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:كتب انعًاد األصفٓاَي   
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قدو ْذا نكاٌ أفضم ، ٔنٕ تزك ْذا نكاٌ 

أجًم ْٔذا يٍ أعظى انعبز ، ْٕٔ دنيم 
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 : مقدمة 

إن ممارسة النشاط الرياضي والتنافس فيو متعة غاية في التشويق واإلثارة والصراع  …حقا
وكل دول العالم تحرص عمى أن يزاول شبابيا ونشئوىا وحتى كبار السن فييا الرياضة 

وتشتير كل دولة بممارسة نشاط رياضي معين تيتز لو مشاعر …واأللعاب الرياضية 
الجماىير ، وتتالعب بأفئدتيم وقموبيم ، وتشد أعصابيم وترفع الضغط عند البعض منيم  
وىي منبع الصحة والترفيو عن النفس وليا منافع متعددة أخرى مثل التأثير عمى الجياز 

التنفسي والقمبي وكذا عمى الجياز الحركي من ناحية تطوير قوة وحجم العضالت وصيانة 
ومرونة المفاصل واألربطة ويعترف كذلك لمممارسة الرياضة بالدور اإليجابي عمى 

لكن لكل شيء لو جانبو السمبي متمثل في ؛ المستوى االجتماعي والسموكي والنفسي 
 التي اإلصابات التي تصيب الممارسين أو الرياضيين أثناء التدريبات أو المنافسات ، و
تقف حاجزا في وجو أي تطور رياضي ؛ فال يخمو أي مجال من مجاالت النشاط 

الرياضي من احتمال حدوث إصابات رياضية عمى اختالف أنواعيا وشدة درجتيا ؛ التي 
 (األحوال الجوية ، طبيعة أرضية الميدان )تقع تحت تأثير الظروف الطبيعية والمتمثمة 

وقد يقع ؛  (سوء التسخين ، التعب ، المباس ، التحضير البدني )والظروف الخارجية مثل 
وقد . لنوبات مرض ما الكثير في مأزق وحيرة عندما يتعرض شخص لجرح أو لحادث أو
يتم نقمو إلى أقرب  تقف أنت عاجزا عن تقديم بعض اإلسعافات التي تدعم حياتو حتى
نما نجد  مستشفى أو عيادة طبية ، وال يرتبط االحتياج لمثل ىذه اإلسعافات بمكان ما وا 

 .الحاجة إلييا في المؤسسات التعميمية وفي أماكن العطالت واإلجازات وفي الشارع 
ألي أزمة أو حالة إال أنيا تنقذ حياة  وعمى الرغم من أن اإلسعافات األولية عالج مؤقت

  . اإلنسان في الوقت المناسب
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 01  رقم المحاضرة
: مدخل لإلسعافات االولية

 : مقدمة 
كقد . لنكبات مرض ما قد يقع الكثير في مأزؽ كحيرة عندما يتعرض شخص لجرح أك لحادث أك

يتـ نقمو إلى أقرب مستشفى  تقؼ أنت عاجزا عف تقديـ بعض اإلسعافات التي تدعـ حياتو حتى
نما نجد الحاجة إلييا في   كال يرتبط االحتياج لمثؿ ىذه اإلسعافات،أك عيادة طبية  بمكاف ما كا 

 .المؤسسات التعميمية كفي أماكف العطبلت كاإلجازات كفي الشارع 
ألم أزمة أك حالة إال أنيا تنقذ حياة اإلنساف  كعمى الرغـ مف أف اإلسعافات األكلية عبلج مؤقت

  . في الكقت المناسب
اإلسعافات األكلية ىي الرعاية كالعناية أألكلية كالفكرية : تعريف اإلسعافات األولية - 1

كالمؤقتة التي يتمقاىا اإلنساف نتيجة التعرض المفاجئ لحالة صحية طارئة أدت إلى النزيؼ أك 
الخ إلنقاذ حياتو كحتى يتـ تقديـ الرعاية الطبية المتخصصة لو .. الجركح أك الكسكر أك اإلغماء 

. بكصكؿ الطبيب لمكاف الحادث أك بنقمو إلى أقرب مستشفى أك عيادة طبية 
  أألولىأهداف اإلسعاف - 2
.  الحفاظ عمى حياة المصاب- 
  .منع تدىكر حالتو  - 
. مساعدة المصاب  - 
  : مبادئ اإلسعافات األولية-3
.  السيطرة التامة عمى مكقع الحدث- 
. إبعاد المصاب عف مصدر الخطر- 
نعاش القمب كالنزيؼ كالصدمة  كما إلى ذلؾ-  . االىتماـ بعمميات التنفس االصطناعي كا 
.   العناية بالحالة قبؿ نقميا إلى المستشفى- 
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. االىتماـ براحة المصاب - 
 :(خطوات عممه - مسئولياته  )المسعف - 4
ىك الشخص الذم يقـك بتقديـ اإلسعافات األكلية كالعناية بالمصاب  بشرط  : المسعف- 4-1

أف يككف مؤىبلن لمقياـ بيذا العمؿ بحصكلو عمى التدريب المناسب بالمراكز الصحية المتخصصة 
كلديو المعمكمات التي تمكنو مف تقديـ اإلسعافات األكلية لممصاب أك المريض بشكؿ صحيح 

. إلنقاذ حياتو 
 :  مسؤولية المسعف األولي- 4-2
تقييـ كتشخيص صحيح كسريع لئلصابة أك الحالة لمعرفة سبب الحادث كتحديد نكع اإلصابة - 

.   معتمدان عمى كصؼ كقائع الحادث كاألعراض ك العبلمات المشاىدة
فحص المصاب بالكامؿ كاالىتماـ باإلصابة كبيرة كانت أـ صغيرة كذلؾ ألنو غالبا ما يكتفي - 

المسعؼ باإلصابة األكلى خاصة إذا كانت ىذه اإلصابة كبيرة ك ييمؿ باقي اإلصابات الصغيرة 
كالتي قد تككف ليا خطكرتيا  

.   تقديـ المعالجة الفكرية المناسبة حسب اإلصابة أك المرض- 
. إلى المستشفى أك المركز الصحي حسب خطكرة الحالة نقؿ المصاب  -
 :  خطوات عمل المسعف -4-3
يجب عمى المسعؼ أف يتصرؼ في حدكد معمكماتو الطبية التي تمكنو مف تقديـ اإلسعافات - 

األكلية لممصاب بشكؿ صحيح إلنقاذ حياتو ، كأف يقـك بتقييـ المكقؼ كمعرفة ما حدث لممصاب 
حتى يتمكف مف تقديـ اإلسعافات األكلية التي تتفؽ مع نكعية اإلصابة نظران الختبلؼ نكعية 

. اإلسعافات بحسب نكع اإلصابة
يجب عمى المسعؼ أف يطمئف المصاب كييدئ مف ركعو كيزيؿ اضطرابو كتشجيعو كمعاممتو - 

. بمطؼ 
يجب عمى المسعؼ أف ال يسمح بتزاحـ الناس حكؿ المصاب ليساعده عمى التنفس كتيدئة - 

. المصاب 
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   02المحاضرة  رقم 
 :حقيبة اإلسعافات األولية

 :مقدمة 
 تعد حقيبة اإلسعافات األكلية مف األشياء الضركرية التي يجب اقتناؤىا ، حيث يتعرض الكثير 
منا كخاصة األطفاؿ لبعض اإلصابات الخفيفة أك الغائرة سكاء في المنزؿ أك الشارع أك النادم 

، كعادة ما تحتاج تمؾ اإلصابات لمعالجة فكرية لذا ينبغي أف تككف ىذه  الرياضي ، أك الرحبلت
الحقيبة متكفرة لدل كؿ بيت ، كمف الميـ أيضان عمؿ حقيبة أخرم متنقمة تكضع مثبلن في السيارة 

. الستخداميا خارج المنزؿ أك السفر

 :محتويات حقيبة اإلسعافات األولية - 1

 
البد أف تحتكم الحقيبة عمى بعض األدكات الطبية األساسية كبعض األدكية التي تعالج األمراض 

 .الشائعة
 :األدوات الطبية - 2
 .لربط المكاف المصاب بعد التطيير:  شاش طبي -
 .مقطع عمى شكؿ كرات لسيكلة كسرعة االستخداـ:  قطف طبي -
 .لتثبيت الشاش كالقطف كيمكف استخداـ دبابيس مشبؾ إلحكاـ ربط الشاش:  أشرطة الصقة -
 .بأحجاـ كأشكاؿ مختمفة الستخدامو في حاالت الجركح : (ببلستر)الصؽ طبي - 
 .الستخدامو في حاالت انثناء األيدم أك األرجؿ:  رباط ضاغط -
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 .لتطيير الجركح قبؿ تغطيتيا:   مناديؿ مبممة بالكحكؿ-
 .لتنظيؼ أك كضع المراىـ في األماكف التي يصعب الكصكؿ إلييا كالفـ:   ممسحة أيذف-
 .لقياس درجة الحرارة:   ترمكمتر طبي-
 .تساعد في تكبير األشياء الصغيرة التي تخترؽ الجمد ليىسييؿ التقاطيا:   عدسة مكبرة-
   .اللتقاط أم شيء يدخؿ الجمد:   ممقط صغير-
 .لقطع الشاش كما إلى ذلؾ:   مقص حاد- 
 .الستخداميا عند تطيير الجركح:  قفازات ببلستيكية -
 :األدوية و المسكنات  -  3

مضاد لمحمكضة     –. خافض لمحرارة – . مسكنات لؤللـ كالصداع كنزالت البرد ك الكحة  –
        .الستخداميا في حاالت التسمـ:  محفزات لمقيء  –  مضاد لئلسياؿ كآخر لبلمساؾ  –
 . مرىـ خاص لتيدئة الجمد عند اإلصابة بمدغات الحشرات –
 .الستخدامو في حاالت اإلصابة بالجركح التي تتعرض لمتمكث:  مرىـ مضاد حيكم – 
 .لمحفاظ عمى الجمد مف أشعة الشمس الضارة:  كريـ كاقي لمشمس  –
 .لتطيير األدكات قبؿ كبعد االستخداـ كالمقص ك الممقط:   زجاجة مطير –
تستخدـ في حاالت اإلصابة بالكدمات حيث تساعد عمى :   كمادات ذات طبيعة كيميائية –

 ىذه الكمادات عبارة عف كيس ببلستيؾ ميغمؽ بإحكاـ كيتككف مف جزأيف بينيما  ؛ تقميؿ التىكـر
، عند إزالة الحاجز يحدث   يحتكم جزء عمى الماء كالجزء اآلخر عمى مادة كيميائية حاجز رقيؽ

تفاعؿ بيف الماء كالمادة الكيميائية ينتج عنو اكتساب المحمكؿ درجة حرارة منخفضة تعطي 
. الشعكر بالبركدة عند كضعيا عمى المكاف الميصاب 

 .ال ُيستخدم المحمول الموجود بداخل الكمادات مباشرة عمى الجمد بل يبقى طول فترة االستخدام بداخل الكيس:  مالحظة

 :  نصائح عامة الستخدام حقيبة اإلسعافات األولية- 4
كضع الحقيبة في مكاف يىسيؿ الكصكؿ إلييا عند الحاجة الستخداميا كيككف ىذا المكاف - 

 .جميع لؿمعمـك 
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 تخزيف الحقيبة في مكاف درجة حرارتو معتدلة بعيدان عف أشعة الشمس حتى ال تتعرض األدكية -
  .لمتمؼ

  . فحص األدكية المكجكدة بالحقيبة مف آف آلخر لمتأكد مف أنيا ما زالت صالحة لبلستخداـ-
  . عمؿ دليؿ لكؿ محتكيات الحقيبة مف أدكات أك أدكية بكتابة االسـ كدكاعي االستعماؿ-
 .ترتيب محتكيات الحقيبة بحيث يسيؿ الكصكؿ إلى كؿ المحتكيات- 
 .استشارة الطبيب في اختيار األدكية المناسبة قبؿ تككيف محتكيات الحقيبة- 
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   03المحاضرة  رقم 
الرياضــــــــــــــــــــــــــــــية اإلصــــــــــــــــــــــابات 

 :مقدمة 
تحدث اإلصابة في األنشطة الرياضية خبلؿ التعمـ كالتدريب ألسباب متعددة منيا ذاتية نابعة  

مف البلعب نفسو مف خبلؿ تحركاتو دكف تدخؿ مف منافس أك زميؿ أك غير ذاتية نتيجة العكامؿ 
كالظركؼ المحيطة بطبيعة النشاط الممارس ؛ كقد تحدث اإلصابة أثناء فترة المنافسات كالتي 
تتميز بازدياد تعرض البلعبيف لئلصابة نظران لتكفر عدة عكامؿ ترتبط بالخطة التدريبية أك عدـ 

انتياء البرنامج العبلجي لبلعب المصاب ، كاشتراكو في المباريات قبؿ أتماـ شفائو ، كغيرىا مف 
 أف نكعية أسامة رياضاألسباب التي تؤدم إلي تعرض البلعبيف بشكؿ اكبر لئلصابات ؛ كذكر 

اإلصابات تختمؼ باختبلؼ نكع الرياضة فإصابات األلعاب الجماعية تختمؼ عف األلعاب الفردية  
 (المصارعة - المبلكمة – كرة السمة – كرة اليد – كرة القدـ  )كما أف األلعاب ذات االحتكاؾ المباشر 

تزيد فييا نسبة اإلصابة عف األلعاب التي ليس بيا احتكاؾ مباشر مثؿ التنس ككرة الطاكلة 
 .كالطائرة 

ىي تعطيؿ أك إعاقة بسبب مؤثر خارجي لعمؿ أنسجة كأعضاء الجسـ المختمفة  : اإلصابة - 1
كتغيرات تشريحية قد تحد مف العمؿ الحركي  (فسيكلكجية  )مما ينتج عنو غالبان تغيرات كظيفية 

لمجزء المصاب ،كعرفتيا بعض المصادر بأنيا عبارة عف حادث مفاجئ مكجو إلى احد أجزاء 
  .الجسـ مما ينتج عنو تغيرا في صفاتو التشريحية كخصائصو الكظيفية 

اإلصابة الرياضية ىي تأثر نسيج أك مجمكعة أنسجة الجسـ : تعريف اإلصابة الرياضية - 2
  :نتيجة مؤثر خارجي أك داخمي مما يؤدم إلى تعطيؿ عمؿ أك كظيفة ذلؾ النسيج  كتنقسـ إلى

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

إصابة البلعب  نفسو بنفسو نتيجة لؤلداء الفني الخاطئ أك عدـ التسخيف : مؤثر فني ذاتي - ب
  .  مثؿ تمزؽ عضبلت الفخذ عند العدك  (اإلحماء)
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مثؿ تراكـ حامض البلكتيؾ في العضبلت أك اإلرىاؽ  : (كيميائي فيزيكلكجي)مؤثر داخمي - ج 
  . ، أك نقص الصكديـك الذم يؤدم إلي حدكث التقمصات العضمية العضمي

  .تصنؼ اإلصابات حسب نكعيا كشدتيا إلى أربعة درجات : تصنيف اإلصابات - 3

الكدمات ، التقمصات البسيطة ، السحجات الجمدية ، االلتكاءات مثؿ  : إصابات خفيفة- أ 
.  البسيطة التي ال تنتج عنيا أم مضاعفات 

  .ألـ بعد التدريب-  ال يتأثر اإلنجاز .- ألـ لحظي ال يدـك فترة طكيمة - :أعراضها- 
  .ال يتغير لكف المنطقة-  .تصمب خفيؼ في منطقة اإلصابة-    
 .تخفيؼ الجيد عمى المنطقة المصابة  - .تقميؿ فترات التدريب - :  اإلجراءات الالزمة- 
 .التمريف التدريجي لمكصكؿ إلى األنشطة بشكؿ تاـ   - .الراحة كالعبلج األكلي - 
مثؿ الكدمات الشديدة التي ال تصاحبيا مضاعفات ، التمزقات : إصابات متوسطة - ب 

  .العضمية البسيطة  االلتكاءات المفصمية الشديدة كالبسيطة كالجركح الخفيفة 
 :   أعراضها- 
 . تؤثر عمى اإلنجاز -
  . ألـ يستمر نسبيا عف الدرجة السابقة -
 خمؿ خفيؼ في ميكانيكية الحركة في األداء الرياضي كلكنو ال يظير في الحياة العادية أك -

  .التدريبات الخفيفة 
  . ألـ قبؿ كبعد الفعالية-
   . تميف منطقة اإلصابة قميبلن -
   .تكـر خفيؼ  –
    .تغير طفيؼ في لكف المنطقة المصابة  -
:  اإلجراءات الالزمة- 
   .إراحة المنطقة المصابة -
 . عدـ إجياد المنطقة المصابة كتحاشي تمرينيا-
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الراحة مع العبلج األكلي  -
  .  الرجكع التدريجي لؤلنشطة بشكؿ تاـ-
 يستغرؽ الشفاء الكظيفي حكالي عشرة أياـ ، بينما يتـ الشفاء التشريحي بعد حكالي خمسة -

  .عشر يكما    
مثؿ الكدمات الشديدة التي تصاحبيا مضاعفات ، كالتجمع الدمكم :  إصابات شديدة- ت 

، الخمع الجزئي ، التمزقات الجزئية  العضمية الشديدة ، الكسكر كااللتيابات العضمية  التمزقات
  (مفصؿ الركبة)لؤلربطة كالمفاصؿ ، التمزقات الخفيفة لمغضاريؼ 

 :  أعراضها- 
.    ألـ شديد قبؿ كأثناء كبعد التمريف-
  . كـر ممحكظ الدرجة كقد يصاحبو تغير في لكف البشرة -
.    محدكدية الحركة في ظركؼ الحياة العادية -
 . يتأثر اإلنجاز بسبب شدة األلـ-
   . تتأثر األنشطة اليكمية لشدة األلـ-

 .تتأثر الحالة الطبيعية بسبب األلـ-  
  . يزداد األـ بشدة أكبر عند الضغط باإلصبع-
 .  تغير كاضح في المكف-
 : اإلجراءات الالزمة- 
  .التكقؼ عف ممارسة األنشطة الرياضية بشكؿ تاـ  -
 .  مراجعة الطبيب-
تقرر كفقا لتقدير الطبيب كلكنيا غالبا ما تستغرؽ ما بيف ثبلثة كأربعة أسابيع ، كىي   الراحة -

  .مدة متضمنة في الشفاء الكظيفي كالتشريحي
التمزؽ العضمي الكامؿ ، الخمع الكامؿ كخاصة مفصؿ الكتؼ  مثؿ :إصابات خطيرة - ث 

