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 كتب انعًاد األصفٓاَي :

إَي رأيت أَّ ال يكتب إَساٌ كتابا في  "

يٕو إال ٔقال في غيزِ نٕ غيز ْذا نكاٌ 

أحسٍ ٔنٕ سيد كذا نكاٌ يستحسٍ ، ٔنٕ قدو 

ْذا نكاٌ أفضم ، ٔنٕ تزك ْذا نكاٌ أجًم 

ْٔذا يٍ أعظى انعبز ، ْٕٔ دنيم استيالء 

 انُقص عهى جًهة انبشز ".

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة المحتويات

 مقدمة 

  00 .....ص................................مدخل لإلسعافات االولية.  المحاضرة االولى :  -

  00 .......ص................... ............حقيبة اإلسعافات األولية. المحاضرة الثانية :  -

 07 ص.......................وإسعافاتهاالرياضــــــــــــــــــــــــــــــية اإلصــــــــــــــــــــــابات المحاضرة الثالثة :  -

  20 .... ص..................... وإسعافاتهااالصــــــــــــــــــــــــــابات العضــــــــــلية المحاضرة الرابعة :  -

 14 .......ص.................. ...........وإسعافاتهاإصابات العظام الخامسة :  المحاضرة -

 00..................ص ................وإسعافاتهاإصابات المفاصل المحاضرة السادسة :  -

 07 ......ص........................وإسعافاتهإصابات مفصل الكتف المحاضرة السابعة :   -

 44..ص ....................وإسعافاتهإصابات مفصل الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحل المحاضرة الثامنة :  -

  49.....ص ...................وإسعافاتهااإلصابات المرتبطة بالظروف  المحاضرة التاسعة :  -

   01.ص .............اإلصابات واإلسعافات االولية في الحاالت الطارئة المحاضرة العاشرة :  -

 07......................ص ...... .......التضميد و التعصيب .المحاضرة الحادية عشر :  -

  44..ص ...... طرق تثبيت الضمادات بواسطة العصابات المتمددة المحاضرة الثانية عشر :  -

 المراجع  .  -

 

 

 

 

 

 



 مــــقدمة : 

إن ممارسة النشاط الرياضي والتنافس فيو متعة غاية يف التشويق واإلثارة والصراع  وكل دول …حقا
العامل حترص على أن يزاول شباهبا ونشئوىا وحىت كبار السن فيها الرياضة واأللعاب الرياضية 

 وتشتهر كل دولة مبمارسة نشاط رياضي معني هتتز لو مشاعر اجلماىري ، وتتالعب بأفئدهتم…
وقلوهبم ، وتشد أعصاهبم وترفع الضغط عند البعض منهم  وىي منبع الصحة والًتفيو عن النفس وذلا 
منافع متعددة أخرى مثل التأثري على اجلهاز التنفسي والقليب وكذا على اجلهاز احلركي من ناحية تطوير 

رياضة بالدور قوة وحجم العضالت وصيانة ومرونة ادلفاصل واألربطة ويعًتف كذلك للممارسة ال
اإلجيايب على ادلستوى االجتماعي والسلوكي والنفسي ؛ لكن لكل شيء لو جانبو السليب متمثل يف 
اإلصابات اليت تصيب ادلمارسني أو الرياضيني أثناء التدريبات أو ادلنافسات ، و اليت تقف حاجزا يف 

ن احتمال حدوث إصابات وجو أي تطور رياضي ؛ فال خيلو أي رلال من رلاالت النشاط الرياضي م
رياضية على اختالف أنواعها وشدة درجتها ؛ اليت تقع حتت تأثري الظروف الطبيعية وادلتمثلة )األحوال 
اجلوية ، طبيعة أرضية ادليدان ( والظروف اخلارجية مثل )سوء التسخني ، التعب ، اللباس ، التحضري 

لنوبات مرض  رض شخص جلرح أو حلادث أووقد يقع الكثري يف مأزق وحرية عندما يتعالبدين ( ؛ 
يتم نقلو إىل أقرب  ما. وقد تقف أنت عاجزا عن تقدمي بعض اإلسعافات اليت تدعم حياتو حىت

مبكان ما وإمنا جند احلاجة إليها  مستشفى أو عيادة طبية ، وال يرتبط االحتياج دلثل ىذه اإلسعافات
ازات ويف الشارع ؛ وعلى الرغم من أن اإلسعافات يف ادلؤسسات التعليمية ويف أماكن العطالت واإلج

