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 الفصل األول

 اإلصابــــــــات الرياضيـــــــة
 يتعرض ممارسي الرياضةة البنييةة دةانو سةوان ء يةان التةنرين ءو مةل نةفل الميا سةات

الرسمية ءو الحبية إلى العنين مل اإلصابات سوان كايةت كبيةرو ءو صةةيرول ولاةن ايت ةى 

دشرو آالف ممارس للرياضةة ( 10000)إلى ءل كل " ميرويا ا"و " كاروليف"كل مل 

بصةةرف الي ةةر دةةل يةةو  اإلصةةابة ومةةن  % 47إلةةى % 43البنييةةة ءصةةين مةةي   مةةل 

تأ يرهةةا إلبعةةان الرياضةةي دةةل ممارسةةتت ليشةةا ت  تةةرو ت ةةول ءو تاصةةرل وهةة   اليسةةبة 

العالية التي ايت ت إلي ا بعض البحوث تستوجن العياية واالهتما  باإلصابات الرياضةية 

 .سوان األسبان والوقاية ءو العفج والتأهيل مع الوضع  ي االدتبار ءهمية التيبؤ ب ا



 وتعتبةةر إصةةابات الج ةةائ السةةاكن المحةةرس لجسةة  اإليسةةال مةةل معوقةةات و ةةاكف ءج ةةئو

وءي مة الجس  المنتلفة كمال ءي ا تتسبن  ي إداقة التيسيق والتعاول بةيل هة   األج ةئو 

وتعوق بالتالي رنون األ عال الميعكسة ألجئان الجس  كمةا قةن ييتاةل تأ يرهةا إلةى ءوديةة 

الالةةن وءج ةةئو التةةيفس والج ةةائيل ال ضةةمي واإلنراجةةي لةة لس  اإلصةةابة تعتبةةر حالةةة 

 .مرضية

 كمةةا ءل اإلصةةابات الرياضةةية تم ةةل العةةاكق األساسةةي ءمةةا  ت ةةور المسةةتو  الرياضةةي

الب ةةولي حيةةث ترتبةةس دمليةةة الت ةةور المرحلةةي للتةةنرين الرياضةةي وبالتةةالي يسةةتحيل 

 .تحايق األهناف الرياضية المست نف تحايا ا

 وبةةر   ءل اإلصةةابات الرياضةةية تعتبةةر يسةةيرو بالمااريةةة ب صةةابات ال ةةرق والحةةوانث

والكوارثل والئالئل والحرون إال ءي ا متعننو وبعضة ا قةن يةؤنل إلةى العجةئ المؤقةت 

ءو التا  وءحياياً إلى الو او ممةا يسةتوجن العيايةة بنراسةت ا ناصةة الرتبةا   لةس بحياتيةا 

 .الو يفية الم يية ءو الرياضية كما سبق



 :تعريف اإلصابات الرياضية 

 دضةةفتل د ةةا ل )اإلصةةابة دبةةارو دةةل ءد ةةان قةةن تصةةين الج ةةائ السةةاكن المحةةرس

ءو األدصان  تعوق مع ا الت ور النيياميكي لمسةتو  الرياضةي وتحةول نول ( مفاصل

 .استمرار   ي ءناكت لتنريباتت ءو مشاركاتت الرسمية والونية وهي  اهرو مرضية

 Sports Injuryأو Sports Traumaاإلصاابات الرياضاية 

 :والعلوم األخرى

 تأسست اإلصابات الرياضية بادتبارها روا ن دلمية ل ا صلة و ياة ب ا م ل دل  ءسبان

وك لس الفسيولوجية والكيميةان  Pathologyودل  األمراض  A etiologyاألمراض 

الحيويةةة والماةةاييس األي روبومتريةةة والمور ولوجيةةة ودلةة  الحركةةة والميكاييكةةا الحيويةةة 

 .بجاين دل  التشريح ودل  اليفس



 :اإلصابات الرياضية وعلم االيتيولوجي

 اإلصةةابات الرياضةةية ونراسةةات ا تعتيةةى بالنرجةةة األول بنراسةةة مسةةببات ا مسترشةةنو 

بأصةةول دلةة  االيتيولةةوجيل مةةل حيةةث العمةةل بمبةةنء التيبةةؤ بحةةنوث هةة   اإلصةةابات  ةةي 