كالمرفؽ كتزداد نسبة الخطكرة بالنسبة لؤلنشطة الرياضية التي تستخدـ فييا الذراعيف بصفة 
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تمزؽ غضاريؼ الركبة  الكسكر  (الخ ..دفع الجمة ،كرة اليد ، الطائرة ، السمة  ): أساسية
  .المضاعفة كالشديدة كالمصحكبة بأنسجة الجسـ الداخمي اليامة 

 : أعراضها- 
  .ألـ غير محتمؿ في غالب األحياف -  
كـر شديد يظير فكر كقكع اإلصابة  في الكسكر كالكدمات الشديدة كالخمع كتمزؽ الغضركؼ ، - 

  .كقد يبدك العضك مشكىا في غالب األحياف 
إصابات )محدكدية الحركة  شمؿ في بعض األعضاء المرتبطة بالمخ كاألعصاب الفرعية - 

  (الرأس كالعمكد الفقرم
غالبا ما يصاحب اإلصابات الخطيرة بعض الظكاىر األخرل كالتي قد  : األعراض المصاحبة- 

الصدمة العصبية  : تمثؿ كؿ منيا إصابة مصاحبة قائمة بذاتيا ليا أعراض خاصة كمف أمثمتيا 
.  النزيؼ الداخمي كالخارجي 

: اإلجراءات الالزمة- 
.  نقؿ المصاب إلى المستشفى إلجراء عممية جراحية -
 : أسباب اإلصابات الرياضية - 4
   . سكء اإلحماء الرياضي -
   . عدـ مبلئمة أرضية  الممعب -
  . سكء اختيار الحذاء المناسب -
 . عدـ االستخداـ الصحيح كالمناسب لؤلدكات-
ال :  سكء تخطيط البرنامج التدريبي-  يجب أف تتناسب شدة كحجـ الحمؿ تناسبان عكسيان كا 

  .تعرضت العضمة لمتعب كزيادة فرصة التعرض لئلصابة 
، فمثبل التدريب كقت الظييرة في  قد يسبب ذلؾ إصابة البلعب:   سكء اختيار مكاعيد التدريب-

الصيؼ قد يصيب البلعب بضربة شمس أك يفقد البلعب كمية كبيرة مف السكائؿ كاألمبلح مما 
  .يسبب حدكث تقمصات عضمية 
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 .  استمرار البلعب الرياضي المصاب في ممارسة النشاط-
.   عدـ استخداـ أدكات الكقاية الكافية لمعظاـ كالعضبلت كالمفاصؿ-
 التكجيو النفسي الخاطئ سكاء كاف مف األعبلـ أك المدرب ،حيث يكجو المدرب العبيو لمعنؼ -

    . (الخشكنة المتعمدة في المعب)كالخشكنة المتعمدة إلرىاب المنافس 
.   ىبكط في مستكل أداء الممارس-
ىماؿ -  عدـ تكافؽ عمؿ المجمكعات العضمية العاممة ، كتدريب مجمكعات عضمية معينة كا 

  .تدريب مجمكعات عضمية أخرل 
.     عدـ مبلئمة النشاط الجسمي لنكع النشاط الرياضي-
.   سكء الحالة النفسية لبلعبيف-
  .عدـ االىتماـ بإجراء الفحكصات الطبية كاالختبارات الفسيكلكجية لمممارسيف -
   . عدـ األخذ بنتائج الفحكص كاالختبارات الفسيكلكجية لبلعبيف-
.    عدـ تكفير الغذاء المناسب كمان كنكعان -
.  مخالفة القكانيف الرياضية- 
ىي مخالفة ألىداؼ النبيمة التي تسعى الرياضة في تأصيميا في :   مخالفة الركح الرياضية-

  .نفكس الرياضييف ليمتد أثرىا عمى الحياة العامة لممجتمع 
 . تأثير البيئة -
  .يعرض البلعب لكثير مف اإلصاباتيؤدم إلى إجياد كظيفي :   استخداـ البلعبيف لممنشطات-
  :أعراض وعالمات اإلصابة الرياضية - 5
النزيؼ الدمكم كعادةن تظير اإلصابات التي يرافقيا نزيؼ اكبر مما ىي عميو في الحقيقة حيث - 

قد يككف النزيؼ مف جرح بسيط في الجمد كلكف في كؿ األحكاؿ يجب التأكد مف منطقة النزيؼ 
  .قبؿ رجكع البلعب إلى الممعب 

  . التكـر الذم ينتج عادة مف النزؼ الدمكم -
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في التشكه في أحد األعضاء كيمكف معرفة ذلؾ مف خبلؿ مناظرة ذلؾ العضك بمثيمو السميـ  -
  .الجسـ

.  تمكف الجمد ، احتقاف الجمد ، التعرؽ الشديد-
  . كجكد حركة غير طبيعية بالمفاصؿ -
 التغيرات العصبية غير الطبيعية مثؿ الخدر ، التنمؿ ، الكخزات ، الشعكر بالضعؼ كشمؿ -

  .الحركة 
  . األلـ بدكف حركة في الجزء المصاب أك أثناء المدل الطبيعي لمحركة -
  . عدـ ثبات المفصؿ بالرغـ مف عدـ كجكد األلـ -
  . حدكث تيبس بالمفاصؿ المعرضة لئلصابة أك القريبة مف مكاف اإلصابة -
.  كجكد ضعؼ اك ضمكر بالعضبلت -
  . عدـ قدرة البلعب عمى المشي أك الحركة بطريقة سكية-
 سماع عدد مف األصكات أثناء الحركة كيمكف االستفادة مف البلعب ىنا لكصؼ ما يحدث -

  .بالضبط 
  . فقداف الكعي أم عدـ القابمية لبلستجابة لممؤثرات الحسية كلمدة ثكاني فما فكؽ-
  :الوسائل المساعدة في تشخيص اإلصابات الرياضية -  6
تستخدـ األشعة السنٌية عادة لتشخيص الكسكر في الييكؿ العظمي حيث :   األشعة السينّية  -1

  .ال تستطيع ىذه األشعة اختراؽ العظـ كلكف تستطيع اختراؽ جميع األنسجة األخرل 
حيث تحقف المنطقة المصابة بسائؿ ال تستطيع األشعة اختراقو مما :   األشعة الممونة  -2

  .يعطي شكؿ الجزء ، كما في تصكير الحبؿ الشككي كالمفاصؿ كاألكعية الدمكية 
  :  التخطيط الكهربائي لمعضمة  -3
حيث يستخدـ جياز يعطي إشارة كيربائية مف بداية :   التخطيط العصب المغذي لمعضمة  -4

العصب كتتبع اإلشارة إلى نيايتو لبياف مناطؽ القطع اف كجدت حتى يمكف معرفة منطقة 
  .اإلصابة 
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مثؿ معدؿ ترسب الدـ  كالييمكغمكبيف كعدد كريات الدـ الحمراء :   فحوصات سوائل الجسم  -5
  .كالبيضاء كفحص اإلدرار كفحكصات أخرل خاصة 

  :في األنشطة الرياضيةأنواع اإلصابات الرياضية - 7
   .إصابات العضبلت   -  .إصابات الجمد - 
  .إصابات المفاصؿ  -  .إصابات العظاـ  - 
 :  إصابات الـجمد -7-1

إف إصابات الجمد تختمؼ عف أية إصابة أخرل ألجزاء الجسـ المختمفة ألف الجمد ىك احد 
الدعامات القكية في الجسـ لمنع دخكؿ البكتريا كحدكث االلتيابات ، كعند تمزؽ الجمد فانو 

 ، كىي مف اإلصابات الشائعة في الكسط المدرسي يصبح في تماس مباشر مع المحيط الممكث
 ، كليذا يجب إتباع األسس الصحيحة في عبلج اإلصابات الجمدية ، كيمكف تقسيـ بيف التبلميذ

 : إصابات الجمد إلى األنكاع اآلتية 
ينتج عف احتكاؾ الجمد باستمرار بسطح خشف :  (النفطات أك الفقاعات)االنتفاخ الجمدي أو - أ

كلمدة قصيرة مما يؤدم إلى انفصاؿ الطبقات العميا مف الجمد عف الطبقات السفمى كظيكر سائؿ 
يصاب الجمد بالقركح نتيجة ،كقد بيف ىذه الطبقات يترشح مف األكعية الدمكية كاألكعية الممفاكية

   .لتكرار االحتكاؾ في نفس المنطقة
  :العالج- 
 . تنظيؼ مكاف حدكث اإلصابة بسائؿ معقـ ثـ يترؾ دكف حركة مباشرة عميو- 
يجب المحافظة عمى ىذا االنتفاخ الجمدم المائي كما ىك إف أمكف حيث نبلحظ بعد فترة - 

قصيرة امتصاص السائؿ مرة أخرل كرجكع الجمد إلى حالتو الطبيعية أما إذا أراد البلعب التخمص 
منو بسرعة فيجب تعقيـ المنطقة بسائؿ معقـ كمف ثمة فتح المنطقة بمشرط معقـ مع كضع مادة 

  .حافظة فكؽ منطقة النفطة لمنع حدكث االلتياب 
عبارة عف تمزؽ الطبقات العميا مف الجمد نتيجة االنزالؽ أك السقكط عمى  :السحجات – ب 

 .سطح خشف أك التعرض لبلحتكاؾ الشديد 
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  : العالج- 
  .إزالة أم جسـ غريب متعمؽ في المنطقة لمنع االلتياب   -
   .غسؿ المنطقة بالماء كالصابكف اك بمعقـ   -
   .معقـ كربطيا برباط بعد ذلؾكضع قطعة مف شاش   -

يعرؼ الجرح بأنو قطع أك تيتؾ في الجمد أك الطبقة التي تحت الجمد كيسبب ىذا : الجروح - ت 
القطع ألما حادا كما يؤدم في بعض الحاالت إلى حدكث نزيؼ دمكم نتيجة تيتؾ األكعية 

  .الدمكية في منطقة الجرح 
ينتج نتيجة تعرض الجسـ لمبلمسة جسـ خارجي حاد أك االحتكاؾ بمكاد صمبة : ومن أسبابه 
  :كمف أىميا

  .  الكقكع عمى ارض صمبة مما يسبب احتكاؾ الجمد باألرض-
  . التعرض الخاطئ لؤلدكات المستخدمة في المعبة-
  . المباس الرياضي الذم ال يتناسب مع المعبة كاستخداـ األحذية الضيقة-

 يتميز الجرح بكجكد قطع في الجمد يمكف مبلحظتو ،تغير في لكف الجمد يميؿ :ومن أعراضه 
  .إلى االحمرار كنزيؼ تختمؼ حدتو تبعا لحجـ الجرح كمنطقة اإلصابة ك ألـ في منطقة الجرح

  :تقسيـ الجركح إلى  :أنواع الجروح - 
  .يحدث في أصابع كمنطقة القدـ عند استخداـ األحذية لفترة طكيمة: جرح بثرل - أ

  عبارة عف تسمخات بسيطة تحدث لطبقة الجمد الخارجية: جرح سطحي -ب
يتميز بككف حافتي الجرح يحدث نتيجة التعرض آللة حادة كالسكيف،ك: جرح قطعي - ج

  .مع كجكد نزيؼ شديد في المنطقة لتقطع عدد كبير مف األكعية الدمكيةمستقيمتيف 
أك عند االحتكاؾ كينتج مف ارتطاـ البلعب بجسـ غير حاد كالحجارة : : جرح رضي - د

حيث يحدث تمزقان في األنسجة كتككف حكاؼ ىذا الجرح غير منتظمة مع حدكث نزيؼ بالخصـ 
  .اقؿ حدة في حالة الجرح القطعي 



 -2-جامعة باتنة   -  والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم معهد .................................. االصابات واإلسعافات االولية 
 

 
14 

 

يتميز بكجكد فتحة صغيرة في الجمد كيصاحبو في معظـ األحياف نزيؼ دمكم : جرح كخزم - ك
كينتج ىذا الجرح مف الكخز باألجساـ المدببة مثؿ نتكءات باطف حذاء كرة القدـ كثير مف التبلميذ 

اليـك يرتدكف ىذا النكع مف األحذية في ممارسة  التربية البدنية كالرياضية أثناء الحصة أك 
    .المنافسة 

كيحدث نتيجة اختراؽ الجمد بآلة حادة مدببة مثؿ الرمح كسبلح المبارزة أك أم : الجرح النافذ - ق
جسـ رفيع مدبب  كيتميز بقمة الدـ المصاحب لئلصابة إال إذا أصاب عضكان داخميان أك أكعية 

دمكية يتحكؿ إلى جرح خطير جدان قد يتسبب في كفاة المصاب ، خاصة إذا ثقب احد األحشاء 
  .اليامة مثؿ القمب كالكبد كالطحاؿ كما يساعد عمؽ الجرح عمى سيكلة تمكثو بالميكركبات 

 إذا كاف الجرح صغيران فبل يستدعي عرضو إلى الطبيب كيمكف معالجتو في :عالج الجروح - 
أما في حالة الجركح الكبيرة أك النافذة فيجب استشارة الطبيب األخصائي ، كمف . مكاف اإلصابة 

  :أىـ القكاعد األساسية لمعبلج ىي
، ميكرككرـك  (Savlon)سافمكف )تنظيؼ الجرح بقطف مبمكؿ بالماء ثـ ينظؼ بمطير طبي- 

يجب التأكد مف إزالة األتربة أك غيرىا مف األجساـ العالقة في الجرح ، كما يجب  (ديتكؿ مخفؼ
  ...عدـ تحريؾ حكاؼ الجرح بقكة ما تؤدم إلى زيادة حدة الجرح

إما بكاسطة الضغط عمى مكاف اإلصابة أك بكاسطة قطعة إيقاؼ النزيؼ إف كجد العمؿ عمى - 
شاش معقـ عمى الجرح ثـ كضع بعض القطف فكؽ الشاش كيتـ لؼ الجرح برباط ضاغط مف 

  .  بإحكاـ إليقاؼ النزيؼ كينقؿ المصاب إلى اقرب مركز صحي
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  04المحاضرة  رقم 
 : يةصابات العضلاال- 

 :مقدمة 
- تككف في حالة مستمرة مف االنقباض كاالرتخاء  مف المعركؼ فسيكلكجيا أف العضبلت السميمة

عمميان  سكاء أثناء الراحة أك أثناء بذؿ المجيكدات العضمية  كمف المتفؽ عميو - النغمة العضمية
أك التمزؽ طالما أنيا ال تكاجو قكة  أف العضمة السميمة المدربة جيدان ال تتعرض لئلصابة بالشد

النقباضيا أما إذا تعرضت لذلؾ فقد تتمزؽ بعض أليافيا كربما  ضغط أكبر مف القدرة القصكل
 .اإلصابة إلى ألياؼ العضبلت األخرل المحيطة بيا تتعدل

 إلصابة بالتمزؽ لكف أكثر العضبلت كاألكتار تعرضا لمتمزؽ في عمكمان أم عضمة معرضة
كالكتر العرقكبي  المبلعب ىي عضبلت الفخذ األمامية كالخمفية كعضبلت سمانة الساؽ

ككتر العضمة ذات الثبلث رؤكس  كالعضمة ذات الرأسيف العضدية كالعضمة فكؽ الشككة
. كالقدـ  المبعدة لمفصؿ الكتؼ كأربطة مفصؿ الركبة العضدية ناحية اإلندغاـ كالعضبلت

ىناؾ أسباب غير مباشرة لئلصابة مثؿ عدـ االىتماـ بالتسخيف أك اإلحماء ، كمف بيف 
: اإلصابات العضمية نجد 

يعرؼ الكدـ بأنو ىرس لؤلنسجة السطحية أك العميقة تحت :  ( الرضوض )الكدمات - 1
صدمة خارجية أك )نتيجة التعرض لضغط شديد مف شدة خارجية  (بيف الجمد كالعظـ)الجمد 

يعد كدـ العضبلت مف اإلصابات  (عنؼ خارجي كاالصطداـ بجسـ صمب أك بجسـ البلعب
ألـ ،  )   كغالبا ما يصاحب الكدـ المباشرة ، كقد تؤدم إلى تمزؽ بعض األلياؼ العضمية ،

. (ككـر ، نزيؼ داخمي  ، ارتشاح لسائؿ ببلزما الدـ مكاف اإلصابة
 إصابة تكثر في األنشطة الرياضية التي في احتكاكات تنافسية مباشرة أك التي تستعمؿ  الكدـ

قكة كشدة الضربة المكجية إلى :- بيا أدكات صمبة ، كتزداد خطكرة الكدـ في الحاالت اآلتية
. اتساع المساحة أك الجزء المعرض لئلصابة. - مكاف اإلصابة
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: درجات الكدمات -1-1
نما قد يشعر -  كدـ بسيط يستطيع البلعب االستمرار في األداء كقد ال يشعر بو لحظة حدكثو كا 

. بو بعد المباراة
كدـ شديد لدرجة أف البلعب ال يستطيع االستمرار في األداء ، كيشعر بأعراضو مثؿ الكـر - 

. كاأللـ كارتفاع درجة حرارة الجزء المصاب
:  أنواع الكدمات-1-2
إف كدـ الجمد عمكما ال يعيؽ البلعب عف االستمرار في األداء الرياضي، :  كدم الجمد- أ 

. كدـ الجمد الشديد - . كدـ الجمد البسيط  - : كىناؾ نكعاف 
كدـ العضبلت مف اإلصابات المباشرة ، يحدث فيو العديد مف التغيرات  : كدم العضالت -ب 

:  الفسيكلكجية مكاف اإلصابة مثؿ 
.  الكـر كالنزيؼ الداخمي كتغير لكف الجمد كغيرىا ، كقد يمنع البلعب مف االستمرار في األداء - 
:  األسباب التي تؤدي إلى حدوث الكدمات-1-3
.  االصطداـ باألجزاء الصمبة مف جسـ البلعب اآلخر لمؤخرة الككع أك الرأس-
.  الضربات المباشرة مف العب آلخر كما يحدث في رياضة المبلكمة كالكاراتيو-
 االصطداـ أك الضرب باألدكات المستخدمة ففي المعب كمضرب التنس أك األحذية أك الكرات -

. الثقيمة
.   السقكط أك التعثر بجياز أك أم مانع طبيعي-
 :  األعراض المصاحبة لحدوث الكدمات-1-4
.     الـ شديد في مكاف اإلصابة - 
 .يزداد األلـ إذا حاكؿ المصاب تحريؾ العضمة المصابة سكاء بسحبيا أك النقباضيا- 
حدكث كـر في مكاف اإلصابة يزداد طرديان مع شدتيا نتيجة نزيؼ األكعية الدمكية   - 
ساعة األكلى مف اإلصابة مع ارتفاع  (24)نبلحظ زيادة التكـر تدريجيان أثناء األربعة كالعشريف- 