  . ألي أزمة أو حالة إال أهنا تنقذ حياة اإلنسان يف الوقت ادلناسب األولية عالج مؤقت
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 :لإلسعافات االولية ـــــ مدخل ل -:        10المحاضرة  رقم 
 مقدمة :  -

لنوبات مرض ما. كقد تقف  قد يقع الكثري يف مأزؽ كحرية عندما يتعرض شخص عبرح أك غبادث أك
يتم نقلو إىل أقرب مستشفى أك عيادة  اإلسعافات اليت تدعم حياتو حىتأنت عاجزا عن تقدمي بعض 

دبكاف ما كإمبا قبد اغباجة إليها يف اؼبؤسسات  طبية ، كال يرتبط االحتياج ؼبثل ىذه اإلسعافات
 التعليمية كيف أماكن العطبلت كاإلجازات كيف الشارع .

ة أك حالة إال أهنا تنقذ حياة اإلنساف يف ألم أزم كعلى الرغم من أف اإلسعافات األكلية عبلج مؤقت
  . الوقت اؼبناسب

اإلسعافات األكلية ىي الرعاية كالعناية أألكلية كالفورية كاؼبؤقتة اليت تعريف اإلسعافات األولية :  -0
يتلقاىا اإلنساف نتيجة التعرض اؼبفاجئ غبالة صحية طارئة أدت إىل النزيف أك اعبركح أك الكسور أك 

. اخل إلنقاذ حياتو كحىت يتم تقدمي الرعاية الطبية اؼبتخصصة لو بوصوؿ الطبيب ؼبكاف اإلغماء .
 اغبادث أك بنقلو إىل أقرب مستشفى أك عيادة طبية .

  أهداف اإلسعاف أألولى -2
    اغبفاظ على حياة اؼبصاب.  -
 مساعدة اؼبصاب . -منع تدىور حالتو .   -  

 : مبادئ اإلسعافات األولية -3
 السيطرة التامة على موقع اغبدث.  -
 إبعاد اؼبصاب عن مصدر اػبطر. -
 االىتماـ بعمليات التنفس االصطناعي كإنعاش القلب كالنزيف كالصدمة  كما إىل ذلك. -
 العناية باغبالة قبل نقلها إىل اؼبستشفى.   -
 االهتمام براحة المصاب. - 
 خطوات عمله (: -المسعف ) مسئولياته  -4
: ىو الشخص الذم يقـو بتقدمي اإلسعافات األكلية كالعناية باؼبصاب  بشرط أف  المسعف -4-0

يكوف مؤىبلن للقياـ هبذا العمل حبصولو على التدريب اؼبناسب باؼبراكز الصحية اؼبتخصصة كلديو 
 اؼبعلومات اليت سبكنو من تقدمي اإلسعافات األكلية للمصاب أك اؼبريض بشكل صحيح إلنقاذ حياتو .

 

 

 



هعهذ العلىم وتقنٍاث النشاطاث البذنٍت   -2باتنت  -جاهعت الشهٍذ هصطفى بن بىلعٍذ  ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2102/  2102....       والرٌاضٍت

 لطلبت السنت   - اإلصــــــــــابـــــــــــــــاث  واإلسعــــــــــافاث األولٍتهحـــــــــــــــــــاضراث ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ   رٌاضً نخبىي تذرٌب هاستر  تخصص  االولى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   }   د /           هىهىبً   عٍسى      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 

 

 :  مسؤولية المسعف األولي -4-2
تقييم كتشخيص صحيح كسريع لئلصابة أك اغبالة ؼبعرفة سبب اغبادث كربديد نوع اإلصابة  -

  معتمدان على كصف كقائع اغبادث كاألعراض ك العبلمات اؼبشاىدة .
ي فحص اؼبصاب بالكامل كاالىتماـ باإلصابة كبرية كانت أـ صغرية كذلك ألنو غالبا ما يكتف -

اؼبسعف باإلصابة األكىل خاصة إذا كانت ىذه اإلصابة كبرية ك يهمل باقي اإلصابات الصغرية كاليت 
 قد تكوف ؽبا خطورهتا 

  تقدمي اؼبعاعبة الفورية اؼبناسبة حسب اإلصابة أك اؼبرض . -
 إىل اؼبستشفى أك اؼبركز الصحي حسب خطورة اغبالة.نقل اؼبصاب   -
 : خطوات عمل المسعف - 4-3
هبب على اؼبسعف أف يتصرؼ يف حدكد معلوماتو الطبية اليت سبكنو من تقدمي اإلسعافات األكلية  -