 روف معيية والعمل دلى تف ي المسببات التي مل شأي ا تو ير مياخ مياسةن لحةنوث 

اإلصابةل مع نراسة ه   المسببات والعمل دلى تف ي ا والتح ير مي ا مع تو ير دوامل 

 .األمل والسفمة لتوني الحرص للمحا  ة دلى سفمة وصحة ممارسي الرياضة

 :اإلصابات الرياضية وعلم األمراض الباثولوجي

   مل نفل نراسة الم اهر المرضية المصاحبة لحنوث اإلصابات يجةن ءي ةا تلتاةي ب ة

الم اهر مع ما يبحث  يت دل  البةا ولوجي ءو دلة  األمةراض مةل األدةراض والم ةاهر 

 .المصاحبة لحنوث ءل م اهر مرضية



 

 

 

 

 ال يكــل الع مــي 

 مل الواج ة األمامية



 ان ايت ى العالمال Franke األلمةايي وDimpo  الروسةي إلةى ءل لاصةابة الرياضةية

م اهر مرضية وآ ار سلبية تمتةن لتشةمل الحلاةات المتكاملةة للج ةائ الحركةي للرياضةي 

وكة لس الج ةائ  The Motor Support Apparatusوهو الج ائ الساكن المحرس 

العصةةبيل وال تمتةةن هةة   ال ةةار السةةلبية لتشةةمل األيسةةجة الرنةةوو كالعضةةفت واألرب ةةة 

واألوتار والنفيا الصلبة كالع ا  والمفاصل  ا ل ولكل تمتن ءيضةاً هة   ال ةار السةلبية 

والم اهر المرضية لتشةمل ارتبةاس رنون األ عةال الميعكسةة لةج ةئو الحيويةة المتعةننو 

للجسةة  المصةةانل  تيتاةةل آ ارهةةا إلةةى الج ةةائ الةةنورل التيفسةةي ال ضةةمي واإلنراجةةي 

وبالتةةالي تمتةةن آ ارهةةا الضةةارو إلةةى ءي مةةة الجسةة   ةةي اليةةواحي الحراريةةة والكيمياكيةةة 

والك رباكية والميكاييكية واليفسيةل ومل هيةا ءجمةع العلمةان دلةى ءل اإلصةابة الرياضةية 

 .حالة مرضية

  ولان اتضح ءل مل يعايي مل إصابة رياضية تنتل لنيت مستويات نرجةة حةرارو الجسة

 .حيث ترتفع يسبياً والسيما مكال حنوث اإلصابة



 وقةةن ء بةةت العلمةةان معمليةةاً ءل ك ربيةةة اليشةةا  الحيةةول البيولةةوجي للعضةةفت المصةةابة

والمكال المصان بصفة دامة تعايي مل نلل  ي ه ا اليشا  الك ربي حيةث ءيةت باياسةت 

يبةنو بوضةوا اينفةاض  ةي مسةتو  اليشةا   E.M.Gبواس ة ج ةائ رسةا  العضةفت 

الك رباكي البيولوجي الحيول دان حنوث اإلصابة حيث يعبر دل  لةس بالميكرو ولةت 

 اييةةةل  ةة  تتحسةةل مسةةتويات هةة ا اليشةةا  الك ربةةي للعضةةفت المصةةابة مةةع تحسةةيل / 

 .ومعالجة الجئن المصان

 كمال ءل اليواحي اليفسية للشنص المصان يجتاح ةا االرتبةاس وتةئنان حةنو باةنر تةو ر

 روف ودوامل ومتةيرات دنينو مي ا مستوا  الب ولي وما كال يستعن لت مل ب والت 

ءو تم يل رسمي ءو نوليل ونرجة اإلصابة ومةنو ابتعةان  دةل المفدةن ءو حرمايةت مةل 

 .إلخ... ممارسة الرياضة والتم يل لل يكة التي يلعن ب ا 



 

 

 

 

 

 

 ال رف العلو 



 :اإلصابة الرياضية ودل  الفسيولوجي والكيميان الحيوية 

 يصاحن حنوث اإلصابة الرياضية دنين مةل االرتبةاس  ةي و ةاكف األدضةان ويةيعكس

 لس دلى مستويات بعض الي ر الحيوية بالجس   يفح  م فً ارتباس  ي مستو  ضة  

الن  مما يعكس نلفً قن حنث  ي و اكف الالن واألودية النمويةل كمةا ءل بعةض الةةنن 

الصةةةمان ترتبةةةس دمل ةةةا  تةةةئنان داةةةن اإلصةةةابة مسةةةتويات هرمويةةةات اإل ةةةارو  ترتفةةةع 