 .درجة حرارة الجزء المصاب 
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نتيجة لتغير لكف مادة الييمكجمكبيف المكجكدة في يتغير لكف الجمد مف األزرؽ إلى األخضر - 
 ثـ المكف األصفر كيعكد المكف الطبيعي عند الشفاء الدـ 

:  اإلسعافات األولية لمكدمة-1-5
 في حالة كجكد جرح مصاحب لمكدمة الشديدة يجب القياـ باإلسعافات األكلية كما في حاالت -

 .الجركح لكقؼ النزيؼ الدمكم 
دقيقة  15 ضع كمادة باردة فكؽ الكدمة بحيث تغطي كؿ مساحتيا كتثبيتيا برباط ضاغط لمدة -

. ثـ ضع بعدىا رباطا خفيفا فكؽ مكضع الكدمة
 :التشنج العضمي - 2

ىك عبارة عف حدكث انقباض ال إرادم  لعضمة أك لمجمكعة مف العضبلت  التشنج العضمي 
، كيعد تشنج العضبلت مف اإلصابات كثيرة  (تصبح العضمة صمبة كغير قادرة عمى االرتخاء)

الحدكث عند الرياضييف كأحيانا يككف سببيا مجيكالن كلكف مف الممكف أف يككف ناتجان عف 
:  األسباب اآلتية

.  تعب شديد ناتج عف تجمع المكاد الحمضية في العضمة مثؿ حامض المبنيؾ-
.   عدـ اإلحماء الكافي - 
 . درجة الحرارة مثؿ البرد الشديد المفاجئ كالحر الشديد-
 . خمؿ مكضعي في الدكرة الدمكية بسبب الضمادات اك األلبسة الضيقة -
.   فقداف السكائؿ كاألمبلح مف الجسـ -
 . قياـ العضمة بمجيكد مضاعؼ لفترات طكيمة  -
.    تغذية غير متنكعة كغير كافية -
 . اضطراب الحالة النفسية لبلعب -
 فضبلن عف نقص بعض المكاد بالدـ خاصة مستكل الكالسيـك حيث تكجد عبلقة كثيقة بيف ىذه -

.  النسبة كنسبة حدكث التشنج
  .القياـ بحركات قكية مفاجئة - 
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:   أعراض التشنج -2-1
.  الـ حاد مكاف اإلصابة ، كأم جيد زائد يؤدم إلى تمزؽ العضمة -
 . عادة يضع المصاب يده عمى مكاف األلـ مباشرة ، كليس عمى ما يجاكرىا-
 يتـ العبلج بعد لؼ العضمة المتشنجة كعدـ إجراء تدليؾ شديد : عالج التشنج العضمي-2-2

ليا ، الف ذلؾ مف الممكف أف يؤدم إلى قطع العضمة ، كالعبلج ىنا يتـ عكس مختمؼ 
 كنعمؿ عمى سحب العضمة تدفئة العضمة المصابةاإلصابات الرياضية حيث نعمؿ أكال عمى 

  .بقكة كببطء ثـ تثبت حتى ال يعكد التشنج مرة أخرل 
. بالنسبة التشنج العضمي الذم يحدث أثناء الميؿ فمف األفضؿ مراجعة الطبيب  -
 بالنسبة لمتشنج العضمي الناتج عف نقص السكائؿ فيككف العبلج بتناكؿ السكائؿ بكمية كبيرة -

 .يكميان 
 .  تماريف اإلطالة قد تككف مفيدة لجميع ما ذكر باإلضافة لمنكع األكؿ كىك اإلجياد-
 :  الوقاية من التشنج العضمي تكون كما يمي -2-3
أككاب مف أم نكع مف السكائؿ ،  10كيككف ذلؾ بتناكؿ ما يقارب الػ :  تجنب نقص السكائؿ -

 . كيحبذ شرب ككبيف مف السكائؿ قبؿ بدء أم نشاط رياضي بساعتيف
 .مف األفضؿ القياـ بتسخيف العضبلت قبؿ بدء أم تمريف: تسخيف العضبلت   -
عطاء شعكر بالراحة:  الكمادة الساخنة -   . تفيد الحرارة بشكؿ عاـ في إرخاء العضبلت كا 
 : التقمص العضمي  -  3

السبب الرئيسي لحدكث التقمص العضمي ىك سبب يتعمؽ بالدكرة الدمكية المغذية لمعضمة كما 
يحدث عند ارتداء الجكارب الضاغطة ، أك األربطة الضيقة التي تحكؿ دكف انسياب الدكرة 

الدمكية إلى األعضاء المختمفة كما قد ينشأ مف إجياد العضبلت أك تأدية التمرينات العنيفة التي 
لـ يتعكد عمييا ، كيحدث بصفة خاصة أثناء السباحة حيث يمعب اختبلؼ درجات الحرارة دكر 

كبير في ىذا الشأف ،كقد يحدث أثناء كقت االسترخاء كبصكرة مفاجئة كلعدة ثكاف أك دقائؽ 
يصاحبو أالـ في العضمة كيرجع ذلؾ إلى عدة عكامؿ منيا فيزيكلكجية ككيميائية أك حدكث بعض 
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تعرض العضمة لنقص األككسجيف مما يكلد انقباض عضمي )العمميات الكيميائية داخؿ العضمة 
كأكثر  ، ؛ كما أف فقداف الماء أك األمبلح أك كمييما يؤدم إلى حدكث التقمص العضمي (مؤلـ

   :العضبلت تعرضا لئلصابة بالتقمص العضمي
 العضمة ذات أربع رؤكس -  باطف القدـ في عضبلت بيف األمشاط - عضمة سمانة الساؽ - 

 . عضبلت البطف  -عضبلت خمؼ الفخذ - الفخذية 
كقد يحث التقمص في العضمة كميا أك في بعض أليافيا ، كيصاحب التقمص ألـ شديد مع عدـ 

. القدرة عمى تحريؾ المفصؿ  بينما تصبح العضمة صمبة إلى درجة كبيرة 
تختمؼ خطكاتو حسب األعراض ، كلكف اليدؼ في جميع الحاالت  :التقمص العضمي عالج - 

كاحد ، كىك محاكلة تحسيف الدكرة الدمكية كالعمؿ عمى مد العضمة كاستراحتيا ، كلمكصكؿ إلى 
: مثؿ ىذه النتيجة يجب إتباع الخطكات التالية 

.   يجب عمى المصاب المجكء إلى الراحة كخمع المبلبس الضيقة -
 . العمؿ عمى تدفئة العضمة كذلؾ بكضع كمادات ساخنة عمييا - 
  العمؿ عمى مد العضمة فمثبل في حالة تقمص سمانة الساؽ ال يجب رفع الرجؿ إلى أعمى مف -
درجات فقط ،كذلؾ حتى ال نمغي عمؿ  10درجة فالمفركض أف ترفع الساؽ عمى األرض  45

العضمة الخمفية لمساؽ كالتكأمة المندغمة في الكعب  كذلؾ بثني خفيؼ لمشط القدـ لكي يتـ فؾ 
 .العضمة المتقمصة دكف أم مجيكد أك ألـ لمشخص المصاب

كزيادة في كمية كمكريد  . ينصح بإجراء تدليؾ لمعضمة كذلؾ بعد انبساطيا :التدليك - 
الصكديـك في الطعاـ ، أك تعاطي أقراص الممح الطبية بيدؼ تعكيض كمية الممح 

 .المفقكد مع العرؽ
 : التمزق العضمي -  4

عبارة عف تمزؽ في األلياؼ العضمية كقد يصاحبيا تمزؽ باألكعية الدمكية كترجع أسباب 
التمزقات إلى االستعماؿ الخاطئ أك التدريب الرياضي غير العممي لمعضبلت كالقياـ بمجيكد 
أكبر مف طاقة العضبلت أك إىماؿ اإلحماء قبؿ التمريف ، أك نتيجة شد مفاجئ أك متكرر أك 
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نقص المركنة بالعضبلت ، كقد يصاحب التمزؽ العضمي ألـ شديد مكاف اإلصابة كفقداف لمقدرة 
الحركية ليا كيتناسب ىذا الفقداف طرديا مع حجـ اإلصابة ، كقد يحدث التمزؽ في العضبلت 
كنتيجة لمكدمات الشديدة أثناء االنقباض العضمي كغالبا ما تحدث اإلصابة بيذا السبب في 

عضمة الفخذ األمامية كسمانة الساؽ كالعضمة األمامية لمعضد ككذا عضبلت الكتؼ كينتج عف 
ىذا كمو تمزؽ خيكط كألياؼ العضمة بدرجات متفاكتة كفقا لشدة اإلصابة كحدكث نزيؼ دمكم 

: ومن بين أعراض التمزق العضميمتفاكت الدرجات 
كـر يبدك كاضحا في الحاالت الشديدة نتيجة حدكث التياب في العضمة ككذا نتيجة النزيؼ - 

. الدمكم 
 .محدكدية حركة العضك بدرجات متفاكتة كفقا لشدة اإلصابة - 

 :ولمتمزق العضمي أنواع ودرجات وهي 
 .ىك تمدد  ألياؼ العضمة كال يكجد سيبلف لمدـ في العضمة  Elongation :تمزق درجة أولى-  أ

ىك تمزؽ بعض األلياؼ العضمية فتككف دفقا دمكيا كبعد   claquage:تمزق درجة ثانية - ب
. (تجمع دـ قميؿ ألـ كبير ) Ecchymoseمركر ساعات يظير كدـ صغير 

في ىذا النكع ال تتمزؽ العضمة بالكامؿ   Dechirureالتمزق الجزئي   : تمزق درجة ثالثة- ج 
أم العديد مف األلياؼ ك قد يككف ىذا التمزؽ في كسط العضمة  كلكف تتمزؽ بعض أجزائيا

 أم  في مركزىا أك خارجيا ، جية المحيط الخارجي ليا كليذا يظير كدما مبكرا عمى لياكداخ
.  ناحية التمزؽ ؛ لذا يجب اإلسراع في كضع مثانة مممكءة بالجميد ثـ  نقؿ المصاب إلى مختص

 :  أعراض التمزق العضمي  - 
 . المصابة عدـ القدرة عمى استخداـ العضمة -
 .السكيف اإلحساس بألـ حاد مكاف التمزؽ يشبو ضربة  -
كجكد كـر بسيط يزداد مع مركر الكقت   -
 .ساعة  48التجمع الدمكم كاضحان حكؿ مكاف اإلصابة كخاصة بعد مركر   يككف  -
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 .ساعة 72بعد   ما  في الحاالت الشديدة يستمر الكـر  -
 يككف عادة مصحكبا بألـ أكبر مع فقداف في كظيفة العضك :  تمزق العضمة جهة مركزها-  

المصاب ، كال تبدك إصابة ظاىرية في العضمة نظرا لعمؽ اإلصابة ، الميـ إال إذا كاف مصحكبا 
. بإصابة في األنسجة المحيطة ك المجاكرة ليا

إف تمزؽ العضمة جية محيطيا الخارجي يككف :  تمزق العضمة  جهة محيطها الخارجي- 
مصحكبا بكجكد تجمع دمكم كىك يتجمع طبقا لقكانيف الجاذبية خبلؿ المستكيات الفراغية بيف 

األنسجة المحيطة ، كفيو يبدك عادة تمكف ك تجمع دمكم يمكف مشاىدتو عمى بعد عدة سنتيمترات 
مف مكاف اإلصابة ، كىذا النكع مف إصابات العضبلت يككف مصحكبا بألـ أقؿ مف النكع السابؽ 

 .، لكف الحركة تعكد بصكرتيا الشبو الكاممة سريعا
ىذا النكع ىك اعنؼ  يعتبر    Rupture totaleالتمزق الكامل لمعضالت : تمزق درجة رابعة - د

مكاف المنشأ أك اإلندغاـ أك الكسط كتككف  كأصعب أنكاع التمزؽ حيث تنفصؿ فيو العضمة سكاء
 .كمممكسة اإلصابة كاضحة

 : أعراض التمزق الكامل لمعضالت   - 
 .العضمة أك الكتر إطبلقا عدـ القدرة عمى تحريؾ -
 .التمزؽ مبلحظة كجكد فجكة أك انخفاض مكاف- 
 .األزرؽ ثـ األصفر  تغيير لكف الجمد تدريجيان مف األحمر الطبيعي إلى-

: كترجع أسباب ىذه األضرار العضمية إلى ما يمي
.  حركة عنيفة  سريعة ذات شدة كبيرة مثؿ القذؼ في الفراغ ، انطبلؽ قكم -
 . حركة غير منتظرة أك غير متحكـ فييا ، عضبلت غير مييأة-
لفترة ال تقؿ عف  (البخاخ   )الكمكر ايثيؿ  مثؿ   استعماؿ كسائؿ التبريد : المعالجة الفورية- 

ربع ساعة عمى مكاف اإلصابة؛أك استعماؿ الجميد عمى مكاف اإلصابة لتقميؿ الدـ في األكعية 
.  الدمكية
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كيمكف استخداـ األشرطة البلصقة فكؽ مكاف   عمؿ رباط ضاغط فكؽ الجزء المتمزؽ-
الرباط ليشمؿ العضمة كميا ، كيجب رفع الطرؼ المصاب  اإلصابة بحيث يستعمؿ

 .لؤلعمى لتقميؿ الكـر
ساعة مف حدكث اإلصابة كجعؿ العضمة المصابة في كضع ارتخاء  48 الراحة التامة خبلؿ -

 .لتقميؿ التكتر العضمي
 عدـ المشي أك الكقكؼ لفترات طكيمة مع كمادات الماء البارد أك الثمج لمدة عشريف دقيقة بعد -
استخداـ كمادات متضادة باردة ساخنة باردة مرتيف أك : ساعة مف اإلصابة يمكف عمؿ اآلتي  48

. ثبلث مرات في اليـك لتنشيط الدكرة الدمكية
لئلصابة منعان لزيادة  عف استخداـ جميع أنكاع الحرارة أك التدليؾ طكاؿ الفترة الحادة االبتعاد -

 .النزيؼ حجـ الكـر
- الطبيب المختص  لمتمزؽ الكمي لمعضمة اك الكتر البد مف عرض البلعب فكران عمى بالنسبة -

البلزمة لكصؿ العضمة اك تثبيت الكتر المنفصؿ  إلجراء العممية الجراحية- اخصائي الجراحة 
 ساعات األكلى مف اإلصابة حتى ال تضيع فرصة نجاح العممية كلك اف كذلؾ في خبلؿ الثبلث

حرصان عمى المستقبؿ   ساعات عمى اإلصابة كلكف6ىناؾ حاالت نجحت فييا العممية قبؿ مركر 
العممية التي يجب اف تتـ في أقصر كقت ممكف  الرياضي لبلعب يجب أال نضيع فرصة نجاح

األداء الحركي مستقببلن   حتى ال تؤثر عمى مستكل
اإليجابية لجميع المفاصؿ أعمى كأسفؿ مكاف اإلصابة   تشجيع البلعب عمى أداء الحركات السمبية ثـ-

عدـ تحريؾ  ، كلكف الراحة بغرض المحافظة عمى النغمة العضمية في الطرؼ المصاب طكاؿ فترة
 .العضمة المتمزقة

 . البدء بالتمرينات المسكنة لمعضبلت تدريجيا بعد ثالث يـك مف اإلصابة-
.  أشعة الميزر-.  أشعة مكجات فكؽ الصكتية -. أشعة تحت الحمراء -: العبلج الكيربائي- 
حماـ شمع كزيت برافيف أك الكمادات المضادة ، كيفضؿ استخداـ التدليؾ : العبلج المائي - 

. تحت الماء
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. سطحي في أكؿ األمر ثـ يتدرج في العمؽ مع االحتكاؾ: التدليؾ الطبي - 
 فيما بيف حاالت اإلصابة في أسبوع إلى ثالثة أسابيعتمتد فترة العبلج ما بيف - 

حوالي شهر إلى شهر ، بينما يمتد مف جهة المحيط الخارجي لمعضمة العضبلت أك 
 كالتي يككف شفاؤىا مركز العضمة أك اإلصابة في التمزق الكامل في حاالت ونصف

بدرجة أبطأ مف الحاالت األكلى، كال نحصؿ عمى الشفاء التاـ إال بالحصكؿ عمى 
أقصى كفاءة كقكة عضمية كأقصى مركنة عضمية كمدل حركي كامؿ لممفاصؿ المجاكرة 

. لمكاف اإلصابة
 : طرق الوقاية من التمزق العضمي- 5
 تجنب المجيكد العنيؼ أك التدريب عمى ميارات جديدة كالبلعب في حالة إجياد أك مرض -

االىتماـ بزيادة مطاطية العضمة كالحصكؿ عمى مركنة كاممة لحركة المفاصؿ بصكرة تتفؽ مع  - 
 .المجيكد العضمي

 . االىتماـ بتمرينات التقكية بالمقاكمة كاألثقاؿ لمعضبلت كخاصة العاممة في النشاط الممارس- 
 : العضالت األكثر عرضة لإلصابة بالتمزق- 6
 كالخمفية لبلعبي كرة القدـ كالعبي الجرم كالحكاجز كالكثب الطكيؿ كالثبلثي عضالت الفخذ األمامية  -

 . كالعالي
 .كتحدث اإلصابة فييا لدم العبي العدك(بطف الساؽ ) عضمة السمانة  -

 . كيحدث التمزؽ في رياضات الجمباز ككرة القدـ عضالت الظهر مجموعة - 
كتكثر إصاباتيا بالنسبة لبلعبي رمي الرمح كدفع  الداليةلة العض كخاصة  مجموعة عضالت الكتف -

 . كخاصة لبلعبي الجمباز كالمصارعة المنحرفة المربعةالجمة كالعبي الكرة الطائرة ،كالعضبلت 
 : األسباب -6-1

لمعضبلت  االتزاف بيف القكل العضمية العاممة كالعضبلت المضادة أك المثبتة  عدـ تناسؽ -
 . األساسية في الحركة

 .المتجانسة كالعضبلت المساعدة  عدـ التكافؽ بيف العضبلت -
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مجمكعة عضمية لتعكيض نقص أك ضعؼ مجمكعة أخرل كبذلؾ   زيادة المجيكد الذم تبذلو -
 .زائدان عمى قدرة العضمة يككف الحمؿ

 . النغمة العضمية كخاصة أثناء حاالت التعب كاإلرىاؽ قمة درجة المركنة العضمية أك ضعؼ- 
 .العضمي العنيؼ المفاجئ كالمتكرر الشد- 
 مثؿ عمميا في اتجاه غير طبيعي أك قياميا باالنقباض في حالة االستعماؿ الخاطئ لمعضمة -

 .مقاكمة أكثر مف قدرتيا
 .كىي غير مييأة لذلؾ  إجياد العضمة بشكؿ عنيؼ أك مفاجئ -
 ينصح األطباء باستخداـ االسيتامينكفيف في أكؿ يكميف بعد تمزؽ العضمة ألنو يمنع مف -