للمصاب بشكل صحيح إلنقاذ حياتو ، كأف يقـو بتقييم اؼبوقف كمعرفة ما حدث للمصاب حىت 
فات يتمكن من تقدمي اإلسعافات األكلية اليت تتفق مع نوعية اإلصابة نظران الختبلؼ نوعية اإلسعا

 حبسب نوع اإلصابة.
 هبب على اؼبسعف أف يطمئن اؼبصاب كيهدئ من ركعو كيزيل اضطرابو كتشجيعو كمعاملتو بلطف  -
هبب على اؼبسعف أف ال يسمح بتزاحم الناس حوؿ اؼبصاب ليساعده على التنفس كهتدئة  -

 اؼبصاب .
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 حقيبة اإلسعافات األولية::      12المحاضرة  رقم 
 مقدمة : -
تعد حقيبة اإلسعافات األكلية من األشياء الضركرية اليت هبب اقتناؤىا ، حيث يتعرض الكثري منا  

كخاصة األطفاؿ لبعض اإلصابات اػبفيفة أك الغائرة سواء يف اؼبنزؿ أك الشارع أك النادم الرياضي ، 
ف تكوف ىذه اغبقيبة متوفرة أك الرحبلت ، كعادة ما ربتاج تلك اإلصابات ؼبعاعبة فورية لذا ينبغي أ

لدل كل بيت ، كمن اؼبهم أيضان عمل حقيبة أخرم متنقلة توضع مثبلن يف السيارة الستخدامها خارج 
 اؼبنزؿ أك السفر.

 محتويات حقيبة اإلسعافات األولية : -0

 
أف ربتوم اغبقيبة على بعض األدكات الطبية األساسية كبعض األدكية اليت تعاًف األمراض  البد

 .الشائعة
 األدوات الطبية : -2
   .شاش طيب : لربط اؼبكاف اؼبصاب بعد التطهري -
 .قطن طيب : مقطع على شكل كرات لسهولة كسرعة االستخداـ -
 .خداـ دبابيس مشبك إلحكاـ ربط الشاشأشرطة الصقة : لتثبيت الشاش كالقطن كيبكن است -
 .الصق طيب )ببلسًت( : بأحجاـ كأشكاؿ ـبتلفة الستخدامو يف حاالت اعبركح -
 .رباط ضاغط : الستخدامو يف حاالت انثناء األيدم أك األرجل -
 .مناديل مبللة بالكحوؿ : لتطهري اعبركح قبل تغطيتها -
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 .لتنظيف أك كضع اؼبراىم يف األماكن اليت يصعب الوصوؿ إليها كالفم فبسحة أيذف : -
 .ترمومًت طيب : لقياس درجة اغبرارة -
 .عدسة مكربة : تساعد يف تكبري األشياء الصغرية اليت زبًتؽ اعبلد ليىسهيل التقاطها -
 .ذلكمقص حاد : لقطع الشاش كما إىل   - ملقط صغري : اللتقاط أم شيء يدخل اعبلد.   -
 .قفازات ببلستيكية : الستخدامها عند تطهري اعبركح -
 األدوية و المسكنات :  - 3
 مضاد للحموضة .   - . خافض للحرارة   – .مسكنات لؤلمل كالصداع كنزالت الربد ك الكحة  –
        .ؿبفزات للقيء : الستخدامها يف حاالت التسمم  –  مضاد لئلسهاؿ كآخر لبلمساؾ.  –
 .خاص لتهدئة اعبلد عند اإلصابة بلدغات اغبشرات مرىم  –
 .مرىم مضاد حيوم : الستخدامو يف حاالت اإلصابة باعبركح اليت تتعرض للتلوث – 
 .كرمي كاقي للشمس : للحفاظ على اعبلد من أشعة الشمس الضارة  –
 .زجاجة مطهر : لتطهري األدكات قبل كبعد االستخداـ كاؼبقص ك اؼبلقط  –
ذات طبيعة كيميائية : تستخدـ يف حاالت اإلصابة بالكدمات حيث تساعد على  كمادات   –

تقليل التىوـر ؛  ىذه الكمادات عبارة عن كيس ببلستيك ميغلق بإحكاـ كيتكوف من جزأين بينهما 
حاجز رقيق  وبتوم جزء على اؼباء كاعبزء اآلخر على مادة كيميائية ، عند إزالة اغباجز وبدث تفاعل 

ء كاؼبادة الكيميائية ينتج عنو اكتساب احمللوؿ درجة حرارة منخفضة تعطي الشعور بالربكدة عند بني اؼبا
صاب .