إلةةةخل كمةةةا ترتبةةةس .. مسةةةتويات هرمويةةةات الكةةةورتيئول وال يموتيكريةةةت واألنرييةةةاليل 

 .دمليات التم يل الة اكي

 :اإلصابة الرياضية والمااييس األي روبوميترية والمور ولوجية

 ك يراً ما يصاحن اإلصابات الرياضية تةيرات ءي روبوميترية ومور ولوجية  يسةتوجن

األمةةر العيايةةة داةةن اإلصةةابة بعمةةل هةة   الماةةاييس سةةوان للاياسةةات النارجيةةة للجسةة  ءو 

لروا ع الجس  سوان ال رف العلول ءو ءحن ءجئاكت و لل رف السفلي ءو ءحن ءجئاكةت ءو 

إلخل وقن تكول قياسةات نانليةة كالسةعة الحيويةة وبعةض و ةاكف ... لحوض ءو الصنر 

 .إلخ.. الركة ءو كمية الن ع النمول للالن لليبضة الواحنو 



 :اإلصابات الرياضية وعلم الحركة والميكانيكا الحيوية 

 يعتيي العاملول  ي حال اإلصابات الرياضية بنراسةة دلة  الحركةة والميكاييكةا الحيويةة

ي ةةراً ألهميت ةةا  ةةي   ةة  ونراسةةة  بيعةةة ميكةةاييئ  حةةنوث اإلصةةابة للعمةةل دلةةى انتيةةار 

ءيسةةن الوسةةاكل للتعامةةل مةةع الجةةئن المصةةان بعةةن حةةنوث اإلصةةابةل  ةة  نةةفل دمليةةات 

العةةفجل  ةة  التأهيةةل الةة ل تتضةةح مةةل نفلةةت بةةرامه تيفيةة   ءهميةةة   ةة  ونراسةةة الحاةةاكق 

العلمية لعل  الحركة والميكاييكا الحيوية لتأهيل الجئن المصان والشنص المصان معةاً 

 ي ضون الحاةاكق الميكاييكيةة ودلةو  الحركةة ال بيعيةة ودلة  الحركةة للجسة  اإليسةايي 

 يكةةول األنان العفجةةي والتةةأهيلي مؤسةةس دلةةى حاةةاكق يمكةةل مةةل نفل ةةا انتةةئال  تةةرو 

 .العفج والتأهيل واجتيائها  ي ءقصر وقت نول يكسات ءو مضادفات



 

 

 

 

 

 

 ال رف السفلى



 :اإلصابات الرياضية وعلم التشريح

  الشةةس ءل دلةة  اإلصةةابات تأسةةس دلةةى ءحةةنث مةةا ايت ةةت إليةةت دلةةو  جراحةةات الع ةةا

وإصةةابات ءدصةةان وءد ةةان الج ةةائ السةةاكن المحةةرس لايسةةالل ويسةةتحيل التعامةةل مةةع 

منتلف اإلصابات لةج ئو المنتلفةة مةل الجسة  اإليسةايي نول نراسةة ونرايةة كةاملتيل 

بالحاةاكق التشةريحيةل حيةث يةت  التعامةل مةع الجةئن المصةان وسةاكر ءجةئان الجسة  مةل 

واقةةع الحاةةاكق التشةةريحية بحيةةث ال تتعةةرض م ةةل هةة   الحاةةاكق مةةع ءسةةلون الت بيةةت ءو 

كمةةا ءل دمليةةة المعالجةةة الحركيةةة تسةةتين ضةةمل مةةا تسةةتين . التجبيةةر ءو التةةننل الجراحةةي

دلى     الحااكق التشريحية حيث يمكةل توصةيف الحركةة العفجيةة بحيةث تتياسةن مةع 

الوضةةع التشةةريحي للجةةئن المصةةان  يةةت  دلةةى سةةبيل الم ةةال محاولةةة اسةةتعانو المةةن  

