عضبلت كأكتار كأعصاب كشراييف، كأؾ
 .المرفؽ، اإلبياـ

 :عبلمات كأعراض الخمع -2

 .ألـ شديد مف ألـ الكسر -

 .فقد القدرة تماما عمى تحريؾ المفصؿ -

 .تشكه كتغير في شكؿ المفصؿ -

 .كـر شديد بسرعة، كقد تبمغ درجتو بحيث يصعب فييا مبلحظة التشكه كدرجة الخمع -

لخمع بكضكحصكر األشعة تبيف ا -   

 :أنكاع الخمع  -3

 ىناؾ ثبلثة أنكاع مف الخمع المفصمي كىي 

 :Subluscationخمع مفصمي جزئي  -أ     

كفيو يتـ خركج إحدل العظمتيف مف مكانيا الطبيعي كلكف ضمف التجكيؼ المفصمي كيتـ  
جزا جزئيا فيو تمزؽ بسيط في األربطة المثبتة كالغشاء الزاللي لممفصؿ، كىذا النكع يسبب ع

 .عف تحريؾ المفصؿ كقت اإلصابة

 

 

 

 :Duslocationخمع مفصمي كامؿ  -ب     
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كفي ىذا النكع يتـ خركج إحدل العظمتيف مف مكانيا الطبيعي كيحدث فيو تمزؽ الغشاء   
الزاللي كاألربطة المفصمية كقد ينتج التجكيؼ المفصمي كما يحدث تيتؾ لؤلكعية الدمكية 

  (2)7 .المفصمي كنزيؼ داخؿ التجكيؼ

 :Dislocation Fractureخمع مفصمي مصحكب بكسر  -ج     

كىك أخطر أنكاع الخمع المفصمي كيحدؽ عندما تككف الضربة المسببة شديدة كفيو يككف  
الخمع مصحكبا بكسر في إحدل العظمتيف المككنتيف لممفصؿ كقد تحدث إصابة لؤلكعية 

 .الدمكية أك األعصاب القريبة مف المفصؿ

 :األسباب التي تؤدم إلى حدكث الخمع المفصمي  -4

تحدث ىذه اإلصابة نتيجة ضربة قكية ألحد العظمتيف المككنتيف لممفصؿ أك لكمتييما،  
 :كمف أىـ األسباب

الكقكع عمى األرض مف فكؽ ارتفاع عالي أك عندما يصطدـ أحد أطراؼ جسـ البلعب  -
 .باألرض

لمفصؿ الجسـ كالدكراف حكؿ مفصؿ الركبة عندما الحركات كاألكضاع رير الصحيحة  -
تككف مثبتة عمى األرض أك اإلمساؾ الخاطئ لمكرة أك تحريؾ الكتؼ لمكراء كلمخارج مع 

 .االندفاع إلى األماـ

 :اإلسعافات األكلية لمخمع المفصمي  - 5

قمؿ مف تحريؾ البلعب المصاب إلى أضيؽ الحدكد كحيث أف الحركة يمكف أف تؤدم  -أ
ل مضاعفة الخمع المفصمي أك الكسر أك زيادة الضغط عمى األكعية الدمكية أك األعصاب إؿ

 .القريبة مف منطقة الكسر

ثبت الطرؼ المصاب، كيتـ تثبيت الطرؼ العمكم بكاسطة الجبيرة المناسبة، كفي حالة  -ب
عدـ كجكدىا يكضع الساعد بجانب الجذع كلفيا برباط ضارط، كفي حالة إصابة الطرؼ 

                                                           
7
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لسفمي يتـ كضع المصاب في الجبيرة المناسبة أك تثبيت الطرؼ المصاب باألطراؼ األخرل ا
 .السميمة

ضع كمادة باردة فكؽ منطقة الخمع المفصمي كثبتيا جيدا قبؿ تثبيت الجبيرة -ج . 