مثؿ ايبكبركفيف . التعرض لمنزيؼ ،كبعد ذلؾ  يمكنؾ أف تستخدـ األدكية المضادة لبللتيابات
 مع الطعاـ كككب مف الماء لتجنب مضاعفات المعدة ، بعد اليكميف األكليف  أك نابرككسيف
 . مثؿ القرحة

ا قد تتكقؼ عف تسكيف األلـ في مرحمة   األدكية المضادة لبللتيابات تخفؼ األلـ- ، كلكف أيضن
معينة لحدكث التفاعؿ الكيميائي كالذم ييعتبر أمرنا ميمنا في الشفاء عمى المدل البعيد يكصي 

  . ساعة48العديد مف األطباء باستخداميا بعد اإلصابة ب 
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  05المحاضرة  رقم 
:  إصابات العظام

 :مقدمة - 
المخ ) عظـ لدل الشخص البالغ ، فيي تكفر الحماية كالمساندة لؤلنسجة 208يبمغ عدد العظاـ 
كبعض األعضاء األخرل في الجسـ كالجياز التنفسي ككذلؾ المساىمة في  (كالنخاع الشككي 

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 
:   عظاـ قصيرة مثؿ.  - عظـ الفخذ كالقصبة :  عظاـ طكيمة مثؿ  - :لمعظام ثالثة أنواع  

.  عظاـ لكح الكتؼ:  عظاـ مسطحة مثؿ-   .فقرات العمكد كعظاـ األصابع 
:  من بين إصابات العظام نجد مايمي

إف أكثر مناطؽ الجسـ تعرضا لئلصابة ىي األماكف الرقيقة مف الجسـ  :كدم العظام   -1
كما ىك الحاؿ في عظاـ الكتؼ التي يككف فييا العظـ تحت الجمد مباشرة  مثؿ العظاـ المكشكفة 

كعمكما تتكقؼ درجة اإلصابة عمى كمية كالمرفؽ كالكعب ، كالركبة ، كعظاـ الكجو كالرأس 
كغالبا ما تككف اإلصابة نتيجة  (الطبقة السطحية لمعظمة)النزيؼ الدمكم في سمحاؽ العظاـ 

. االصطداـ بأجساـ صمبة غير حادة بطريقة مباشرة أك عف طريؽ الضربات العنيفة 
:    أعراض كدم العظم - 1-1

. الـ شديد مكاف اإلصابة كخاصة عند الضغط عميو -  
كـر مكاف اإلصابة نتيجة لتمزؽ جزء مف السمحاؽ الخارجي كحدكث نزيؼ دمكم داخمي ألف -  

. السمحاؽ غني باألكعية الدمكية كاألعصاب 
.  تغير لكف الجمد مكاف اإلصابة كقد يحصؿ نتيجة الشدة الخارجية -  
 .إعاقة البلعب مف االستمرار في استخداـ العضك حسب نكعية كشدة اإلصابة- 
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 يجب التأكد أكال مف أما الكدم الشديدال يحتاج الكدـ البسيط إلى أم عبلج : عالج الكدم - 
كيس من الثمج لمتبريد عدـ كجكد كسر في العظـ بأخذ صكرة شعاعية لممنطقة المصابة كيكضع 

 ؛ كيربط برباط ضاغط لمحد مف التكـر كرفع الجزء المصاب فكؽ إلزالة التورم وتخفيف األلم
عطاء راحة تامة لممنطقة المصابة مف  أياـ ، كحسب شدة الكدـ يعطى (3- 2) مستكل القمب كا 

يمكف عمؿ تدليؾ مسحي مسكنات لآلالـ ثـ نقـك بتأىيؿ البلعب ببعض التمرينات لحيف شفاؤه ؛ 
سطحي كسريع أعمى كأسفؿ منطقة اإلصابة مع استخداـ الكمادات  المثمجة فكؽ اإلصابة يجب 
تغطية مكاف الكدمة بكاسطة حمقة مفرغة مف اإلسفنج أك قطعة مف القطف حسب مكاف كشكؿ 

 .العظمة المصابة ، مع تشجيع المصاب عمى أداء بعض الحركات اإليجابية 
  استعماؿ العبلج المائي فيك مف أفضؿ الكسائؿ العبلجية لسرعة الشفاء مف ىذه اإلصابة-

كذلؾ  باستعماؿ أسمكب التدليؾ كالتحريؾ مع عمؿ حماـ شمع لمجزء المصاب لمدة خمسة عشر 
 .إلى عشريف دقيقة 

 : الكسور - 2
الكسر ىك عبارة عف قطع أك تيتؾ في االتصاؿ العظمي يؤدل إلى تجزؤ العظـ إلى جزء يف  

أك أكثر؛ تحدث الكسكر عادة نتيجة قكل مباشرة كالضرب بأداة ثقيمة أك مف المنافس ، أك ارتطاـ 
العظمة بجسـ صمب، أك قكل غير مباشرة كالتكاء العظمة أك انحنائيا كما في حالة السقكط مف 

.  (الكثب الطكيؿ أك الثبلثي)مكاف مرتفع 
كما تحدث الكسكر أحيانا نتيجة االلتكاء الشديد لبعض المفاصؿ ؛ لئلشارة قد يصعب تشخيص 

 التي ال تظير أثارىا في أشعة في الحاؿ كلكف كسر العظمة الزورقيةبعض حاالت الكسكر مثؿ 
تظير بعد بضعة أياـ ألف في ىذه  الحالة األشعة المبدئية قد يظف منيا التشخيص ىك مجرد 
تمزؽ باألربطة كلكف بعد عمؿ أشعة أخرل بعد أسبكعيف أك ثبلثة حيث تمكت بعض أنسجة 
العظمة نتيجة لضعؼ الدكرة الدمكية الكاصمة إلييا يتضح  الكسر بكضكح؛ كتختمؼ نكعية 

الكسكر باختبلؼ نكعية السبب كنكع الرياضة حيث تزداد نسبة الكسكر في الرياضات العنيفة 
. الخ  نجد أف النسبة تقؿ في الرياضات األخرل مثؿ تنس الطاكلة  ...مثؿ كرة القدـ كالمصارعة 



 -2-جامعة باتنة   -  والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم معهد .................................. االصابات واإلسعافات االولية 
 

 
27 

 

  : أسباب الكسر-1- 2
 السقكط كاالصطداـ الشديد باألرض ، ضربة قكية مف المنافس تؤدم إلى :أسباب مباشرة - 

. (المتنافسيف )كسكر الفؾ كاألضبلع في المبلكمة مثبل ، تصادـ بيف البلعبيف
، كالكسكر نسبيا متكررة خبلؿ   تحدث نتيجة التكاء شديد لبعض المفاصؿ:أسباب غير مباشرة- 

ممارسة الرياضة الخاصة في رمي الجمة كالكثب الطكيؿ كسباؽ السرعة كسباؽ النصؼ الطكيؿ 
كأغمب المناطؽ التي تحدث فييا الكسكر ىي مناطؽ األطراؼ العمكية كالسفمية كذلؾ بسبب 

. تعرضيا إلى مختمؼ أنكاع السقكط عمى أرض الميداف الصمبة 
: تقسـ الكسكر عامة إلى نكعيف أساسييف   : أنواع الكسور -2 - 2

بدكف )كبقائو في مكانو إذا كاف مكضع الكسر لـ يتصؿ باليكاء الخارجي  : الكسر البسيط- 
. (بركزه خارج الجمد

كفي ىذه ىك الكسر الذم يككف مصحكب بجرح يسمح بتمكيث الكسر،  : الكسر المضاعف- 
 .الحالة يصاحب الكسر تمزؽ األنسجة المحيطة بو مف عضبلت كأعصاب كجمد 

  ىك ما يحدث فيو تيتكات باألنسجة المجاكرة أك قطع بالشراييف كاألعصاب  : الكسر المركب- 
  كمثاؿ  ذلؾ كسكر األضبلع التي تنغمس فييا أطراؼ الضمع المكسكر فى أنسجة الرئة كتيتكيا
ككسر عظـ الفخذ إذا صاحبيا تيتؾ في الشرياف الفخذم أك إصابة األعصاب مما يسبب شمبلن 

. في الساؽ
:  أشكال الكسور - 3 - 2 

 . فيو تتفتت العظمة إلى قطع كثيرة كيحدث في اإلصابة الشديدة المباشرة كحكادث السيارات  : الكسر المفتت
 
 
 
 
 
 
 

فيو يتداخؿ أحد طرفي الكسر في اآلخر كما يحدث في كسر الطرؼ األسفؿ لعظمة الكعبرة  :  الكسر المتداخؿ
يحدث في عظاـ قبكة الرأس كفيو تنخسؼ قطعة العظـ المكسكرة لمداخؿ، كقد تصيب المادة المخية :  الكسر المنخسؼ

. تحتيا أك تضغط عمييا
سمى كذلؾ ألف الكسر ال يككف تامان فتنكسر العظمة مف ناحية كيحدث بيا انثناء في الناحية :  كسر الغصف األخضر

. كالزند ، كعظمتي الكعبرة  المقابمة كيحدث عادة لؤلطفاؿ لمركنة عظاميـ كىك كثير الحدكث في عظمة الترقكة
فيو يندغـ أحد طرفي العظمة فكؽ اآلخر كينتج عف السقكط مف ارتفاع عاؿ مما يسبب استقباؿ العظمة :  الكسر المندغـ

. الطكيمة لقكة كبيرة بشكؿ مباشر، كيحتاج ىذا الكسر إلى تعديؿ سريع لضماف االحتفاظ بطكؿ العظمة كنحكىا
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 ، حيث تثبت القدـ عمى األرض كيدكر الجسـ بطريقة فجائية Sيككف انفصاؿ العظـ عمى شكؿ حرؼ :  الكسر الحمزكني
. في االتجاه المعاكس

يحدث عندما تسبب قكة خارجية فجائية في دكراف جزء مف العظمة بينما يككف اآلخر ثابتان كيتشابو مع :  الكسر المائؿ
. الكسر الحمزكني فى الشكؿ

يحدث عمى شكؿ خط مستقيـ مار بمنتصؼ ساؽ العظمة كذلؾ بسبب ضربة خارجية مباشرة :  الكسر المستعرض
، كيحدث نتيجة لئلجياد كاالستخداـ  كىك النكع الكحيد الذم يمكف أف يحدث بدكف إصابة أك احتكاؾ مباشر:  كسر اإلجياد

ىذا النكع مف "المتكرر كقمة فترات الراحة كىك مف اإلصابات الشائعة لمقدميف إال انو يمكف حدكثو فى أماكف أخرل بالجسـ 
".  الكسكر مف اإلصابات الشائعة التي تصيب الرياضييف

 
:  عالمات وأعراض الكسور -4- 2
الشعكر بألـ شديد في مكاف اإلصابة تزداد حدة األلـ عند تحريؾ الجزء المصاب أك الضغط - 

 .عميو
 .ظيكر انحراؼ عظمي كيمكف معرفتو بالمقارنة بيف العضك السميـ كالعضك المصاب- 
 .كجكد كـر في مكاف اإلصابة مع تغيير لكف الجمد نظران لتمزؽ األكعية الدمكية المحيطة- 
 .كجكد حركة غير اعتيادية في العضك المصاب كأحيانا قد يبدك أف ىناؾ مفصبلن آخران - 
 .سماع طقطقة عند القياـ بالفحص في مكاف اإلصابة كيفضؿ عدـ تكرار سماعيا - 
 .حدكث ضعؼ عاـ مع عدـ قدرة المصاب عمى الحركة كخاصة تحريؾ العضك المصاب- 
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 .حدكث صدمة نتيجة زيادة األلـ كالنزيؼ - 
. ألـ شديد في منطقة الكسر عند الضغط عمى العظـ بعيدان عف منطقة الكسر - 
 في حاالت الكسكر المضاعفة يمكف أحيانا رؤية طرؼ العظمة المكسكرة خارجا مف الجرح - 
في حالة الكسكر المعقدة قد تككف الدكرة الدمكية أك اإلحساس أك الحركة غير الطبيعية في - 

 .الجزء السفمي مف العضك المصاب
:  إسعاف الكسور -2-5

: يجب مراعاة النقاط العامة اآلتية عند القياـ بإسعاؼ الكسكر كىي 
يجب التزاـ الحذر في معاممة المصاب بالكسر ك تجنب استخداـ العنؼ أكالقكة عند إسعاؼ - 

. الكسر بؿ يتـ برفؽ كعناية كبيرة
قص المبلبس مف جية الضرر مع تكقيؼ النزيؼ إف كجد بكضع رباط ضاغط عمى مكاف - 

 . الجرح كحماية الجرح مف التمكث
المحافظة عمى الكسر في الحالة التي كجد عمييا كعمى المسعؼ تجنب إصبلح الكسر كيترؾ - 

. ذلؾ لمطبيب المختص
في كسكر العمكد الفقرم كعظاـ الحكض كالفخذ ينقؿ المصاب فكرا راقدا عمى ظيره أك بطنو  - 

. عمى نقالة صمبة إلى أقرب مستشفى
كنقؿ المصاب إلى المستشفى بأسرع ما يمكف  . تثبيت العضك المصاب بعمؿ جبيرة- 
عطاؤه سكائؿ دافئة مثؿ الشام باإلضافة إلى مسكنات األلـ، كيمكف إعطائو -  تدفئة المصاب كا 

. محمكؿ ممح كجمكككز
بعد التشخيص الكسر كمعرفة منطقتو بدقة ، يبدأ العبلج الذم يتككف مف : عالج الكسور -6 –2

: ثبلثة أجزاء رئيسة ىي 
إلرجاعو إلى كضعو الطبيعي كطكلو كاستقامتو لمتخمص مف أم تشكه :  رد الكسر -2-6-1

 مستقببلن كيتـ رد الكسر بطريقتيف ىما 
يتـ بكساطة اليديف كتحت التخدير المكضعي أك تحت جياز األشعة : الرد المغمق -  أ

. التمفزيكني إلرجاع العظـ إلى كضعو الطبيعي بكساطة السحب 
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يستعمؿ عند فشؿ الطريقة السابقة عند كجكد قسـ مف األنسجة المحشكرة بيف : الرد المفتوح - ب
منطقة الكسر أك في الكسكر المضاعفة كالكسكر المتفتتة ، يتـ ىنا إرجاع العظـ بكساطة العممية 

. الجراحية تحت التخدير التاـ 
يككف في اغمب األحكاؿ باستعماؿ الجبس كلكف ىناؾ أماكف كحاالت كثيرة :  التثبيت -2-6-2

ال يستعمؿ فييا الجبس كيككف التثبيت بطرؽ أخرل سكاء بالشد إذا كاف الكسر بسيطان كغير معقد  
أك باستعماؿ مسمار أك شرائح أك القضباف المصنكعة مف المعدف التي ال تتفاعؿ مع أنسجة 

 .الجسـ مثؿ الببلتيف اك سبائؾ الكرـك أم بكاسطة العممية الجراحية 
حيث يجب التأكد مف صحة االلتئاـ بعد فؾ الجبس أك :   التأهيل والعالج الطبيعي -2-6-3

التثبيت الداخمي بأخذ الصكر الشعاعية كبعدىا يتـ العمؿ عمى تقكية المنطقة المصابة بكساطة 
االنقباضات العضمية الثابتة كالمتحركة كتنشيط الدكرة الدمكية بالتدليؾ كالماء الدافئ كالتمرينات 

 . العبلجية المتدرجة حتى يعكد الجزء المصاب إلى حالتو الطبيعية
: الكسور التي غالبا ما تحدث عند كبار السن- 
كسر بالفقرات خاصة الصدرية - كسر نياية عظمة العضد- كسر عنؽ عظمة الفخذ -  

كالقطنية  
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   06المحاضرة  رقم 
: إصابات المفاصل  - 

 :مقدمة 
 أك  أك ارتكاز طرفي عظمييف أك أكثر عظـ بعظـ آخرالتحاـ أك تقاربالمفصؿ مكاف التقاء أك 

متين البنيان محدود الحركة أو أن يكون كثير ، فالمفصؿ إما أف يككف بيف عظـ كغضركؼ 
   ؛ كتكجد أنكاع مختمفة مف المفاصؿ في مناطؽ معينة مف الييكؿ العظميالحركة ضعيف البنيان

شائعة الحدكث في  ؛ إصابات المفاصؿ كالتي تختمؼ فيما بينيا مف حيث درجة قابميتيا لمحركة
المجاؿ الرياضي كفي كافة أنكاع الممارسة لمختمؼ األلعاب كخاصة في األلعاب الرياضية 

التنافسية ؛ إف اإلصابة المباشرة بضربة في المفصؿ تؤدم إلى حدكث كدمة داخمية أك حكؿ 
، كقد  المفصؿ كتمزؽ األربطة كاألنسجة الرخكة ىك مف األمكر المعتادة في إصابات المفاصؿ

. تتمزؽ ألياؼ الكبسكلة كميا أك األربطة المتعمقة بيا
ىك رض كبير في المفصؿ كيحدث غالبا نزيؼ داخمي في المحفظة   :كدم المفصل -  1

الزاللية كيتراكـ النزيؼ الداخمي حكؿ المفصؿ ، كيؤثر تأثيرا مباشرا عمى القدرة األدائية لبلعب 
،بذلؾ تعتبر مف اخطر اإلصابات ، كأكثر المفاصؿ عرضة لئلصابة ىي مفصؿ القدـ كالركبة 

كالمرفؽ كالكتؼ  
ك المعصـ كاألصابع ، كتحدث نتيجة اإلصابة المباشرة بأجساـ صمبة أك التعرض لضربات 

عنيفة ، غالبا ما تؤدم إلى حدكث نزيؼ داخؿ المحفظة الزاللية لممفصؿ مع انتفاخو فيحدث كـر 
. مفصمي يظير عقب اإلصابة بعدة دقائؽ أك ساعات حسب شدة اإلصابة 

. ألـ حاد بالمفصؿ مع عدـ القدرة عمى استعمالو كاستخدامو بشكؿ طبيعي : ومن بين أعراضه 
تغير لكف الجمد إلي .- ظيكر كـر كاضح عقب اإلصابة مباشرة نتيجة النزيؼ - 

 .األزرؽ مع سخكنة المنطقة المصابة 
استخداـ كسائؿ التبريد مثؿ الكمادات الثمج لمدة نصؼ ساعة مف اجؿ السيطرة :  العالج - 

 .عمى كمية النزيؼ كالتحكـ في كمية الكـر 
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  (عند إصابة الذراع نستعمؿ عبلقة)كضع المفصؿ المصاب في أكضاع الراحة - 
بمعدؿ دقيقة  (ساخف كبارد)ساعة عمى اإلصابة تستعمؿ الكمادات المتبادلة  24بعد مركر - 