الحركي لمفصل مل مفاصل الجس  إلى النرجةة التةي يسةمح ل ةا هة ا المفصةل تشةريحياً 

وليس ءك ر مل  لةس وإال تعةرض المفصةل لمشةاكل جنيةنو دلةى ءل يةت   لةس مةل نةفل 

 .مراحل دفجية وتأهيلية

 مل هيا تتضح ءهمية نراسة العلو  الساباة ومن  ارتبا  ا بعل  اإلصةابات بصةفة دامةة

 .واإلصابات الرياضية بصفة ناصة



 :طبيعة اإلصابات الرياضية ببعض األنشطة الرياضية

 مل نفل نراسة  بيعة اإلصةابات الرياضةية لكةل يشةا  رياضةي يمكييةا إلةى حةن كبيةر

ب ال ودلةى ادتبةار ءل هة   اإلصةابات ليسةت دضةوية إ  ءل هيةاس  Propheticالتيبؤ 

بعض ال واهر التةي يمكةل مةل نفل ةا التحة ير مةل يشةأو هة   اإلصةابات والعمةل دلةى 

مي ال حيث يت  دمةل نراسةات تتبعيةة و اكايةة لموسة   Prophylacticتف ي ا والوقاية 

رياضي ءو دنو مواس  رياضية متتالية لكل يشا  رياضي دلى حن ل ومل واقع نراسةة 

جايبال ءساسيال هما يودية اإلصابةل وموضع حةنو  ا لتلةس اإلصةابات  ةي تلةس الحابةة 

يمكل ءل يكول مؤشراً مي ااًل  ي ضوكت يمكل التيبؤ ( موس  رياضي ءو ءك ر)الئميية 

بمةةا هةةو محتمةةل مةةل إصةةابات لكةةل يشةةا  رياضةةي وبالتةةالي اتنةةا  اإلجةةرانات الوقاكيةةة 

الفئمةةة مسةةةتابفً وهيةةةاس دنيةةةن مةةةل النراسةةات األجيبيةةةة ل بيعةةةة اإلصةةةابات  ةةةي هةةة   

المجتمعاتل إال ءييا سوف يستعيل ببعض الجناول التوضيحية ل بيعة إصابات المجتمع 

 .المصرل لبعض األيش ة الرياضية كما هو واضح مل الجناول 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :أسباب حدوث اإلصابات الرياضية

 الشس ءل ضةرورو اتنةا  اإلجةرانات الكفيلةة بالوقايةة والحمايةة مةل حةنوث اإلصةاباتل

تعتبةةر ءحةةةن الةةةنداك  التربويةةة التةةةي تةةةند  الةةةندوو لممارسةةة األيشةةة ة الرياضةةةية دلةةةى 

مستوياتت المنتلفة الر يعة وما نوي ال ي راً ل  يصاحن حنوث اإلصةابات مةل اسةتحالة 

تحايق األهناف التربوية مل نفل ه   الممارسة  ي وجون إداقتت وهي اإلصابةل ولاةن 

 بةةت ءيةةت بةةر   إجةةرانات األمةةل والسةةفمة التةةي تتنةة   ةةي ك يةةر مةةل المجتمعةةات ء يةةان 

ممارسة األيش ة الرياضيةل ور   المستويات الر يعة مةل وسةاكل التةنرين للممارسةيل 

 .إال ءل احتمالية اإلصابة تباى وارنو وممكل حنو  ا

 ولاةةن ايت ةةى باشةةكيروفBaschkerov (1981 ) وييلئييةةاNelzina (1980 ) بعةةن

دنين مل سيوات النراسة والبحةث إلةى ءل ك يةراً مةل اإلصةابات يمكةل توقع ةا وبالتةالي 

ويمكةل تلنةيص . التح ير والوقاية مي ا و لس دين تحنين األسبان الركيسية المؤنية إلي ا

 :األسبان التي يمكل ءل تؤنل إلى اإلصابات  ي التي 



دن  استكمال اإلجرانات العفجية بعن حنوث اإلصابة مما ييته ديت دونو اإلصابة لما    -1

 .كايت دليت ءو تتحول إلى إصابة مئمية يصعن التنلص مي ا

قصور  ةي اإلدةنان البةنيي للرياضةي بحيةث ال يتياسةن مةع المت لبةات البنييةة للمرحلةة  -2

الئميية التنريبية بالموس  الرياضي مما يعةرض الفدةن لاصةابة لعةن  مواكبةة إدةنان  

 .لبعض الواجبات الحركية الم لون تيفي ها

سون التة ية ودةن  تةو ر ديصةر التةوائل الةة اكي لةن  الفةرنل إمةا ال تاةار  إلةى ال اا ةة  -3

الة اكيةةة السةةليمةل ءو لعةةن  تةةو ر الةةة ان المتيةةو  بعياصةةر  األساسةةيةل  يجةةن ءل يحةةنث 