أنقؿ البلعب المصاب فكؽ نقالة إلى أقرب قسـ طكارئ أك مستشفى لمكاصمة العبلج -د . 
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 .أسباب، األنكاع، األعراض، اإلسعاؼ العبلج, مفيكـ: الجركح -12 -المحاضرة رقـ 

ىي قداف استمرارية الجمد بسسب تعرضو لشدة خارجية، كىناؾ عدة أنكاع مف  :مفيكميا -1
 :الجركح كىي

كيحدث نتيجة التعرض اللية حادة كالسكيف اك قطع الزجاج كيتميز بككف حافتي  :الجرح القطعي -أ
 .رح منتظمتيف مع كجكد نزؼ في المنطقة بسبب قطع عدد كبير مف األكعية الدمكيةالج

كيحدث نتيجة اختراؽ الجمد بالة حادة مثؿ الرمح كسبلح المبارزة أك أم جسـ  :الجرح النافذ -ب
رفيع مدبب، كيتميز بقمة النزيؼ المصاحب لئلصابة إال اذا اصاب عضكا داخميا اك أكعية دمكية 

ؿ الى جرح خطير جدا قد يتسبب في كفاة المصاب خاصة اذا ثقب احد االحساء عندىا يتحك
 .اليامة مثؿ القمب اك الكبد اك الطحاؿ كما يساعد عمؽ الجرح عمى سيكلة تمكثو بالميكركبات

كينتج مف ارتطاـ المعب بجسـ صمب رير حاد حيث يحدث تمزؽ بالجمد : الجرح الرضي -ج
 .مع حدكث نزؼ اقؿ عادة مف النزيؼ المصاحب لمجرح القطعي كتككف حكاؼ الجرح رير منتظمة

يمكف عبلج الجركح داخؿ الممعب اذا كاف الجرح صغيرا ك بسيطا، : اسعاؼ كعبلج الجركح -2
اما اذا كاف الجرح نافذا اك كبيرا فيجب استشارة الطبيب االحصائي في تمؾ الحالة، كمف القكاعد 

 :ما يأتي األساسية لعبلج الجركح عبلجا عاما

تعقيـ مكاف االصابة بأحد المطيرات المتكفرة مع ازالة التجمط الدمكم الذم يحدث عمى مكاف  -1
 .الجرح نتيجة النزيؼ

العمؿ عؿ ايقاؼ النزيؼ اما بكاسطة الضغط المباشر عمى مكاف االصابة أك بكاسطة الضغط  -2
ك بكاسطة كيس مف الثمج اك رش المباشر عمى مكاف االصابة اك بكاسطة قطعة مف الشاش الطبي أ

كمكر اثيؿ عمى مكاف االصابة حيث تحدث البركدة انقباضا في االكعية الدمكية كتقمؿ مف النزيؼ 
بصكرة كبيرة، كىناؾ نكعاف مف النزيؼ الدمكم االكؿ خارجي أم خارج سطح الجسـ كاألخر داخمي 

كيستدؿ عميو باألعراض  كىك االخطر كيحدث في االحشاء الداخمية كال يخرج الى الخارج
كقد يككف االنزيؼ . المصاحبة لو بانخفاض ضغط الدـ كاصفرار الكجو كالجمد كتعرقو كزيادة النبض

كريديا فيككف لكف الدـ داكنا مائبل الى السكاد أك قد يككف شريانيا حيث يككف لكف الدـ احمرا  
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الغالب كقد يؤدم الى الكفاة اذا كيخرج عمى دفعات متتالية منتظمة مع دقات قمب كيككف عزيرا ب 
 .لك يتـ اسعاؼ المصاب بسرعة

 :كيتـ اسعاؼ النزيؼ الشرياني كما يمي

 يتـ الضغط عمى مكاف النزيؼ بالصبع لحيف ربطو -أ

الضغط بقطعة قماش اك شئ اخر عمى الشرياف المغذم لمنطقة النزيؼ كنقؿ المصاب الى  -ب
 .المستشفى

 .كاف الجرح لمنع تمكثوكضع قطعة قماش معقـ عمى ـ -3

في حالة كجكد صدمة عصبية يستمقى المصاب عمى ظير بحيث يككف الرأس منخفضا عف  -4
 .الجسـ كتتـ تدفئة المصاب ببطانية كترفع االطراؼ الى االعمى
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