 مرات كذلؾ لممساىمة (8-6)الكمادات الساخنة كنصؼ ساعة الكمادات الباردة تعاد العممية نحك 
زالة الكـر  . في سرعة االمتصاص كاالنسكابات كا 

 ساعة نستعمؿ كسائؿ التدفئة مثؿ الحمامات الدافئة أك جمسات األشعة فكؽ 36بعد مركر - 
 .الحمراء 

يجب تشجيع البلعب عمى أداء تمرينات االنقباضات العضمية الثابتة لجميع األربطة كالعضبلت - 
 .العاممة حكؿ المفصؿ 

ىك خركج األكجو المفصمية عف حدكدىا الطبيعية     Les entorses : (االلتواء)الـممخ -  2
لمحركة كالعكدة السريعة ، مما يسبب شد شديد في األربطة المفصمية ينتج عنو تقطع 

جزئي أك كمي في أربطة المفصؿ ، نتيجة أداء حركي متجاكز لحدكد مدل المفصؿ (تمزؽ)
الممخ  كحركات الثني أك المد الزائد  كااللتكاءات التي تتجاكز في مداىا الطبيعي لحركة المفصؿ؛ 

مف أكثر اإلصابات شيكعان في المبلعب الرياضية كيحدث غالبان في األلعاب الجماعية  ، اثر 
إف أكثر سقكط عمى احد األطراؼ أك التعثر أثناء المشي أك الجرم أك االنثناء المفاجئ ، 

 مفصؿ رسغ اليد كمفصؿ القدـ حيث تخرج مف المفاصؿ تعرضا ليذه اإلصابة ىي الكاحؿ ك
حيث يككف التكـر كاضحا مكانيا الطبيعي بالمفصؿ ثـ تعكد مرة أخرل إلى مكانيا الطبيعي ؛

ضرار عظمية ،  كأكاأللـ شديد ألقؿ حركة  أما األضرار الناتجة عف الممخ فيي متعددة كمختمفة
 ؛ كيمكف تصنيؼ الممخ إلى ثبلث درجات كضرر عصبي. كضرر لؤلنسجة العضمية أك الكتر 

 :حسب شدتيا ككما يأتي 
كبدكف حدكث مضاعفات في  (تمدد خفيؼ لؤلربطة)التكاء خفيؼ ( الممخ البسيط): الدرجة األولى - 

حركة المفصؿ  
كلكف بدكف انقطاع الرباط  ( %95- 05 )كتشمؿ تمزؽ ألياؼ األربطة بنسبة: الدرجة المتوسطة - 

كقد يؤثر عمى استقرارية المفصؿ ففي الممخ المتكسط يحدث زيادة السائؿ الزاللي داخؿ المفصؿ 
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كالتياب خفيؼ كنزيؼ دمكم في الغشاء الزاللي كبيف األنسجة المفصمية كخصكصان المنطقة التي 
 .تحيط بالرباط المكجكدة بالجية المصابة

تمزؽ الرباط أك األربطة بالكامؿ كقد يحدث خمع  (الممخ الخطـير) (الشديدة): الدرجة الثالثة - 
 .في المفصؿ أك حتى في حالة عدـ انقطاع الرباط كقد يحدث كسر في منطقة الرباط بالعظـ 

 
(a)  الدرجة البسيطةB) الدرجة المتوسطة(C)  الدرجة الشديدة(انقطاع الرباط()D)  ( كسر منطقة اتصال الرباط)الدرجة الشديدة

 يبن درجات الممخ: الشكل 

 
 

 
 : عالمات وأعراض الممخ -2-1
.  ألـ حاد نتيجة لتمزؽ األربطة كاألنسجة حكؿ المفصؿ-
 ألـ شديد عند عمؿ حركة تحدث شدا في الرباط أم في نفس اتجاه الحركة التي سببت الممخ -

مما يسبب عدـ القدرة عمى تحريؾ المفصؿ حركة حرة كما يزكؿ األلـ عندما تحركو حركة 
. مضادة

.  ألـ عند الضغط عمى الرباط المصاب كليس عمى العظاـ المجاكرة-
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كـر نتيجة زيادة السائؿ الزاللي في المفصؿ كنتيجة لبلرتشاح الدمكم حكؿ الجزء المصاب مع - 
.  زرقة

 . تغير لكف الجمد مكاف اإلصابة إذا كاف االتشاح الدمكم شديدان -
 . ارتفاع درجة حرارة المنطقة المصابة -
:  اإلسعاف األولي -2- 2
راحة المفصؿ المصاب- .       إبعاد البلعب عف الممعب كا 
.  عمؿ كمادات باردة لمدة ثمث أك نصؼ ساعة حسب شدة اإلصابة-
 تثبيت المفصؿ برباط ضاغط حكؿ قطعة قطف مع مراعاة أال يمنع الدكرة الدمكية، كيبلحظ أف -

. يككف المفصؿ في كضع منحرؼ قميبل عكس اتجاه الممخ
 48ساعة كفي حالة الممخ الشديد تصؿ إلى  24 إراحة المفصؿ مف الثقؿ الكاقع عميو مدة -

. ساعة
. إعطاء المصاب مسكنا حسب درجة األلـ- 
:   عالج الممخ -3- 2

 دقيقة 20مع فترة تكقؼ  ( ساعة2- 1)باستخدام كمادات الثمج لمدة يككف العبلج في اليـك األكؿ 
بتثبيت المفصل في الوضع التشريحي ؼ كالتكـر كاأللـ م دقيقة تبريد لمسيطرة عمى النز20لكؿ 

بأخذ تصوير  كيجب التأكد مف عدـ كجكد كسر في المنطقة المصابة السميم برباط ضاغط
 كفي اليـك الثاني كالثالث يتـ تدليؾ المنطقة فكؽ كتحت مكاف اإلصابة لمدة شعاعي لممنطقة

االستمرار في تدليك المنطقة فوق وتحت مكان دقائؽ مرتيف يكميا كفي اليـك الرابع كالخامس 
 مع استمرار الضغط عمى اإلصابة وعمل حمام الماء الساخن لممساعدة عل امتصاص التورم

جراء التماريف لباقي أجزاء الجسـ لحيف شفاؤه ؛أما في الحاالت الشديدة  المنطقة برباط ضاغط كا 
 لربط إجراء عممية جراحيةالتي يحدث فييا انقطاع الرباط أك حدكث عدد مف الكسكر فيجب 

الرباط المقطكع مع بعضو ، كبعد إجراء العممية يجب تثبيت المنطقة بكاسطة الجبس كمف ثمة 
. إجراء العبلج التأىيمي ببعض التمرينات لحيف شفاؤه 
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 (محفظة المفصؿ)ىك خركج العظـ مف مكانو الطبيعي   :   LES LUXATION: الـخمع-  3
نتيجة تأثير شدة عمى المفصؿ بشكؿ مباشر أك غير مباشر، مما يحدث إزاحة العظـ عف مكانو 
الطبيعي في المفصؿ نتيجة لشدة خارجية ، كيؤدم عادة إلى إصابة األربطة المحيطة بالمفصؿ  

 :كىنالؾ عدة أنكاع مف الخمع  
 فيو يتـ خركج إحدل العظمتيف مف مكانيا الطبيعي كلكف ضمف :خمع مفصمي جزئي -   أ

، كىذا النكع  التجكيؼ المفصمي كيتـ فيو تمزؽ بسيط في األربطة المثبتة كالغشاء الزاللي لممفصؿ
. يسبب عجزا جزئيا عف تحريؾ المفصؿ كقت اإلصابة

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

  .الدمكية كنزيؼ داخؿ التجكيؼ المفصمي
ىك أخطر أنكاع الخمع المفصمي يحدث عندما تككف الضربة :خمع مفصمي مصحوب بكسر- ج

شديدة كفيو يككف الخمع مصحكبا بكسر في إحدل العظمتيف المككنتيف لممفصؿ كقد تحدث 
  .إصابة لؤلكعية الدمكية أك األعصاب القريبة مف المفصؿ

المقصكد بالخمع المتكرر ىك تكرار حدكثو أكثر مف مرة في نفس :  متكرر خمع مفصمي- د
 . المفصؿ كيحدث نتيجة عكامؿ تؤدم إلى عدـ ثبات المفصؿ 

 
خمع مفصل الكتف صورة تمثل 

 : أسباب الخمع -3-1
 .نتيجة شدة خارجية عنيفة مفاجئة مباشرة أك غير مباشرة - 
. أك عندما يصطدـ أحد أطراؼ جسـ البلعب باألرضمف أماكف مرتفعة الكقكع عمى األرض - 
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الحركات كاألكضاع غير الصحيحة لمفصؿ الجسـ كالدكراف حكؿ مفصؿ الركبة عندما تككف - 
مثبتة عمى األرض أك اإلمساؾ الخاطئ لمكرة أك تحريؾ الكتؼ لمكراء كلمخارج مع االندفاع إلى 

  .( أداء المفصؿ حركة غير طبيعية في مدل كاسع .) األماـ
:  عالمات وأعراض الخمع -3-2
. ألـ شديد نتيجة تمزؽ المحفظة الميفية كاألربطة كاألنسجة  -
 الـ شديد عند تحريؾ الجزء المصاب نتيجة تمزؽ األربطة كاألنسجة مع فقداف الكظيفة -

 تشكه المفصؿ الناتج عف خركج العظـ مف محمو الطبيعي - .الطبيعية لممفصؿ بعد شدة خارجية
كأحيانا ال يككف ىذا التشكه كاضحان خاصة عند كجكد عضبلت قكية ككبيرة حكؿ المفصؿ كليذا 

فمف األىمية تحسس المفصؿ كالتأكد مف كجكد العظاـ في محميا الطبيعي كمكازنة الجزء 
 الـ شديد عند تحريؾ الجزء المصاب نتيجة تمزؽ - .المصاب بالمنطقة المقابمة لو بالجسـ 

 مع الـ شديد عند  كـر نتيجة النسكاب السائؿ الزاللي كالنزيؼ الدمكم - .األربطة كاألنسجة 
 يجب اخذ صكر شعاعية لممفصؿ كالتأكد مف عدـ كجكد -.الضغط عميو باليد كألـ عند حركتو 

. مضاعفات تكسر نيايات العظاـ المتقابمة 
: اإلسعافات األولية لمخمع المفصمي -3-3
 تقميؿ مف تحريؾ البلعب المصاب إلى أضيؽ الحدكد حيث أف الحركة يمكف أف تؤدم إلى -أ

مضاعفة الخمع المفصمي أك الكسر أك زيادة الضغط عمى األكعية الدمكية أك األعصاب القريبة 
. مف منطقة الكسر

، كفي حالة  ، كيتـ تثبيت الطرؼ العمكم بكاسطة الجبيرة المناسبة  تثبيت الطرؼ المصاب-ب
عدـ كجكدىا يكضع الساعد بجانب الجذع كلفو برباط ضاغط ، كفي حالة إصابة الطرؼ السفمي 

. يتـ كضع الطرؼ المصاب في الجبيرة المناسبة أك تثبيتيا باألطراؼ األخرل 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
 :يجب إتباع المؤشرات اآلتية في عبلج الخمع  : عالج الخمع -3-4
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 تثبيت الطرؼ المصاب بكضع مريح لمنع أم تمزقات أك مضاعفات لحيف نقمو إلى الطبيب -
 يجب عدـ تحريؾ العضك المصاب -.   إيقاؼ النزيؼ باستخداـ كمادات الثمج - .المختص 

 يتـ إرجاع المفصؿ إلى كضعو الطبيعي تحت التخدير مثؿ -.لحيف التأكد مف نكعية اإلصابة 
 تثبيت المفصؿ المصاب في كضعو الطبيعي كحسب نكعية المفصؿ كلمدة -.الطبيب المختص 

 إجراء العبلج الطبيعي كالتأىيؿ إلعطاء جمسات أشعة قصيرة -.أسبكعيف الى ثبلثة أسابيع 
 . كتدليؾ المنطقة المجاكرة كالقياـ بتمرينات متدرجة لتقكية أربطة المفصؿ كالعضبلت المحيطة

األكتار ىي النسيج ذك المكف الرمادم المؤلؤم الذم يربط  :إصابات األربطة واألوتار- 4
. ، كاألربطة ىي التي تربط العظاـ ببعضيا البعض  العضمة بالعظـ

 تحدث نتيجة عكامؿ مثؿ أمراض األيض أك أعراض االنحبلؿ الخمكم : تمزق األربطة -4-1
أك التيابات مجاكرة لؤلربطة كما يمكف أف يحدث نتيجة كدمات رياضية مزمنة أك حمؿ زائد كؿ 
ىذه العكامؿ تؤثر عمى ثبات األربطة إذ يجب عمينا تحسيف سير الدـ كتدليؾ جيد مباشرة بعد 
ظيكر أكؿ أعراض الحمؿ الزائد كاألعراض المبلحظة تفرض عمينا تثبيت العضك المصاب أك 

. المجكء إلى الجراحة في حالة الخطكرة 
في أكتار أصابع : قميؿ الحدكث كلكنو قد يحدث في بعض الحاالت  :  تمزق األوتار -4-2

اليد ، فقد تنفصؿ العظمة عف الكتر كما يحدث في الكتر المتصؿ بقاعدة عظمة األصبع كيحدث 
كقد يحدث تمزؽ كامؿ في األكتار الرئيسية نتيجة إصابة ؛ ىذا عندما يتعرض األصبع لضربة 

كبيرة ، فقد يتمزؽ كتر صابكنة الركبة في مباراة لكرة القدـ أثناء التعامؿ مع الكرة أك نتيجة لدفعة 
عنيفة خبلؿ المباراة أك نتيجة لقفزة خاطئة أك نتيجة لبلرتطاـ باألرضية ، كقد ينفجر كتر الكاحؿ 
حساس بالشد مع فقداف لكظيفة الكتر التي تتمثؿ  نتيجة بذؿ مجيكد عنيؼ مما يسبب ألـ شديد كا 

. في عدـ القدرة عمى الدفع بأصابع القدـ 
عبارة عف تمدد رباط العضبلت أثناء القياـ بتمديد زائد أك قكم فكؽ  : تمدد األوتار  -4-3 

الطاقة كيتطمب ىنا عبلج جراحي مع عبلج الجرعة إف كجد ، إف تمدد األكتار تحدث نتيجة 
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حمؿ غير عاد كيتمثؿ في ألـ شديد خاصة عند الحركة ك أثناء القياـ بجيد عضمي كالعبلج ىنا 
. يتمثؿ في كضع كمادات باردة ثـ العبلج بكاسطة األشعة تحت الحمراء 

يحدث االلتياب نتيجة إصابة في أبسط صكرىا كيؤدم إلى حدكث ألـ  :  التهاب األوتار-4-4
يشعر بو المصاب كيحدث خاصة عند مزاكلة بعض التمرينات الرياضية لمف لـ يسبؽ لو التعكد 
عمييا ، أك أثناء التدريب غير العادم أك التدريب فكؽ الطاقة الفيزيكلكجية  كما يتبع االلتياب 

أثناء اإلصابة بجسـ صمب كتنتج عف ىذه اإلصابة مكت ثانكم لخبليا األكتار كيستطيع أف يتبع 
: ىذا االلتياب أيضا بالتياب األعضاء المجاكرة لمكتر كعامة األعراض األساسية لبللتيابات ىي 

ألـ متمركز في جية الكتر الذم يتحرؾ أثناء القياـ بجيد عضمي  كما يستمر األلـ أثناء الميؿ  -
بسبب االلتيابات ، كيتمثؿ العبلج ىنا في راحة تامة باإلضافة إلى عبلج دكائي جدم مع 

:  المتابعة بالعبلج الطبيعي ،كاللتياب األكتار نكعاف ىما
يحدث في األكتار التي ليا غشاء سينكفي مثؿ ما يحدث  :التهاب الوتر الغشائي السينوفي - أ

في حالة أصبع الزناد حيث يمتيب الكتر كالغشاء المغمؼ لو في أثناء مركره براحة اليد ، ككما 
 ينشأ ىذا االلتياب الكترم  ؛(الدام كيرفاف)يمتيب أيضا في ظير الرسغ في المرض المعركؼ 

السنيكفي مف إجياد الرياضييف خبلؿ ممارستيـ لرياضاتيـ المختمفة ، كعند الكشؼ نجد أف الكتر 
المصاب مصدر ألـ كمنتفخ ، كتكجد بو خشخشة كيزداد األلـ عند تحريؾ الكتر، كأمثمة ذلؾ ما 

يحدث في أكتار الساعد لمرياضي الذم يمارس رياضة التجديؼ كما يحدث في العضمة القصبية 
الخمفية ككتر إبياـ القدـ عند العداءيف ، كالعبلج السميـ كالصحيح لمثؿ ىذه الحاالت ىي الراحة 
مع كضع بعض البطانات أك الجبائر أك السندات التي تساعد كثيرا عمى سرعة الشفاء ، كما أف 

 .تخفيؼ الضغط عمى نقاط الجسـ المتحممة لمضغط يؤدم إلى حدكث تحسف سريع 
 ىذا االلتياب يحدث في األكتار المحركمة مف الغشاء : التهاب الوتر المحيطي -ب

السينكفيفاألنسجة المحيطة األكتار تتعرض لمتمزؽ بفعؿ اإلصابة  نظرا لعدـ كجكد غشاء سينكفي  
فيصاب كتر الكعب ، ككتر صابكنة الركبة  فتفقد األكتار الكتر الكسط الذم يبيح ليا االنزالؽ 
لتؤدم كظيفتيا ، كيحدث نتيجة الضغط المستمر عمييا ؛ مثاؿ ذلؾ العدك لمف لـ يتعكد عمى 

. العدك يؤدم التياب األنسجة المحيطة بكتر الكعب 



 -2-جامعة باتنة   -  والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم معهد .................................. االصابات واإلسعافات االولية 
 

 
39 

 

   07 المحاضرة  رقم
 إصابات مفصل الكتف

 : مقدمة 
مسطح مثمث الشكؿ يقع عمى جدار القفص الصدرم ما بيف الضمع الثاني كالسابع  الكتؼ عظـ

تككف قاعدة العظـ إلى األعمى كرأسو إلى األسفؿ كلمعظـ ثبلث حكاؼ  ؛ كيثبت بالعضبلت
 تحكم والحافة الوحشية كتككف مكازية لمعمكد الفقرم  الحافة اإلنسية؛ كثبلث زكايا كسطحاف 

كبسبب . في قسميا األعمى التجكيؼ الذم يرتبط بو رأس عظـ العضد مككنة مفصؿ الكتؼ
ضحالة الحفرة الحقية ككبر رأس عظـ العضد فاف ىذا المفصؿ يتميز بحرية الحركة ، كمف القسـ 