إشةةبا  لفحتياجةةات الة اكيةةة الضةةرورية للرياضةةي بحيةةث تتةةو ر دياصةةر البيةةاتل بيةةان 

النلية مل كميات مياسبة لوئل وسل و بيعةة اليشةا  الرياضةي حتةى تةت  دمليةات بيةان 

 ضةفً دةل اسةت ناف البيةان العضةلي الجيةن الة ل يتياسةن مةع . النفيا دوضاً دمةا هةن 

 بيعة كل شةا  رياضةي دلةى حةن ل وبحيةث تتةو ر األمةفا المعنييةة الضةرورية التةي 

ك يراً ما يفانها الرياضي بك يرو يتيجة  انايت لسواكل الجس   ي شكل درق ممةا يترتةن 

دليت حنوث تالصات دضةلية وكة لس الفيتامييةات األساسةية  ةي دمليةات الوقايةة وإتمةا  

بعض اإلجرانات الحيوية بالجس   ضفً دل مصانر ال اقةة سةوان كايةت كربوهيةنرات 

ءو نهولل وال شس ءل سون تة ية الفرن الرياضي مل بةيل ءسةبان ( يشويات وسكريات)

 .حنوث اإلصابات الرياضية



4-  ً . دةةن  تيفيةة  الكشةةف ال بةةي الةةنورل الشةةامل والةة ل يجةةن ءل ينضةةع لةةت الفدةةن نوريةةا

حتةةى يمكةةل متابعةةة الحالةةة الصةةحية العامةةة والوقةةوف دلةةى مةةوا ل الشةةكو  والضةةعف 

الصحي لن  الرياضي ومتابعةة حالتةت الصةحية لمعالجةة ءل دةرض ءو م  ةر مرضةي 

 .قبل ءل يستفحل ويصعن محاصرتت

دن  تاييل الحمل البنيي تاييياً موضودياً دلمياًل يتياسةن مةع إمكاييةات الفةرن ءو األ ةران  -5

و بيعة المرحلة الئميية مل نفل العا  التنريبي ممةا قةن يةؤنل إلةى ءدمةال بنييةة  يةر 

م يأ الفرن الستيعاب ا ومسايرت ا  يتعرض لاصةابة ويعتبةر هة ا يتيجةة لن ةأ  ةي إنارو 

وهياس  رياةة حني ةة وءنةر  معتةانو لتايةيل األحمةال البنييةةل مي ةا . التنرين الرياضي

ال رق التربوية والمعتةانو التةي تشةير إلةى التةنرج المي اةي  ةي الواجبةات الحركيةة مةع 

اسةةتننا  المفح ةةة النارجيةةة لمتابعةةة األ ةةران وتوجيةةت األسةةكلة إلةةي  ل وهيةةاس متابعةةة 

مستو  حمل التنرين الرياضية بمتابعة مستو  يبض الفدنل وءحنث ال رق المتبعةة 

الل تحنيةةن مسةةتو  حمةةل التةةنرين مةةل نةةفل متابعةةة مسةةتو  حمةةض الفكتيةةس  ةةي ن  

. الفدن ء يان التنرين مل نفل دييات ن  ال تئين  ي المرو الواحةنو دةل يا ةة واحةنو

ولان  بت ءل دةن  تايةيل األحمةال البنييةة بصةورو سةليمة وبأسةلون دلمةي ييشةأ ديةت مةا 

 .بالج ائ الحركي  يكول درضة لاصابة Feeble Linkيسمى الحلاة الضعيفة 



ن أ  ي تيفي  وت بيق اليواحي التعليميةة والفييةة نةفل التةنرين الرياضةي والمسةاباات  -6

 األنان النا ئ سوان  ي التنرين ءو اللاانات الرسمية ءو التيا سية يترتن دلي ا ءحيايةاً 

 .بعض اإلصابات

تعرض الفرن ألحمال بنيية ئاكنو مما ييت ي بالفرن إلى  اهرو التعن  ة  اإلج ةان والتةي  -7

يتعرض نفل ا إ ا است ا  ءل يستمر  ةي األنان إلةى ارتبةاس  ةي رنون ء عةال الشةنص 

 .الرياضي واينفاض مستو  ءناكت وقن ييت ي األمر إلى إصابتت

دن  اإلحمان المياسن قبل التنرين وقبةل الميا سةات حيةث يتأسةس دلةى اإلحمةان الجيةن  -8

ت يكة الفرن الرياضي يفسياً و سيولوجياً حيث يةت  ت يكتةت يفسةياً لليشةا  الرياضةي سةوان 