ي
 كضعها على اؼبكاف اؼب

 .مالحظة : ال ُيستخدم المحلول الموجود بداخل الكمادات مباشرة على الجلد بل يبقى طول فترة االستخدام بداخل الكيس

 :  عافات األوليةنصائح عامة الستخدام حقيبة اإلس -4
كضع اغبقيبة يف مكاف يىسهل الوصوؿ إليها عند اغباجة الستخدامها كيكوف ىذا اؼبكاف معلـو  -
زبزين اغبقيبة يف مكاف درجة حرارتو معتدلة بعيدان عن أشعة الشمس حىت ال تتعرض  -؛ جميع لل

ن أهنا ما زالت صاغبة فحص األدكية اؼبوجودة باغبقيبة من آف آلخر للتأكد م -؛ األدكية للتلف 
عمل دليل لكل ؿبتويات اغبقيبة من أدكات أك أدكية بكتابة االسم كدكاعي  -؛  لبلستخداـ
 .ترتيب ؿبتويات اغبقيبة حبيث يسهل الوصوؿ إىل كل احملتويات -؛ االستعماؿ

 .استشارة الطبيب يف اختيار األدكية اؼبناسبة قبل تكوين ؿبتويات اغبقيبة -
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 الرياضــــــــــــــــــــــــــــــية واسعافاتها اإلصــــــــــــــــــــــابات :    13المحاضرة  رقم 
 مقدمة : -
ربدث اإلصابة يف األنشطة الرياضية خبلؿ التعلم كالتدريب ألسباب متعددة منها ذاتية نابعة من  

أك غري ذاتية نتيجة العوامل البلعب نفسو من خبلؿ ربركاتو دكف تدخل من منافس أك زميل 
كالظركؼ احمليطة بطبيعة النشاط اؼبمارس ؛ كقد ربدث اإلصابة أثناء فًتة اؼبنافسات كاليت تتميز 
بازدياد تعرض البلعبني لئلصابة نظران لتوفر عدة عوامل ترتبط باػبطة التدريبية أك عدـ انتهاء الربنامج 

يات قبل أسباـ شفائو ، كغريىا من األسباب اليت تؤدم العبلجي لبلعب اؼبصاب ، كاشًتاكو يف اؼببار 
أف نوعية اإلصابات زبتلف  أسامة رياضإيل تعرض البلعبني بشكل اكرب لئلصابات ؛ كذكر 

باختبلؼ نوع الرياضة فإصابات األلعاب اعبماعية زبتلف عن األلعاب الفردية  كما أف األلعاب 
اؼبصارعة ( تزيد فيها  -اؼببلكمة  –كرة السلة   –يد كرة ال  –ذات االحتكاؾ اؼبباشر ) كرة القدـ 

 .نسبة اإلصابة عن األلعاب اليت ليس هبا احتكاؾ مباشر مثل التنس ككرة الطاكلة كالطائرة 
ىي تعطيل أك إعاقة بسبب مؤثر خارجي لعمل أنسجة كأعضاء اعبسم اؼبختلفة  فبا اإلصابة :  -0

جية ( كتغريات تشروبية قد ربد من العمل اغبركي للجزء ينتج عنو غالبان تغريات كظيفية ) فسيولو 
اؼبصاب ،كعرفتها بعض اؼبصادر بأهنا عبارة عن حادث مفاجئ موجو إىل احد أجزاء اعبسم فبا ينتج 

  عنو تغريا يف صفاتو التشروبية كخصائصو الوظيفية .
أنسجة اعبسم نتيجة اإلصابة الرياضية ىي تأثر نسيج أك ؾبموعة تعريف اإلصابة الرياضية :  -2

  مؤثر خارجي أك داخلي فبا يؤدم إىل تعطيل عمل أك كظيفة ذلك النسيج  كتنقسم إىل:
مؤثر خارجي )ميكانيكي(: أم تعرض البلعب إىل شدة خارجية كاالصطداـ بزميل أك األرض أك  -أ