أما السطح الخمفي لمعظـ فيتميز بكجكد  ؛ العمكم لمزاكية الكحشية ينشأ بركز يسمى النتكء الغرابي
عظـ الشكؾ كىك عبارة عف بركز عظمي عمى شكؿ جسر مككنان ما يشبو الرؼ كيقسـ السطح 

 أما ؛األعمى يسمى بالحفرة فكؽ الشككية كاألسفؿ بالحفرة تحت الشككية : الخمفي إلى قسميف 
 .النتكء اآلخرمي فينشأ مف الشكؾ في نيايتو 

  :مفصل الكتف  -1
يتككف مف تمفصؿ الرأس الكبير لعظـ العضد مع  (مف نكع الكرة كالحؽ) احد المفاصؿ الزاللية 

الحفرة الحقانية المسطحة كالصغيرة نسبيان كيسمح ىذا التككيف بحركة الذراع كدكرانو لجميع 
كاف كبر رأس عظـ العضد نسبة إلى صغر كتسطح الحفرة الحقانية يزيد مف مجاؿ  الجيات ، 

 تحيط  ؛ حركة المفصؿ كفي الكقت نفسو يقمؿ مف متانتة كيزيد مف إمكانية حدكث الخمع فيو
بالمفصؿ مف الخارج محفظة تتصؿ برأس عظـ العضد كبحافة الحفرة الحقانية اتصاالن رخكان كغير 

، كما يكجد رباطاف رئيساف يقكماف بميمة ربط  مشدكد كيتدلى قسـ مف المحفظة أسفؿ المفصؿ
فكؽ المفصؿ مباشرة مما يعطيو  عظـ المكح مع عظـ العضد كىناؾ رباط ثالث أعمى عظـ المكح 

تعزيزان مف األعمى  كتؤدم العضبلت فضبلن عف األربطة دكران ميمان في تقكيتو حيث تكجد إحدل 
يعتبر مفصؿ الكتؼ المفصؿ الكحيد في جسـ عشرة عضمة تحيط بو مف جياتو المختمفة ،

، كىذا ضركرم جدا  اإلنساف الذم نجد فيو الحركات كاضحة حرة كطميقة في جميع االتجاىات
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، المؼ  (الضـ)القبض، البسط، التبعيد كالتقريب -  :، إذ يقـك بالحركات اآلتية في مفصؿ الكتؼ
 .لئلنسية ، المؼ لمكحشية

 إف إصابات مفصؿ الكتؼ ممكف أف تحصؿ نتيجة التدريبات  : إصابات مفصل الكتف- 3
المستمرة كحركة الكتؼ المستمرة كما في فعاليات الرمي كالقذؼ ، ككذلؾ يمكف اعتبار إصابات 

مفصؿ الكتؼ مف اإلصابات الحادة كذلؾ نتيجة تشخيص مثؿ ىذه اإلصابات في بعض األحياف 
:  مف بيف إصابات الكتؼ ما يمي ،  لمصعكبة التشريحية في بناء كتككيف مفصؿ الكتؼ

، كيككف الكدـ عمى السطح الخارجي  أنكاع اإلصابات الكتفية الشائعة ىك أحد :  الكدم-3-1
، كيمكف تطكر الكدـ إلى كدـ  ، كال تشترؾ في ىذه الكدمات األربطة العضمية إال قميبل لممفصؿ

مزمف مع استمرار اإلصابة بو، كمضاعفات تكرر الكدـ ىي الضرر الذم يصيب أربطة عضمة 
 .لكح الكتؼ كاتصاليا بعظـ العضد كالذم يسبب ألما بالغا

ىك أيضا مف اإلصابات الشائعة لمفصؿ الكتؼ ، حيث يككف التمزؽ لمعضمة فقط  :  التمزق-3-2
كأحيانا لمعضمة كأكتارىا، إف مفصؿ العضد كالكتؼ يستند عمى العضبلت العاممة عميو كيستقر في 
صابة ىذه العضبلت تككف بسبب التمدد المفرط ، التقمص  مكانو بقكة، كتماسؾ ىذه العضبلت كا 

. العنيؼ ، االستخداـ المفرط لمفصؿ الكتؼ بشدة
األربطة كالمحفظة حكؿ مفصؿ الكتؼ العضدم قد تككف ليست ذات قيمة عالية :   االلتواء-3-3

في استقرار مفصؿ الكتؼ ، كليذا فإف حالة االلتكاء في مفصؿ الكتؼ ىي نادرة الحدكث إال إذا 
 .حصمت حالػة الخمع الجزئي أك الخمػع الكامؿ

خمع مفصؿ الكتؼ ىك شائع بيف البالغيف عامة كالرياضييف خاصة، :   خمع مفصل الكتف-3-4
 : كرة اليد كمف بيف أنكاع خمع مفصؿ الكتؼ ما يمي:كما يحدث في رياضات مثؿ

 :يعد الخمع الداخمي األمامي لمكتؼ ىك األكثر شيكعا كلو سبباف :  الخمع األمامي-3-4-1
 . كرة اليد:ينتج مف ضربة مباشرة مف الخمؼ لمكتؼ في رياضة مثؿ : سبب مباشر- 
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كينتج إذا ما كاف الذراع لمخارج كلؤلماـ مع ضربة قكية عمى اليد أك  : سبب غير مباشر- 
، كما يحدث أيضا في رياضة التنس  المبارزة كالجمباز:  ، كيحدث ذلؾ في رياضة مثؿ الككع

. األرضي كالرمي في ألعاب القكل
  :الفحص والتشخيص- 
 .بالمقارنة بالكتؼ اآلخر (التجكيؼ العنابي) اختفاء رأس عظمة العضد مف تجكيفيا الطبيعي -
 يجب التأكد مف سبلمة النبض كالجياز الدكرم كالعصبي في الجية المصابة الستبعاد -

 .المضاعفات
 .يبلحظ فيو خمع رأس عظمة العضد مف التجكيؼ العنابي:  الفحص باألشعة- 
:   العالج- 

 :، كيتـ إرجاع الخمع كما يمي يفضؿ أف يككف المصاب تحت التخدير الطبي العاـ
 . جذب الذراع إلى الجية السفمى لمدة دقيقتيف-
  .جذب الذراع كالساعد لمدة ثبلث دقائؽ متتالية إلرجاع رأس عظـ العضد في مكانو الطبيعي-
 . ضـ الساعد ليمتصؽ تماما بالجنب لمدة ثبلث دقائؽ أخرل-
 . ضـ الساعد عمى الصدر كالمحافظة عمى ىذا الكضع بتثبيتو بػػػػػػػػػػػػػ  ببلستير طبػي-
ال تحكؿ إلى خمع متكرر-  . راحة لمدة ثبلث أسابيع كاممة كا 
 يصرح لمرياضي أثناء فترة الراحة السابقة بالجرم عمى أال يستخدـ الكتؼ المصاب إال بعد -

. مركر شير كنصؼ مف اإلصابة
    يمنع إرجاع الخمع في أرض الممعب أك بدكف تخدير طبي عاـ منعا لحدكث مضاعفات-

كيمكف استخداـ طريقة الضغط عمى الساعد لؤلسفؿ مع الضغط أسفؿ اإلبط لؤلعمى باليد األخرل 
. إلرجاع الخمع بإرجاع رأس عظـ العضد في تجكيفيا الطبيعي

  الخمع الخمفي لمكتؼ مف اإلصابات األقؿ حدكثا بالنسبة لمرياضييف : الخمع الخمفي -3-4-2
كأىـ العكامؿ التي تؤدم إلى ىذا الخمع كجكد قكة خارجية تؤثر عمى النياية السفمػى لعظـ العضد 
مع كجكد الذراع في  كضع انثناء لؤلماـ تمؾ القكة تنتقؿ إلى الجزء العمكم لمذراع مما يؤدم إلى 
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كال تظير عبلمات تشكه في  ، دفع رأس عظـ العضد خارج الحفرة العنابية كفي االتجاه الخمفي
، كعند لمس منطقة الكتؼ  مفصؿ الكتؼ نتيجة ليذا الخمع، كالمصاب يقاـك أم حركة لمكتؼ

تشعر ككأنو ال تكجد رأس عظـ العضد في المنطقة األمامية مف الكتؼ كيمكف اإلحساس بيا عف 
  .طريؽ لمس المنطقة الخمفية لمكتؼ كيظير النتكء الغرابػي

:  األعراض- 
. حدكث كـر حكؿ الكتؼ نتيجة ليذه اإلصابة مما يؤدم إلى صعكبة التشخيص- 
. حركة المفصؿ فتككف صعبة كمؤلمة نتيجة لمتقمص العضمي الحادث -
 . صكرة األشعة ضركرية في تمؾ الحالة لتحديد مكقع عظـ العضد مف الكتؼ-
 إعادة الخمع مبكرا كذلؾ عف طريؽ السحب لؤلماـ كالضغط عمى رأس العضد لؤلماـ : العالج- 

، كيمكف استخداـ ىذه الطريقة مع تخدير  ، في العادة ينػزلؽ رأس العضد كيعكد إلى مكانو أيضا
  المصاب مكضعيا إذا كاف قد مضى كقت عمى حدكث اإلصابة

 الخمع السفمي لمفصؿ الكتؼ يحدث نتيجة دفع الذراع مباشرة في : الخمع السفمي- 3-4-3
، مما يؤدم إلى دفع الجزء الكحشي لمعنؽ التشريحي لعظـ العضد ضد النتكء  االتجاه الخارجي

، كتتمزؽ  ، كذلؾ أف الرأس دفع لمجية الكحشية ضد الجزء السفمي لممحفظة كاألربطة االخركمي
، كرأس عظـ العضد ينػزلؽ ليصبح في االتجاه  األربطة مف الجزء السفمي لحافة الحفرة العنابية

كينخفض الذراع لؤلسفؿ كلمجانب كالرأس  الكحشي كلؤلسفؿ فكؽ الحافة السفمى لمحفرة العنابية ؛
 كعند الفحص تككف ىناؾ  ، كيصبح الخمع خمع تحت النتكء الغرابي منػزلؽ لمجية الكحشية

صعكبة محتممة لتحديد ىؿ حدث إف تحرؾ رأس العضد لؤلماـ مؤقتا أـ ال أـ أنو قد تحرؾ 
إف دراسة صكرة األشعة بعناية مف الممكف أف تحدد الكضع الصحيح لتحرؾ ؛  مباشرة لؤلسفؿ
  ، كذلؾ أية أضرار قد لحقت بالعظاـ رأس العضد

كيحدث كثيرا في رياضة كرة اليد عند مد الذراع بقكة لؤلماـ كقذؼ :   الخمع المتكرر-4- 4- 3
 .الكرة ، أك عند تعمؽ يد البلعب كجذبػيا بكاسطة الخصـ في حركة خاطئة فنيػا
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في الممعب يمكف إرجاع الخمع المتكرر مباشرة كبدكف تخدير طبي عاـ بنفس  : العالج- 
،  التدخؿ الجراحي إذا ما تكرر الخمع بصكرة دائمة.الطريقة المتبعة كالمشركحة في الخمع األمامي

بصكرة مقبكلة   %25فقط مف المصابيف لممارسة الرياضة منيـ  %70بعد الجراحة يعكد لإلشارة 
. أم أف ىذا النكع مف الجراحة يؤثر بصكرة ممحكظة عمى األداء  الرياضي فيما بعد 

:    خمع مفصل عظم الترقوة مع عظم الموح-5- 3 
  :  األسباب - 

    . السقكط عمى الكتؼ- 
 . السقكط عمى اليد المنفردة-

 . كيحدث بالتالي تمزقا في األربطة بيف عظـ الترقكة كعظـ المكح
  .ألـ يسبب تحديد حركة المفصؿ المصاب بسبب قطع األربطة بو:  األعراض- 
بالتحسس اإلكمينيكي نجد حركة غير طبيعية في نػياية عظـ الترقكة عند التقائيا :   التشخيص-  

 . ، كتحدث تمؾ الحركة في اتجاىيف لؤلعمى كلؤلسفؿ بعظـ المكح
انسحاب الترقكة النسبي مف التصاقيا بعظـ المكح خبلؿ حركة لؼ اليد لمخارج كلؤلعمى أكثر - 
 .درجة° 90مف 
 .ألـ عند الضغط عمى الطرؼ الخارجي مف عظـ الترقكة- 
  .عمؿ رباط ضاغط مقكل برباط الصؽ عمى شكؿ حرؼ ثمانية:  العالج- 
  . عبلج طبيعي بعد عدة أياـ مف إزالة الرباط الضاغط-
 . تدخؿ جراحي إذا تكررت اإلصابة أك في حالة فشؿ العبلج الطبي كالطبيعي -
  ، عظـ الترقكة إف مف أىـ العظاـ المككنة لمفصؿ الكتؼ ىي عظـ العضد :  الكسور-6- 3

، كفيما يمي نتناكؿ تعرض كؿ عظـ  ، ىذه العظاـ مجتمعة تككف مفصؿ الكتؼ عظـ لكح الكتؼ
:   وهي مف العظاـ الثبلثة إلصابة الكسر
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عظمة الترقكة يكثر إصابتيا عند السقكط عمى الكتؼ ككذلؾ عند :   كسر عظم الترقوة-3-6-1
السقكط عمى اليد المنفردة ، كمف النادر أف تحدث مضاعفات خطيرة لئلصابة بكسر الترقكة في 

ىذه الحالة كلكف قد تحدث بعض المضاعفات  
، الشرياف المار تحت الترقكة كىك الشرياف  عندما تخترؽ أك تمزؽ إحدل شظايا العظاـ المتفتتة

الرئيسي لمطرؼ العمكم مما ينتج عنو نزيؼ دمكم داخمي ، كما أف كسر منتصؼ الترقكة ىك 
 .النكع الشائع في رياضة كرة اليد كسببو الكقكع عمى الكتؼ

 : الفحص والتشخيص- 
.  ألـ عند تحريؾ الكتؼ-
 .(المنطقة المصابة  ) تكـر مع نزيؼ بالمنطقة منتصؼ الترقكة -
 . ألـ حاد عند لمس المنطقة المصابة-
  .يظير الكسر كاضحا في األشعة  في منتصؼ الترقكة غالبا:  التشخيص باألشعة  -
 حتى شير، كيعكد لممارسة  يوما15رباط عمى شكؿ حرؼ ثمانية يستمر لمدة  :  العالج- 

 كفي حالة كسر الترقكة المضاعؼ أك إذا ما صاحبو إصابة ؛ الرياضة بعد شيريف كنصؼ
. لؤلعصاب ينصح بجراحة فكرية

يتعرض عظـ العضد لمكسر ، كىذا الكسر غالبا ما يحدث في  :   كسر عظم العضد-6-2- 3
رأس عظـ العضد كفي الجزء أك القسـ العمكم في جسـ العظـ ، ككذلؾ في منتصؼ عظـ 

العضد ، ككما يتعرض القسػـ السفمي مف عظـ العضد لمكسر كتحدث جميع ىذه الكسكر نتيجة 
إصابة مباشرة، كتحصؿ مثؿ ىذه الكسكر عامة في جميع األلعاب الرياضية التي تتميز بعاممي 

. الخ...كرة اليد، المصارعة : السرعة كالقكة مثؿ
  : أعراض اإلصابة- 
 . الشعكر بألـ شديد كخصكصا عند تحريؾ العضك المصاب-
 . ظيكر كـر في المنطقة المصابة نتيجة تمزؽ األكعية الدمكية كاألنسجة المصابة-
 .فقداف لمكظيفة بعدـ المقدرة عمى تحريؾ المفصؿ - . كجكد تشكه في المنطقة المصابة-
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 :اإلجراءات الوقائية والعالجية- 
 يجب قياـ المصاب بأداء تمرينات االنقباضات الثابتة لعضبلت كأكتار العضك المصاب -

 .بغرض زيادة التنشيط الدكرة الدمكية
 بعد إزالة الجبس مباشرة ينصح باستعماؿ رباط ضاغط مكاف الجبس لفترة قصيرة كدعامة -

 .مؤقتة لكقايتو مف الكـر
 . يمكف استخداـ التدليؾ المسحي السطحي كالعميؽ إلزالة التراكمات بالعضبلت-
 تحريؾ العضك المصاب كبالتالي تحريؾ المفصؿ بكاسطة الشخص المعالج إذا لـ يستطع -

  .المصاب القياـ لكحده بيذا العمؿ، ثـ إعطاء تمرينات بالمقاكمة
 : الوقت الكافي لمعالج- 
 عمى البلعب المصاب أف يقضي فترة شيريف قبؿ أف يشترؾ في أية مباراة أك عكدتو لممارسة -

. رياضتو المفضمة 
 خبلؿ شير مف اإلصابة البد لممصاب مف إجراء التمرينات التأىيمية التي تؤىمو لممارسة لعبتو -

 .المفضمة
تعتبر ىذه الكسكر مف الكسكر نادرة الحدكث كذلؾ لممكقع :   كسر عظم لوح الكتف-3-6-3

.   التشريحي المميز ليذه العظمة الذم يحمييا مف اإلصابات المباشرة
ىك مفصؿ زاللي كحيد المحكر يعمؿ بكساطة مجمكعة مف  : المرفق إصابات مفصل- 

العضبلت كاألربطة المحيطة بيا أف الحركات التي يقـك بيا ىي الثني كالمد كيمكف دكراف عظـ 
الكعبرة حكؿ عظـ الزند في حركتي الكب كالمد كالثني ؛ يتككف ىذا المفصؿ مف التقاء عظـ 

: كبالتقاء ىاتيف العظمتيف ، تتككف ثبلثة مفاصؿ ىي (الكعبرة كالزند)العضد مع عظمتي الساعد 
المفصؿ بيف عظـ العضد كعظـ الكعبرة حيث يتمفصؿ ركيس عظـ العضد مع رأس عظـ - 

 .الكعبرة 
 المفصؿ بيف عظـ العضد كعظـ الزند حيث تتمفصؿ بكرة عظـ العضد مع الثممة البكرية -

 .لعظـ الزند 
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  أما المفصؿ الثالث فيتككف مف التقاء رأس عظـ الكعبرة مع الحفرة السينية الصغرل لعظـ الزند -
 تحيط بالمفصؿ محفظة ليفية تتقكل باألربطة كىناؾ المحفظة الزاللية التي تبطف المحفظة -

الميفية ، كتكجد بيف المحفظتيف في الجزء العمكم مف الحفرة المرفقية كسادة دىنية ككيس زليمي 
يفصؿ بيف كتر العضمة العضدية ذات الرؤكس الثبلثة كبيف المحفظة الميفية حيث تقمؿ مف 

الرضكض عمى النتكءات الصدمات التي تقع عمى المفصؿ مف الخمؼ كيتعرض ىذا المفصؿ إلى 
ككسكر  (عندما يخرج عظـ الكعبرة مف مكانو في أسفؿ عظـ العضد )الحادة كخمع مفصؿ المرفؽ 