تيفسياً ءو تنريبياً ويت  اإلدنان والتيشةي  المتةنرج والمي اةي للةنورو النمويةة ويةت  ت يكةة 

المفاصةةل والعضةةفت بصةةورو متنرجةةة لمجاب ةةة األدبةةان الحركيةةة المتوقعةةة وتيشةةي  

األج ةةئو الفسةةيولوجية ويكةةول الشةةنص مت يكةةاً لمجاب ةةة اليشةةا  الرياضةةي مةةل نةةفل 

اإلحمان الجين المياسن مل حيث ئميت و رياتت وبما يتياسن مع  بيعة اليشا  والمياخ 

الساكن  ي وقت اليشا  الرياضي واإلنفل ءو اإلهمال  ي دمليةة اإلحمةان مةل شةأيت ءل 

 .يصين الفرن الرياضي باإلصابة



 .منالفة الاوادن الصحية واليصاكح ال بية -9

 .دن  توا ر دوامل األمل والسفمة ء يان ممارسة اليشا  الرياضي -10

دةةةن  مياسةةةبة المفدةةةن للشةةةرو  الاياسةةةية مةةةل حيةةةث األبعةةةان واالرتفادةةةات و بيعةةةة  -11

 .إلخ... التج يئ 

دن  صفحية األنوات واألج ةئو المسةتننمة مةل حيةث يوديةة المةانو النةا  المصةيودة  -12

 .مي ا ءو  رياة صيادت ا وءبعانها

دةةن  صةةفحية المفبةةس المسةةتننمة مةةل حيةةث اليةةو  ءل يةةو  النامةةة المصةةيودة مي ةةا  -13

المفبةةسل ءو دةةن  مياسةةبت ا ءو مفنمت ةةا لليشةةا  الرياضةةي والم ةةارلل ءو كوي ةةا  يةةر 

 .واقية

دةةن  صةةفحية األح يةةة والتةةي ت ةةورت  ةةي السةةيوات األنيةةرو ت ةةوراً كبيةةراً  ةةي مجةةال  -14

حيةةةث ت ةةةورت صةةةيادة األح يةةةة . صةةةيادت ا لتنةةةن  األنان الرياضةةةي ر يةةةع المسةةةتو 

الرياضةةية لتواكةةن الت ةةور الكبيةةر  ةةي مجةةال التةةنرين ولتتيةةو  يودةةاً وشةةكفً و بيعةةة 

 .لتياسن كل يشا 

الحكا  قن يكول ل   نوراً كبيراً  ي حماية بعض الفدبيل مل بعض اإلصةابات إ ا كةال  -15

هيةةاس نشةةوية متكةةررو ومتعمةةنو والسةةيما  ةةي األيشةة ة التةةي ب ةةا االحتكةةاس مباشةةر بةةيل 

 .إلخ... الميا سيل كالمصاردة بأيواد ا والمفكمة 



 :تعريف اإلسعافات األولية 

   هو التننل المباشر السريع للعياية ومعاوية المصان ومجاب ة إصابتت والتعامل مع ه

اإلصةةابة بتاةةني  الننمةةة اإلسةةعا ية الفئمةةة إلياةةا  حيةةاو المصةةان والتنفيةةف مةةل آالمةةت 

والتاليل مل آ ةار إصةابتت ودةن  تفاقم ةا لحةيل ياةل المصةان إلةى المستشةفى ءو وصةول 

 . بين إليت  ي مكايت

 ًوتعل  مبانئ اإلسعا ات األولية واجبة لكل موا ل سوان رياضي ءو  ير رياضي ي را

لتعةةنن وايتشةةار اإلصةةابات  ةةي المجةةال الرياضةةي و ةةي  ةةروف الحيةةاو العانيةةة بةةالميئل 

إلةةخل كمةةا ءل تعلةة  مبةةانئ اإلسةةعا ات األوليةةة تبةةنو ... والمنرسةةة والشةةار  ءو المصةةايع 

ءهميت ا بوضوا  ي ال روف االست ياكية كما لمسيا  ي  روف حنوث الئلةئال األنيةر 

... و ي نةفل الكةوارث ال بيعيةة بصةفة دامةة كالسةيول والفيضةايات ( 1992ءكتوبر )

إلةةخل حيةةةث يت لةةن الموقةةةف لك يةةرو المصةةةابيل ودةةن  تةةةو ر المنتصةةيل مةةةل األ بةةةان 