  أداة مستخدمة .
الفين اػباطئ أك عدـ التسخني مؤثر فين ذايت : إصابة البلعب  نفسو بنفسو نتيجة لؤلداء  -ب
   ( مثل سبزؽ عضبلت الفخذ عند العدك . اإلضباء)

مؤثر داخلي )كيميائي فيزيولوجي( : مثل تراكم حامض البلكتيك يف العضبلت أك اإلرىاؽ  -ج 
 .  العضلي ، أك نقص الصوديـو الذم يؤدم إيل حدكث التقلصات العضلية

  سب نوعها كشدهتا إىل أربعة درجات .تصنف اإلصابات حتصنيف اإلصابات :  -3
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الكدمات ، التقلصات البسيطة ، السحجات اعبلدية ، االلتواءات : مثل  إصابات خفيفة -أ 
 البسيطة اليت ال تنتج عنها أم مضاعفات . 

  .أمل بعد التدريب  -ال يتأثر اإلقباز  -أمل غبظي ال يدـك فًتة طويلة . -:أعراضها -
  .ال يتغري لوف اؼبنطقة  -.نطقة اإلصابةتصلب خفيف يف م -   
 .زبفيف اعبهد على اؼبنطقة اؼبصابة -  .تقليل فًتات التدريب  -:  اإلجراءات الالزمة -
   .الراحة كالعبلج األكيل  -
 .التمرين التدرهبي للوصوؿ إىل األنشطة بشكل تاـ  -

اعفات ، التمزقات العضلية مثل الكدمات الشديدة اليت ال تصاحبها مضإصابات متوسطة :  -ب 
  البسيطة  االلتواءات اؼبفصلية الشديدة كالبسيطة كاعبركح اػبفيفة .

 :   أعراضها -
 تؤثر على اإلقباز . -
  أمل يستمر نسبيا عن الدرجة السابقة . -
خلل خفيف يف ميكانيكية اغبركة يف األداء الرياضي كلكنو ال يظهر يف اغبياة العادية أك التدريبات  -

  اػبفيفة .
  .أمل قبل كبعد الفعالية -
   .تلني منطقة اإلصابة قليبلن  -
 توـر خفيف  .  –
  .  تغري طفيف يف لوف اؼبنطقة اؼبصابة  -
 : اإلجراءات الالزمة -
   .اؼبنطقة اؼبصابة إراحة -
 عدـ إجهاد اؼبنطقة اؼبصابة كرباشي سبرينها. -
 الراحة مع العبلج األكيل -
  .الرجوع التدرهبي لؤلنشطة بشكل تاـ  -
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يستغرؽ الشفاء الوظيفي حوايل عشرة أياـ ، بينما يتم الشفاء التشروبي بعد حوايل طبسة عشر  -
  يوما    .

الشديدة اليت تصاحبها مضاعفات ، كالتجمع الدموم  مثل الكدماتإصابات شديدة :  -ت 
كااللتهابات العضلية  التمزقات العضلية الشديدة ، الكسور ، اػبلع اعبزئي ، التمزقات اعبزئية لؤلربطة 

  كاؼبفاصل ، التمزقات اػبفيفة للغضاريف )مفصل الركبة(
 :  أعراضها -
 أمل شديد قبل كأثناء كبعد التمرين.   -
  وظ الدرجة كقد يصاحبو تغري يف لوف البشرة .كـر ملح -
 ؿبدكدية اغبركة يف ظركؼ اغبياة العادية .   -
 .يتأثر اإلقباز بسبب شدة األمل -
   .تتأثر األنشطة اليومية لشدة األمل -
 .تتأثر اغبالة الطبيعية بسبب األمل  -
  .يزداد األـ بشدة أكرب عند الضغط باإلصبع -
 .تغري كاضح يف اللوف  -
 : اإلجراءات الالزمة -
 التوقف عن فبارسة األنشطة الرياضية بشكل تاـ .  -
 .مراجعة الطبيب  -
تقرر كفقا لتقدير الطبيب كلكنها غالبا ما تستغرؽ ما بني ثبلثة كأربعة أسابيع ، كىي مدة الراحة   -

  .متضمنة يف الشفاء الوظيفي كالتشروبي
التمزؽ العضلي الكامل ، اػبلع الكامل كخاصة مفصل الكتف كاؼبرفق  مثل ة :إصابات خطير  -ث 