. عظاـ مفصؿ المرفؽ ، التياب مفصؿ المرفؽ 
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   08المحاضرة  رقم 
 : الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحلإصابات مفصل  - 

 : مقدمة 
يعتبر الكاحؿ مف أكثر المناطؽ تعرضا لئلصابة بسبب المجيكد الكبير الذم يصيب المرفؽ 
يقاؼ الكرة ، كيتيح مفصؿ الكاحؿ حركة  الحيكم كذلؾ نتيجة استعمالو في التسديد كالتمرير كا 
كاسعة لمقدـ إلى اإلماـ كالخمؼ كحركة محدكدة إلى الجكانب كتشمؿ االلتكاء الكاحؿ ، ككسر 

. الكاحؿ كخمع المفصؿ  
  : مكونات مفصل الكاحل - 1

. يتككف مفصؿ الكاحؿ مف ثبلث عظاـ كعدة أربطة كحافظة زاللية لممفصؿ 
عظمة القصبة ىي العظمة الرئيسية في الجزء السفمي مف الساؽ كىي مف يتحمؿ معظـ كزف - 

 . الجسـ كالجزء األسفؿ منيا يشكؿ النتكء الداخمي لمكاحؿ 
  عظمة الشظية كىي العظمة الصغرل كالجزء السفمى منيا يشكؿ النتكء الخارجي لمكاحؿ -
عظـ العقب ، العظـ القنزعي ، العظـ المكعب ، العظـ الزكرقي ،  ) عظاـ رسغ القدـ السبعة -

(االنسي كالكحشي ، كالكسطى : العظاـ االسفينية الثبلثة  
. تتككف مف ثبلث مجمكعات مف األربطة:  أربطة الكاحؿ -
تمتد مف  (خمفية ،أمامية ، سفمية  )يتككف مف ثبلث حـز ليفية :  الرباط الجانبي الخارجي -

.  العقب حتى عظمة الشظية 
.  ىك رباط مثمث الشكؿ يمتد مف الكعب حتى عظمة الساؽ :   الرباط الجانبي الداخمي -
مف أقكل األربطة التي تشد بيف عظمة القصبة كالشظية كعظمة الكاحؿ :  األربطة الكسطى -

.  كمف النادر إف تتمزؽ إال إذا حدث كسر 
تحتكم عمى السائؿ الزاللي الذم يعمؿ عمى حماية المفصؿ مف : المحفظة الزاللية لممفصؿ - 

 .الصدمات كاالحتكاؾ 
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 :  الكاحلمفصل أهم إصابات - 2
ىك تمدد أك تمزؽ جزئ أك كمي ألحد األربطة التي تربط عظاـ مفصؿ  :  التواء الكاحل-2-1

الكاحؿ معا كيتعرض ليذه اإلصابة العبك  كرة القدـ كالسمة كالطائرة كجميع الرياضات التي 
.   تتطمب القفز 

: حسب نوع الحركة المسببة لاللتواء : أنواع التواء الكاحل  -
 بالمائة مف التكاء الكاحؿ يسبب ىذا النكع مف االلتكاء إصابة 90يشكؿ   :  االلتواء المنقمب-1

. الرباط الجانبي الخارجي كغالبا ما تككف الحزمة الميفية األمامية ىي المصابة  
 بالمائة مف 10يحدث بسبب زيادة لؼ الكاحؿ نحك الخارج كيمثؿ  :  االلتواء المنعكس-2 

. حاالت التكاء الكاحؿ يسبب ىذا النكع مف االلتكاء إصابة الرباط الجانبي الداخمي 
ىك تمزؽ احد األربطة أك عدة أربطة  :  التكاء الخطير -
. ألـ  ، تكـر ، محدكدية كبيرة في حركة المفصؿ :  اإلعراض -

 أسابيع حتى يتـ شفاء األربطة المتمزقة ، كبعد 6 الى 4تثبيت القدـ بالجبس لمدة مف : العبلج 
إزالة الجبس تبدأ مرحمة العبلج لمدة ثبلث أسابيع تحت إشراؼ أخصائي التأىيؿ بيدؼ إرجاع 

. الحركة الطبيعية كالقكة العضمية كعضبلت الكاحؿ 
ىك تحطـ أك تيشـ كامؿ في عظاـ مفصؿ الكاحؿ كقد يحدث :  الكاحل  مفصلكسور- 3

في تقعر نياية عظـ القصبة مف الجية الخارجية في أسفؿ الساؽ ، كيحدث بسبب التكاء المنقمب  
.  كيتعرض الرياضييف الذم تتطمب رياضتيـ الركض كالجرم  

:  عراض األ- 
  .الـ مباشر فكؽ منطقة اإلصابة- 
 . تشكه المنطقة في لحظة اإلصابة –
.   الـ حاد كالصدمة الكيربائية –

التبريد كالضغط كالرفع ، كضع جبيرة أسفؿ الساؽ ، اخذ األشعة لمتأكد مف : العالج - 
. التشخيص 



 -2-جامعة باتنة   -  والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم معهد .................................. االصابات واإلسعافات االولية 
 

 
49 

 

تىر العىًقًبيٌ : إصابات وتر أخيل -  أك العيٍرقيكب ىك كتر يكجد في  كتر أخيؿ كيعرؼ أيضان باسـ الكى
عضمة بطف )مؤخرة الساؽ تتصؿ بو كؿ مف العضمة األخمصية كالعضمة التكأمية الساقية 

لتندغما مف خبللو في عظمة العقب ؛يعتبر ىذا الكتر أقكل ك أسمؾ   كالعضمة النعمية (الساؽ
 سنتيمتر ، كتكثر اإلصابة في ىذا الكتر في 15كتر في جسـ اإلنساف ك يبمغ طكلو حكالي 

المبلعب الرياضية ، كاإلصابة عبارة عف التياب الكتر أك القطع الجزئي أك الكمي ، كما يمكف 
أف يحدث في أٌم مكافو عمى طكؿ الكتر؛ كبالٌرغـ مف أٌف اإلصابات األيخرل التي قد تصيب كتر 

 .أخيؿ تتحٌسف عادةن بالعبلج المنزلي، إال أٌف تمٌزؽ كتر أخيؿ يتطٌمب الٌتدٌخؿ الٌجراحي إلصبلحو

 
: اإلصابات التي تصيب هذا الوتر- 1
األجربة ىي أكياسه صغيرةه مف الٌسائؿ تتكٌضع في : التهاب الكيسي أو التهاب الوتر- 1-1

، تقـك بتمطيؼ الحركة بيف العظاـ كالعضبلت كاألكتار المٌتصمة بالعظاـ كتسٌيؿ الحركة  الٌجسـ
، كقد يحدث االلتياب في  بالحد مف االحتكاؾ ، كااللتياب الكيسي ىك التياب كتيٌيج الٌجراب

، كييدعى ىذا الٌنكع مف االلتياب الكيسي  ككتر أخيؿ (العقب)الٌجراب الذم يقع بيف عظـ الكعب 
، يبدأ االلتياب الكيسي الذم يصيب المنطقة التي يٌتصؿ فييا  بااللتياب الكيسي خمؼ العرقكب

، كيمكف مبلحظة احمرار كتكٌرـ  ، باأللـ كتيٌيج الٌجزء الخمفي مف الكعب كتر أخيؿ بعظـ الكعب
 .، كما قد يسٌبب الٌجزء الخمفي مف الحذاء المزيد مف الٌتيٌيج تمؾ المنطقة

 إٌف األلـ الذم ينجـ عف كتر أخيؿ ىك نتيجةه لمٌتمٌزقات الٌصغيرة كااللتياب في :التهاب الوتر- 
، يحدث التياب كتر أخيؿ فكؽ نقطة االٌتصاؿ بيف الكتر كعظـ الكعب  أنسجة الكتر نفسو

كتتضٌمف أعراض اإلصابة بالتياب كتر أخيؿ الٌتكٌرـ كاأللـ عند الٌضغط عمى القدـ أثناء المشي 
 .أك بعد مٌدة طكيمة مف الٌراحة
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يساعد كتر أخيؿ عمى تكجيو القدـ نحك األسفؿ كالكقكؼ عمى أصابع القدـ كالٌضغط : األسباب
عمى القدـ أثناء المشي كيعتمد المرء عمى كتر أخيؿ فعمٌيان في كٌؿ مٌرةٍّ يحٌرؾ فييا قدمو كتنجـ 

، كالذم يمكف  ، عف الٌضغط المتكٌرر عمى الكتر (الذم يدعى بحبؿ الكعب)إصابات كتر أخيؿ 
 :أف يحدث أك يتفاقـ بسبب ما يمي

 .اإلفراط في استعماؿ الكتر  -
 . الٌجرم عمى الٌتبلؿ كاألسطح القاسية -
 .ضيؽ عضبلت الٌساؽ   -
  ضعؼ عضبلت الٌساؽ-
األحذية البالية أك التي ال تناسب القدـ جٌيدان     -
 األقداـ المسٌطحة ؛ كغالبان ما تحدث إصابات كتر أخيؿ كنتيجةو لممشاركة في نشاطو ينطكم -

،  ، إذا لـ يكف المصاب قد تكٌيؼ مف الٌمعبة أك لـ يستعد عمى تكٌقؼ حركة القدميف كبدئيا
كيتضٌمف ذلؾ لعب كرة المضرب أك االسككاتش أك كرة الٌسٌمة لممٌرة األكلى بعد االنقطاع عف 

كقد تحدث اإلصابات في بعض األحياف بسبب اإلفراط في إجياد كتر أخيؿ  ؛ الٌمعب لفترةو طكيمة
، كما قد يصاب الٌرياضٌيكف المتمٌرسكف بتمٌزؽ كتر  عند القياـ بنشاطو بسيط كالعناية بالحديقة

 .أخيؿ في بعض األحياف
: ألعراض  ا- 
  ألـ شديد عند التقاء الكتر بعظمة العقب -
  يزداد الشعكر باأللـ دائما بعد فترة مف الراحة كخصكصا عند النيكض مف الفراش-
 . أحيانان يبلحظ كجكد احمرار كتكـر بسيط -
  قد يجد المصاب صعكبة في ارتداء الحذاء ، كخاصةن إذا كاف ضيقان -
 . العبلج باألدكية مضادة االلتياب - . كمادات الثمج  - . الراحة التامة : -العالج  - 
   . تركيب دعامة ببلستيكية لدعـ الكتر  - 

   قد تحتاج الحاالت المعقدة إلى التدخؿ الجراحي- 
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 قطع بالكامؿ ك القطع الجزئي  :يكجد نكعاف:   قطع الوتر-2-1
 : يحدث القطع نتيجة لؤلسباب التالية :  القطع الكامل -
 .الخاصة بالكتر  عبلج سيء ك غير كامؿ لحاالت االلتياب-
يتسبب في حركات عصبية   إىماؿ مرحمة التأىيؿ كالخاصة لمعضبلت المتصمة بالكتر مما-

العضمي العصبي كالذم يؤدم إلى  عدـ التناغـ ؛كذلؾمتشنجة لمعضبلت ك قد يؤدم إلى القطع
ك عدـ انصياع العضبلت في حركتيا  أف تقـك العضبلت بحركات ال إرادية في اتجاىات مختمفة
 .كقد تؤدم إلى مساعدة القطع  لممؤثرات العصبية مما ينتج عنو قياميا بحركات مفاجئة

الكتر ك خصكصا عند العبي كرة القدـ أثناء التدخبلت العنيفة ك التي  ضربة مباشرة في- 
الكاحؿ   تصيب منطقة العرقكب ك

 : تتضٌمف أعراض اإلصابة بتمٌزؽ كتر أخيؿ ما يمي :األعراض
.   ألـ قد يككف حاٌدان كتكٌرـ بالقرب مف العقب -
  . عدـ القدرة عمى ثني القدـ لؤلسفؿ أك المشي بشكؿو طبيعي-
، إذا كاف تمٌزؽ كتر أخيؿ كمٌيان  عدـ القدرة عمى الكقكؼ عمى أصابع القدـ في الٌساؽ المصابة- 
 .المنطقة األعمى  عند الفحص يشعر الطبيب بكجكد فجكة بيف عظمة العقب ك-

ذا كاف الٌتمٌزؽ جزئٌيان، فقد يتمٌكف . كيسمع المرء صكت فرقعة أك طقطقة عند حدكث اإلصابة كا 
 .الٌشخص المصاب مف تحريؾ قدمو، كما قد يعاني مف ألـو كتكٌرـو طفيفيف

 . يشمؿ النيج الجراحي كالغير جراحي :العالج- 
ككف لممرضى األقؿ نشاطان كالذيف يعانكف مف ظركؼ صحية تمنعيـ م:  العبلج الغير الجراحي- 

 مف الخضكع لعممية جراحية كيشمؿ العبلج عادةن  التقييد في الجبس لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع
أكثر الجراحيف يشعركف أف التدخؿ الجراحي المبكر مفيد كىناؾ نكعاف :  العالج الجراحي- 

، خبلؿ العممية الجراحية  مف العمميات الجراحية ؛ الجراحة المفتكحة كجراحة عف طريؽ الجمد
؛ كفي الجراحة عف  المفتكحة يتـ إجراء شؽ في الجزء الخمفي مف الساؽ كتتـ خياطة كتر أخيؿ
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قد يتـ تأجيؿ .طريؽ الجمد، يتـ عمؿ عدة شقكؽ صغيرة بدال مف شؽ كاحد كبير كيخيط الكتر
 .العممية الجراحية لمدة أسبكع تقريبا بعد تمزؽ لمسماح لمتكـر لبلنخفاض

 أياـ ك ضمنيا يحتاج 3- 2المصاب تقريبا داخؿ المستشفى مف  يظؿ : إعادة تأهيل- 
 .ببلستيكية مف تحت الركبة ك ألسفؿ القدـ المصاب إلى عمؿ جبيرة

 2 الى 1القدـ المصابة لفترة بعد العممية قد تمتد مف  يمنع المريض تماما مف االرتكاز عمى  -
 أسبكع

 : مرحمة المتابعة- 
كلعدـ تكرار اإلصابة يستحسف ، باالرتكاز البسيط عمى القدـ بعد األسبكعيف يسمح لممصاب 

 اختيار األحذية المناسبة كتجنب األخطاء خبلؿ التدريب كاستشارة المختصيف إذا كانت لدييـ 
  .أعراض كالراحة البدنية

 8تركز تحت القدـ كتنتيي عمى شكؿ  :ضمادات القدـ كالكاحؿ: نموذج لتضميد الكاحل - 
ىك  لتضميد الكاحؿ انتو مف الخارج كما. بيذا تغطى القدـ كالكاحؿ كتسنداف جيدان . الكاحؿ حكؿ
  .كلتضميد القدـ استمر حتى قاعدة أصابع القدـ كانتو فكؽ مشط القدـ. مبيف
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   09المحاضرة  رقم 
  :اإلصابات المرتبطة بالظروف- 

  : التعرض لمحرارة -
 : مقدمة 

كمما كانت حرارة الطقس مرتفعة ك خصكصا إذا كانت الرطكبة مرتفعة ، سيجد الجسـ صعكبة 
 درجة 37في إنتاج مادة العرؽ مف اجؿ صرؼ حرارة الجسـ إلى الخارج لجعميا مستقرة عمى 

مما يتسبب في ظيكر قصكر الكظائؼ الحيكية كما سيزداد الكضع خطكرة إذا كاف  ، تقريبا
  .التعرض لمحرارة لمدة أطكؿ مصحكبا بتماريف رياضية مجيدة أك عمؿ مضف تحت الشمس 

 ضربة شمس   -ةضربة حرار-   :ظروف التعرض لحرارة لمدة طويمة
 يحدث ىذا النكع مف الضربة خصكصا لؤلشخاص الذيف تعرضكا لمحرارة :ضربة حرارة - 1

لساعات أك حتى ألياـ مثؿ الرياضيكف ك العداءكف  
كالمدمنكف  ك غالبا ما يصيب األشخاص ضعيفي البنية ك العجزة ك األطفاؿ ك المرضى، كالبدناء

عمى المخدرات ك المنبيات،كالنتيجة ىي جفاؼ الجمد الذم ال يقدر عمى إنتاج العرؽ  إما بسبب 
  .خمؿ في ميكانيزمات تنظيـ الحرارة بالجسـ أك بسبب نقص الماء

  :أعراض ضربة حرارة- 
      أالـ أك شقيقة بالرأس ك الرغبة في االستفراغ -
   دكخة ك عدـ استقرار الضحية مصحكبة بتقمصات عضمية -
  .عرؽ كثير  -.إحساس بالتعب كالكىف الجسدم -
    .رارة مرتفعة شيئا ما ح-
ارتفاع حرارة  - . تسارع قكم في النبض   – . غيبكبة ك تشنجات  -  . ضبللة الكجية  -

  . احمرار ك جفاؼ الجمد -  ارتفاع في كتيرة التنفس   -  .الجسـ بنسبة غير عادية 
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  :إسعاف ضربة حرارة- أ 
 . نقؿ الضحية إلى مكاف بارد ، ثـ ضعو في الكضعية التي يرتاح عمييا  -
 .غط الضحية بمفاؼ مف قماش مبمؿ ، استعف بمرذاذ ماء ك مركحة لتبريده   -
  (حرارة الماء اقؿ شيئا ما مف حرارة الجسـ)إذا كاف طفبل أك رضيعا ، خذ لو حماما دافئا   -
 .، اسقيا ماء بجرعات صغيرة  اذا كانت الضحية كاعية ك ال تتقيأ  -
 .قـ بتقييـ حالة الضحية مع أخد حرارتيا ،ثـ  قـ بإجراءات اإلسعاؼ البلزمة   -
اطمب المشكرة الطبية مع االستمرار في مراقبة الضحية ك طمأنتيا الى غاية كصكؿ الدعـ   -

 . الطبي
ضربة شمس ىي حالة تصيب األشخاص الذيف يجمسكف تحت أشعة  :  ضربة شمس- 2

بشرتيـ ىذا التعرض لمشمس قد يعقبو  (سمرة ) الشمس الحارة ك لفترة طكيمة مف اجؿ تسمير
مخطر عصبي ك الذم سيمنع الجسـ مف تعديؿ حرارتو مما سيدفعيا لبلرتفاع نسبيا ك بشكؿ 

كاف لـ تتخذ في ىذه الحالة إجراءات اإلسعاؼ العاجؿ ، فقد تتعرض الضحية لمخاطر . أسرع 
 .حيكية مفاجئة تعرضيا لمكفاة سريعا

  :أعراض ضربة شمس -
ارتفاع ممحكظ في حرارة الجمد ك   - .جفاؼ الجمد ك احمراره   - . انعداـ كجكد العرؽ   - 