واألج ئو المعاوية بالك ا ة والعنن والسردة المياسبة إلياا  المصابيل إلةى تضةا ر كا ةة 

ج ون الموا ييل للمعاوية والمسادنو لتاني  الننمة اإلسةعا ية األوليةة ل ةؤالن المصةابيل 

 .لحيل يال   إلى المستشفيات الستكمال إجرانات اإلسعاف والتشنيص    العفج



 واإلسعا ات األولية السريعة ال تعيةي الحةل الي ةاكي لاصةابة ءو المشةكلة الصةحية التةي

يعايي مي ةا المصةان ءو العةفج الشةامل ل ةا ولكي ةا وسةيلة سةريعة إلياةا  المصةان مةل 

ن ةورو ت نيةن حياتةت وسةفمتت ووقايةة مةةل احتماليةة تةنهور حالتةت إلةى األسةوء و  ةةور 

مضةادفات قةن تيت ةي بالمصةان إلةى منةا رو ك يةةرو قةن تصةل  ةي بعةض الحةاالت إلةةى 

 .الو او

 مةةل هيةةا بةةرئت ءهميةةة ءل يةةتعل  كةةل  ةةرن  ةةي المجتمةةع سةةوان كةةال تفميةة  المةةنارس ءو

إلةخل مبةانئ ..  فن الجامعات وكا ة  كات الشعن مل مي فيل وتجار ودمةال وئرا  

 .اإلسعا ات األولية 



 محتويات حقيبة اإلسعافات

 يجن ءل تحتول الحايبة التي ترا ق ءل  ريق رياضي ويفضل توا رهةا لةن  التجمعةات

البشةةرية سةةوان  ةةي المعسةةكرات ءو  يرهةةا بةةةرض ترويجةةي ءو رياضةةي ءو  اةةا ي ءو 

 :دملل يجن ءل تحتول دلى التي 

 شاش وقطن طبي معقم: أوالا: 

 شاش مااسات منتلفة. 

بفستر م ا  ومشمع الصق. 

ماص ءو مشر  حان. 

 إسفيه ق ع منتلفة المااسات. 

 ءكياس  له ءو قربة لعمل كمانات ميا  بارنو ءو بناكل ءنر. 

كحول ويشانر. 

قفائات  بية. 

بونرو سلفا وبيسليل. 



 م بتات ألصابع الين والان. 

ءقراص ملح. 

 (.ميكروكرو  -ستا لول )م  ر للجروا 

ءسبريل. 

م نئ للمعنو. 

 (.رشاش –اسبرال )مننر موضعي س حي 

 ا  :محتويات ال تستعمل إال بإشراف الطبيب: ثانيا
ميب ات للج ائ العصبي. 

مصل ضن التيتايوس. 

حال تننير موضعي. 

م نكات للج ائ العصبي. 

موقفات لليئيف. 

إبر ونيو  معامة. 

حال  بية بفستيكية منتلفة المااسات. 



 :مبادئ اإلسعافات األولية األساسية لإلصابات الرياضية

 ما هي اإلجرانات األساسية التي يجن اتنا ها دان حنوث إصةابة رياضةية وقبةل ياةل

 المصان إلى المستشفى ومعر ة تشنيص حالتت التي يشكو مي ا؟

 يتيةةةاول مبةةةانئ اإلسةةةعا ات األوليةةةة األساسةةةية لاصةةةابة .. لاجابةةةة دلةةةى هةةة ا السةةةؤال

الرياضية والتي تيف  دانو دلى مع   اإلصابات الرياضية إال بعض ا والتةي سةيتعرض 

ل ةةا تبادةةاًل وهةة   المبةةانئ تةةتلنص  ةةي إجةةرانات ءربةةع يعبةةر دي ةةا بةةالحروف األربعةةة 

 .RICE: التالية

 حيث يعبر الحرف : أوالاR  دلRest  وقصن ب ا هيا الراحة والسةكول ودةن  تحريةس

العضو ءو الجئن المصةان حتةى ال تةئنان االرتشةاحات واليئيةف الةنانلي ءو النةارجي 

 .وت بيت الوضع دلى ما هو دليت نول مضادفات  ي الحاالت اإلصابية

 ا الة له ءو تبريةن المكةال المصةان دةل  ريةق وسةاكل  Iceدةل  Iويعبةر الحةرف : ثانياا

 :التبرين المتاحة سوان كال 



المجروش وال ل يوضع  ي ءكياس بفستيس    توضع ءوالً  و ة ءو ق عةة قمةاش ال له  -1

 وق الجةئن المصةان وبعةن  لةس يوضةع كةيس الة له المجةروش  وق ةال حيةث ال ييصةح 

 .بوضع ال له مباشرو دلى الجئن المصان حتى ال يترتن دليت بعض المضار للجلن

 .ميا  بارنو ءو م لجة  ي قربة مل الم ا  وتستنن  ليفس الةرض وب ات األسلون -2

ءو قةةن تتةةوا ر محةةا   جيةةل مصةةيودة مةةل مةةوان كيمياكيةةة وهةة   ل ةةا ناصةةية االحتفةةا   -3

بالبرونو الكا ية دين وضع ا  ةي  فجةة وتؤنة  لفسةتننا  إلةى المفدةنل حيةث تحةتف  

 .ببرونت ا دنو سادات    ترن مرو  ايية إلى ال فجة لحيل الحاجة إلي ا

يمكةل بواسة تت ( اسةبرال)ويمكل استننا  وساكل ءنر  صةيادية للتبريةن م ةل رشةاش  -4

 .توجيت بعض مل محتو  األيبوبة لمنو  وال حيث يكول لت يفس تأ ير التبرين



 ا ءل ضةةة  الجةةئن المصةةان و لةةس  Compressionويعبةةر دةةل  Cالحةةرف : ثالثااا

 :باألرب ة واألشر ة المياسبة والوساكل البنيلة األنر  و لس لةرضيل 

حتةةى يمكةةل الحةةن مةةل دمليةةة الةةورن التةةي تعاةةن دةةانو حةةنوث اإلصةةابةل حيةةث ءل ئيةةانو  (ء

الجئن المصان مل شأيت ءل يسبن ايتكاسةتل وتةأنر الشةفان بصةفة دامةة وكة لس تةؤنر 

دمليةةة التأهيةةل السةةتعانو النصةةاكص الم اريةةة الرياضةةية للشةةنص المصةةانل حيةةث ءيةةت 

دان مع   اإلصابات تيئف بعض النمان والسواكل مةل األيسةجة المجةاورو إلةى نانةل 

المي اةةة المصةةابة ويةةؤنل  لةةس إلةةى ايتفةةاخ األيسةةجة وبالتةةالي المكةةال المصةةان ويحةةنث 

وه ا االرتشةاا ي يةل مةل ئمةل ( يئيف نانلي)الور  وه ا ما يعبر ديت باالرتشاا ءل 

العفج والتأهيلل وكلما ءمكل التحك   يةت وتحجيمةت مبكةراً كلمةا كةال  لةس ء ضةل ويبكةر 

 .ك لس بالعفج والتأهيل

الةةةةرض ال ةةةايي مةةةل ضةةةة  المكةةةال المصةةةان بت بيتةةةت باألرب ةةةة والشةةةراك  والوسةةةاكل  (ن

األنر  حتى يمكل ميعت مل الحركة ولكي ال يئيةن االرتشةاا بئيةانو الحركةة مةل ج ةة 

ومل ج ة ءنر  لحماية الجئن المصان مل االحتكاس ءو االرت ا  بمؤ ر نارجي يئين 

 .مل تفاق  اإلصابة



 ً ءل ر ةع الجةئن ءو العضةو المصةان ءدلةى  Elevationويعبةر دةل  Eالحرف : رابعا

ءل )مةةل مسةةتو  الالةةن و لةةس الوضةةع يسةةادن دلةةى التاليةةل مةةل االرتشةةاحات النانليةةة 

يسةادن بتةأ ير ( الر ةع ألدلةى مةل مسةتو  الالةن)كمةا ءل هة ا الوضةع ( اليئيف النانلي

 .الجا بية األرضية  ي تصريف يواته االرتشاحات النانلية مل السواكل المنتلفة

 ه   اإلجرانات األربعة السةاباة التةي يرمةئ ل ةا بةالحروفRICE  والتةي تم ةل مبةانئ

سةادة 72سادة إلةى 24ءساسية لاسعا ات األولية لاصابات الرياضية تستمر لمنو مل 

ويتوقف  لس حسةن شةنو ويةو  اإلصةابة وكلمةا كايةت اإلصةابة صةةيرو وسة حية كلمةا 

كايت منو ه   اإلجرانات ءقل إلى ءل يعرض الشنص المصان دلى ال بين بالوسةاكل 

 .اإلكليييكية والتشنيصية ويحنن يو  وحنو العفج