 .خمؿ في التصرفات ك الكعي   - .    أالـ قكية بالرأس   -  .الجسـ كمو 
  : أعراض حسية لضربة شمس- 
- ب .ظيكر فقاعات أك نفطات عمى الجمد -  .  حكة شديدة   - .  احمرار ك تكرد الجمد -

  :إسعاف ضربة شمس
  .انقؿ الضحية إلى مكاف بارد ، ثـ ارفع رأسيا إلى أعمى إذا كانت كاعية  -
 قـ بتقييـ لمحالة ثـ قـ بإجراءات اإلسعاؼ الضركرية   -
  .اطمب المشكرة الطبية  -
 .أزؿ مبلبس الضحية ما عدا الساترة لمجسد،ثـ ضع لفافا قماشيا مبمبل عمييا   -
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 .قـ برش المفاؼ مف حيف آلخر بالماء مف اجؿ تخفيض حرارة جسـ الضحية   -
قـ بتبريد الرأس ك العنؽ اذا كاف ممكنا بقطع ثمجية ممفكفة في كيس ببلستيؾ، كسط قطعة   -

 ثكب 
  .راقب الضحية ك طمأنيا إلى غاية كصكؿ الدعـ الطبي  -
  :اإلصابات الناتجة عف البرد   :الحوادث الناجمة عن البرد -3 
 ىي إصابات جمدية سطحية ناتجة بسبب بركدة محمية لبعض أطراؼ : قضمة الصقيع - 3-1

األيدم ك األصابع ، األقداـ ك أصابعيا  : الجسـ مثؿ 
  .، ك قد تككف ىذه القضمة مصاحبة النخفاض حرارة الجسـ ك األنؼ ك األذف

اف لـ تتخذ في ىذه الحالة إجراءات اإلسعاؼ ، فقد يصاب العضك بقصكر دكراني ك قد تمكت 
  .الخبليا ك تصاب بالعدكل التي قد تؤدم بدكرىا إلى اإلصابة بمرض الكزاز

  :أعراض قضمة صقيع -3-2
في المرحمة الثانية يشعر بخدر  -  .في المرحمة األكلى يشعر الضحية بألـ مثؿ كخزات اإلبر- 

 .ك تنميؿ ك تيبس ك شحكب في العضك المتعرض لمقضمة 
 .في مرحمة متقدمة ميكؿ لكف العضك إلى السكاد ك انعداـ اإلحساس بو - 
  .ظيكر فقاعات ك إحساس بألـ شديد أثناء تسخيف العضك -
  :أعراض انخفاض حرارة الجسم - 3-3
 .  شحكب ك بركدة ك رطكبة الجمد مصحكبا بحكة  -
  .خمؿ في التكجو،فقداف الكعي، اضطراب في السمكؾ )اضطرابات في الكعي  - 

ك  (نقص في ترددات التنفس ك ضعؼ قكة النبض )ضعؼ في كظيفتي الدكراف ك التنفس  -
  .الذم قد يؤدم إلى تكقؼ النبض ك التنفس

  :طريقة اإلسعاف - 3-4
  :إسعاف قضمة صقيع– أ 

 .نزع خكاتـ الضحية ك القفازات ك الجكارب   -
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 .ال تحاكؿ فرؾ اك تدليؾ المنطقة المقضكمة اذا كانت الضحية تحس بتنميؿ بيا   -
لؼ المنطقة المصابة بقطعة قماش اك ضعيا إف امكف تحت إبط الضحية لتدفئتيا بشكؿ   -

  .اطمب المشكرة الطبية  - .  تدريجي 
  :إسعاف انخفاض الحرارة الجسمية– ب 
ك غير المبلبس الرطبة اك  (...بيت، سيارة إسعاؼ)انقؿ الضحية إلى مكاف جاؼ ك دافئ   -

 .قـ بفحص الضحية لتقـك بإجراءات اإلسعاؼ الضركرية   -. مبممة 
  (درجة مأكية 15مف األفضؿ استعماؿ محرار بترقيـ يصؿ حتى ) قس حرارة جسميا -
. لؼ الضحية بأغطية دافئة  -

  . اطمب المشكرة الطبية- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -2-جامعة باتنة   -  والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم معهد .................................. االصابات واإلسعافات االولية 
 

 
57 

 

   10المحاضرة  رقم 
  :  واإلسعافات االولية في الحاالت الطارئة اإلصابات- 

 
 اإلغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء

 :مقدمة 
ىك فقداف مؤقت لمكعي يميو عكدة إلى اليقظة الكاممة ،  فقداف الكعي ىذا يرافقو في االغماء 

كيحدث بسبب . العادة فقداف السيطرة عمى العضبلت الذم يمكف أف يؤدم إلى السقكط
اإلغماء ال ينتج عف اإلصابات التي قد  ؛ االنخفاض المؤقت لكمية الدـ الكاصمة إلى الدماغ

إال . ، ألف فقداف الكعي بعد حدكث إصابة في الرأس ىك ما يطمؽ عميو االرتجاج تصيب الرأس
كاألخطر ىك . ، فعند اإلغماء قد يسقط الشخص كيؤذم نفسو أف اإلغماء بدكره يسبب اإلصابة

 .اإلغماء أثناء القياـ بأنشطة مثؿ قيادة السيارة
 :   قد يحدث انخفض تدفؽ الدـ إلى المخ لعدة أسباب مثؿ: أسباب اإلغماء- 1
 عدـ امتبلؾ األكعية الدمكية لمتكتر كالشد الكافييف -    . إخفاؽ القمب بضخ الدـ-

 .لمحفاظ عمى الضغط البلـز إليصاؿ الدـ إلى المخ
 . الدمكيةةالكعيا ال يكجد ما يكفي مف الدـ داخؿ -
 .خميط مف األسباب السابقة أعبله -
المصاب باإلغماء لف يشعر باإلغماء بسبب طبيعة اإلغماء ، إال أنو   : األعراض- 1-1

ىذه  ، قد تظير أعراض أك عبلمات قبؿ حدكث اإلغماء سيدرؾ حدكث اإلغماء بعد استيقاظو
 :األعراض يمكف أف تشمؿ

قد يشعر المصاب بالدكخة أك الدكار، قد تخبك . الدكار، الغثياف، التعرؽ ، أك الضعؼ العاـ- 
، كقد يسمع الصكت بصكرة مكتكمة ككأنو في نفؽ أك يشعر بالتنمُّؿ  الرؤية كتصبح ضبابية
قد يصاحب اإلغماء تشنج بسيط كليذا قد يعتقد البعض أف ما حصؿ . كالتكخُّز في األطراؼ
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كما يمكف أف يصاب الشخص بارتباؾ بسيط بعد اإلغماء كلكف اإلرباؾ ال يتعدل  .نكبة ىك
. بضع ثكاف

، إال أنو قد تظير عبلمات كأعراض   بعد انتياء اإلغماء يستعيد المريض كامؿ كظائفو العقمية
 ,أزمة قمبية ، إذا كاف اإلغماء بسبب ، فعمى سبيؿ المثاؿ أخرل تبعا لمسبب الكامف كراء اإلغماء

 .أك ضغط الصدر فقد يستيقظ الشخص كىك يشكك مف الـ في
: خطوات إسعاف حالة اإلغماء  - 1-2

: أغمب الحاالت ستجد المغمى عميو مستمقي عمى األرض لدل اتبع الخطكات التالية
 جدكؿ يمثؿ خطكات اسعاؼ المغمى عميو

 

.  يجب حماية المصاب مف أم خطر محدؽ:1الخطوة - 
  مبلحظة كجكد نزيؼ أك أم إصابة أخرل:2الخطوة - 
ما ) فحص الكعي بشد يد المصاب مع طرح أسئمة بسيطة :3الخطوة - 

. ك إف لـ يستجب فيك فاقد لمكعي (إسمؾ؟ إفتح عينيؾ أك حركيا؟
 
 إف كاف المسعؼ لكحده فيجب طمب المساعدة مف شخص أخر ليبمغ سيارة اإلسعاؼ عف الحالة إف دعت :4الخطوة - 

 .الحالة لذلؾ

 
 تسريح المسالؾ اليكائية :5الخطوة - 
 

 

  فحص التنفس:6الخطوة -
  إذا كاف يتنفس نضع المصاب في الكضعية الجانبية لمسبلمة:7الخطوة 

 

 

 عميو ك ال كجكد لصكت الشييؽ كالزفير المغمىإذا لـ يكف يتنفس - 
نقـك فكرا بالتنفس الصناعي ك الضغط عمى الصدر أم االنعاش القمبي 

 الرئكم
 

 . يجب بسرعة تبميغ الطكارئ لئلسراع بسيارة االسعاؼ:8الخطوة 

الكيربائي  النشاط في مؤقت اختبلؿ عف المرض ىذا ينتج: الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع  - 2
 لمكعي فقداف مع العضمي التشنج ك الفكرم الشركد بيف المرض أعراض الدماغي ، تتفاكت

  .كمي أك جزئيان  الصرع يككف ،  الحالة أثناء خاصة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%B1
http://4.bp.blogspot.com/-ObUCiwTwZnk/VNU3Pya-eZI/AAAAAAAAAvs/NNFsAW7PHiY/s1600/Screenshot_2015-02-06-10-54-03.png
http://1.bp.blogspot.com/-Pz5XT4SmE48/VNUxd8fAFXI/AAAAAAAAAus/oHtUspfDqgE/s1600/Screenshot_2015-02-06-10-54-39-1.png
http://3.bp.blogspot.com/-l9Tg4ycqUlA/VNUxzZAqaaI/AAAAAAAAAu8/oCipj_vojgE/s1600/Screenshot_2015-02-06-10-55-16-1.png
https://3.bp.blogspot.com/-kcrt7totngI/VYjOd5z9FxI/AAAAAAAABZ8/U1wlC8rWAUQ/s1600/Pls4.jpg
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  :الصرع مريض نساعد كيف- 2-1
   .بو المحيطة األخطار مف المريض عمى  المحافظة-
 ◦ .التشنج إليقاؼ القكة استخداـ تحاكؿ  ال-
 .فترة التشنج انتياء لحيف عميو الحفاظ ك المريض مع  البقاء-
 تدخؿ ألم يحتاج فمف تمامان  كعيو إلى عاد ك سابقان  المرض ىذا مف يعاني المريض كاف  إذا-

 .إسعافي
 .سابؽ لديو تاريخ مرضي يكف لـ إذا المستشفى إلى نقمو يجب -
  ،اليكائية ارملمجداخؿ ا إلى الماء لدخكؿ يؤدم الغرؽ  :  الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق- 3

 :يسبب الغرؽ االختناؽ بكاحدة مف عمتيف
  .(كىك السبب األكثر شيكعا)امتبلء الرئتيف بالماء   -
  .(ىك ما يدعى بالغرؽ الجاؼ)تشنجات تصيب البمعـك ، ما يغمؽ الطرؽ اليكائية   -

، كثيرا ما يتعرض المصاب بالغرؽ النخفاض خطر في حرارة الجسـ إذا  باإلضافة لبلختناؽ
، ما يستكجب رفع درجة حرارتو عند إسعافو، كمما ال  كانت المياه التي حدث الغرؽ فييا باردة

 .شؾ فيو أف الغرقى المنقذيف يجب أف يسعفكا جميعا بنقميـ إلى المستشفى
  : األعراض والعالمات- 3-1
 . قد يصاحب التنفس صكت حشرجة   -  .صعكبة التنفس      -

  .تجمع الزبد حكؿ الشفتيف كالفـ كفتحتي األنؼ -   
   .     زرقة الكجو كالشفتيف كاألظافر  - 

 .اضطراب الحكاس كانخفاض مستكل التجاكب -   
    .    احتماؿ فقد الكعي -  
 .حتماؿ تكقؼ القمبا -. احتماؿ تكقؼ التنفس -  
، أزؿ فكرا أم عكائؽ قد تككف في  بعد إخراج المصاب مف الماء :  خطوات اإلسعاف- 4-2

مثؿ رماؿ الشاطئ أك كتؼ المسبح )، كضعو عمى سطح صمب (مثؿ أعشاب البحر)فـ الغريؽ 
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 .(أك سطح الزكرؽ
ذا كاف التنفس متكقفا فحص بسرعة التنفس كالنبض ا- ،  ، باشر عممية التنفس االصطناعي ، كا 

ذا كاف القمب متكقفا كذلؾ)فـ لفـ  حالما يبدأ  -   .، طبؽ عممية اإلنعاش القمبي التنفس كا 
، ممتفتا ألحد الجانبيف  مكبا عمى كجيو كرأسو)، مدده بكضعية اإلنقاذ المريح  المصاب بالتنفس

   .(كطرفو السفمي األعمى مثنيا قميبل عند الركبة
 انزع عنو مبلبسو المبتمة إف أمكف، كجفؼ جسمو كغطو بمناشؼ أك قطع مبلبس جافة لتمنع -

 .عنو البرد، كعالجو مف تدني الحرارة إف كاف ذلؾ ضركريا
  .نقمو إلى أقرب المستشفى ، مع الحفاظ عمى كضع المعالجة -
:  الصدمة واالختناق -4
 :الصدمة - 4-1

الصدمة ىي حالة ىبكط في األجيزة الحيكية الدكرم كالتنفسي تصحب جميع اإلصابات المفاجئة 
 :كمنيا

. اإلصابات المفاجئة التي يصاحبيا ألـ كالكسكر- أ
صدمة نتيجة فقد كميات كبيرة مف الدـ كما في حاالت النزيؼ الشديد سكاء كاف داخميا أك - ب

. خارجيا
حاالت الحركؽ، النزالت : نتيجة فقداف سكائؿ كثيرة مف الجسـ كما في الحاالت اآلتية- ج

. المعاكية الشديدة
  ، كتسارع النبض ، كاضطراب  تتراكح بيف صفرة تعمك الجمد، كقمؽ :أعراض الصدمة- 4-2

  أك ، أك لنزؼ ، أك لنكبة قمبية سريع كىذه األعراض سببيا رد فعؿ الجسـ لحادث ما كتنفس
 كرد الفعؿ يحدث بسبب تضاؤؿ ؛ ، أك قد يككف سببيا الفزع ، أك لتعرض طكيؿ لمبرد لحرؽ

 (.كالرئتاف ، الدماغ، كالقمب)، كتحكلو إلى األعضاء الحيكية  كمية الدـ الكارد لمجمد كاألطراؼ
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 كيجب.  المصاب بالصدمة يجب أف يضطجع ألف الدـ كىك في ىذا الكضع يتدفؽ إلى الدماغ-
 كلكف ال تعطو أم شراب حار. أف يكضع عميو دثار أك أكثر ليسترد ما فقده جسمو مف حرارة

  .حتى ال تتسع األكردة السطحية بما تأخذه مف دـ األعضاء الحيكية
كمراقبة   قد يغيب الشخص عف الكعي مف كقت لكقت، ليذا يجدر بؾ أف تستمر في محادثتو،-

بطبيب أك  أبقو مضطجعان بيدكء كسككف، كاتصؿ. نبضو بالجس كتنفسو بالكسائؿ المعركفة
بصدمة يجب أف  ال تفارقو قبؿ أف يتخمص نيائيان مف الصدمة، ألف كؿ مصاب. بسيارة إسعاؼ

  .يكضع تحت المراقبة الكاعية لمدة ساعة عمى األقؿ
:   عالج الصدمة4-1-3
يكضع المصاب برفؽ في مكاف متجدد اليكاء، كذلؾ بكضعو مستمقيا عمى ظيره مع خفض - أ

. الرأس عف مستكل الجسـ كالرجميف أعمى مف مستكل الرأس ليمكف الدـ مف الكصكؿ لممخ
. سند الجزء المصاب بكضعو كضعا مريحا- ب
. تخفيؼ المبلبس أك األربطة الضاغطة حكؿ الرقبة أك الصدر- ج
. استنشاؽ األكسجيف أك عمؿ تنفس اصطناعي إذا لـز األمر- د
. نظرا ليبكط درجة حرارة الجسـ يمـز تدفئة المصاب لتنشيط الدكرة الدمكية- ك
عند التأكد مف عدـ كجكد نزيؼ داخمي أك جركح في المعدة كزكاؿ اإلغماء يعطى المصاب - ى

. المشركبات الساخنة كالشام
  :االختناق- 4-2

 :عممية هيمميش
ما يعترض مجرل اليكاء مف أشياء بكؿ  متى أصيب شخص ما باختناؽ فعمى المسعؼ أف يزيؿ

، ثـ أرفعو إلى أعمى  بيديؾ االثنتيف مشتبكتيف ، فإذا كاف المختنؽ بالغان أمسكو مف الخمؼ سرعة
ىذه ىي عممية ىيمميش كالمراد منيا إزاحة . مف ىكاء بعنؼ لكي تنضغط الرئتاف فيخرج ما فييما

كقد تضطر إلى إسعافو أيضان بالتنفس . كدخكلو كطرد الشيء الذم منع خركج اليكاء
 االصطناعي
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 :إرشادات مصكرة
  :عممية هيمميش

 1عممية هيمميش 
 اشبك يدًا بيد وارفع المصاب إلى أعمى بقوة

. 

   لمصغير2عممية هيمميش 
 .ضعه عمى ركبتيك برأس منخفض وأضرب بين عظم الكتفين 

 

 
  : الحروق-  5

فأطفئيا بالماء  ، فإذا كانت المبلبس مشتعمة تسببيا النار أك الماء الحار أك المكاد الكيميائية
شئ مصنكع مف مكاد  ، كلكف ال تستخدـ أم البارد، ثـ لؼ المصاب ببساط أك بطانية أك معطؼ

، فإنيا بالنار  المحترقة ، كذلؾ ال تحاكؿ انتزاع المبلبس ، كالنايمكف كسكاه قابمة لبلشتعاؿ
  .أصبحت معقمة

، عمى أف  األكالة  الماء البارد يكقؼ االحتراؽ بالماء الحار كيخفؼ مف آثار المكاد الكيميائية-
كضع الماء البارد عمى  ، استمر في تخمع عف المصاب الثياب الممكثة بتمؾ المكاد كتغسؿ الجمد

فيذا يزيد مف الضرر  ، ، كلكف ال تفرؾ الجمد المكقع المتضرر مدة ال تقؿ عف عشر دقائؽ
  .ككذلؾ مف األلـ

  .، كال تستعمؿ الغسكؿ أك المراىـ  غطى الجمد بضمادة معقمة جافة-
مربعة   الحركؽ العميقة كالحركؽ الناتجة عف الكيرباء أك التي تزيد رقعتيا عف نصؼ بكصة-

  .، فقد يككف الخطر الكاقع أخطر مما يبدك يجب أف يراىا الطبيب
  . لمحركؽ الكبيرة فأطمب سيارة اإلسعاؼ حاالن ألنيا تنذر بأخطار جسيمة-
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