كتزداد نسبة اػبطورة بالنسبة لؤلنشطة الرياضية اليت تستخدـ فيها الذراعني بصفة أساسية: ) دفع 
اعبلة ،كرة اليد ، الطائرة ، السلة ..اخل ( سبزؽ غضاريف الركبة  الكسور اؼبضاعفة كالشديدة 

  بأنسجة اعبسم الداخلي اؽبامة .كاؼبصحوبة 
 : أعراضها -
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  أمل غري ؿبتمل يف غالب األحياف .  -
كـر شديد يظهر فور كقوع اإلصابة  يف الكسور كالكدمات الشديدة كاػبلع كسبزؽ الغضركؼ ،  -

  كقد يبدك العضو مشوىا يف غالب األحياف .
ؿبدكدية اغبركة  شلل يف بعض األعضاء اؼبرتبطة باؼبخ كاألعصاب الفرعية )إصابات الرأس كالعمود  -

 الفقرم( 
: غالبا ما يصاحب اإلصابات اػبطرية بعض الظواىر األخرل كاليت قد سبثل   األعراض المصاحبة -

العصبية  النزيف كل منها إصابة مصاحبة قائمة بذاهتا ؽبا أعراض خاصة كمن أمثلتها : الصدمة 
 الداخلي كاػبارجي . 

 :اإلجراءات الالزمة -
 نقل اؼبصاب إىل اؼبستشفى إلجراء عملية جراحية . -
 أسباب اإلصابات الرياضية :  -4
   .عدـ مبلئمة أرضية  اؼبلعب  -  .سوء اإلضباء الرياضي  -
 .عدـ االستخداـ الصحيح كاؼبناسب لؤلدكات - .سوء اختيار اغبذاء اؼبناسب  -
سوء زبطيط الربنامج التدرييب : هبب أف تتناسب شدة كحجم اغبمل تناسبان عكسيان كإال تعرضت  -

  العضلة للتعب كزيادة فرصة التعرض لئلصابة .
سوء اختيار مواعيد التدريب : قد يسبب ذلك إصابة البلعب ، فمثبل التدريب كقت الظهرية يف  -

الصيف قد يصيب البلعب بضربة مشس أك يفقد البلعب كمية كبرية من السوائل كاألمبلح فبا 
  يسبب حدكث تقلصات عضلية .

 . استمرار البلعب الرياضي اؼبصاب يف فبارسة النشاط -
 . عدـ استخداـ أدكات الوقاية الكافية للعظاـ كالعضبلت كاؼبفاصل -
التوجيو النفسي اػباطئ سواء كاف من األعبلـ أك اؼبدرب ،حيث يوجو اؼبدرب العبيو للعنف  -

    . اػبشونة اؼبتعمدة يف اللعب(كاػبشونة اؼبتعمدة إلرىاب اؼبنافس )
 . ىبوط يف مستول أداء اؼبمارس -
ؿ تدريب عدـ توافق عمل اجملموعات العضلية العاملة ، كتدريب ؾبموعات عضلية معينة كإنبا -

  ؾبموعات عضلية أخرل .
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 .   عدـ مبلئمة النشاط اعبسمي لنوع النشاط الرياضي -
 . سوء اغبالة النفسية لبلعبني -
  عدـ االىتماـ بإجراء الفحوصات الطبية كاالختبارات الفسيولوجية للممارسني. -
   عدـ األخذ بنتائج الفحوص كاالختبارات الفسيولوجية لبلعبني. -
 . ـبالفة القوانني الرياضية -.  عدـ توفري الغذاء اؼبناسب كمان كنوعان  -
ـبالفة الركح الرياضية : ىي ـبالفة ألىداؼ النبيلة اليت تسعى الرياضة يف تأصيلها يف نفوس  -

 تأثري البيئة . - الرياضيني ليمتد أثرىا على اغبياة العامة للمجتمع .
  .يعرض البلعب لكثري من اإلصاباتدم إىل إجهاد كظيفي : يؤ  استخداـ البلعبني للمنشطات -
  أعراض وعالمات اإلصابة الرياضية : -5
النزيف الدموم كعادةن تظهر اإلصابات اليت يرافقها نزيف اكرب فبا ىي عليو يف اغبقيقة حيث قد  -

يكوف النزيف من جرح بسيط يف اعبلد كلكن يف كل األحواؿ هبب التأكد من منطقة النزيف قبل 
  رجوع البلعب إىل اؼبلعب .

  التوـر الذم ينتج عادة من النزؼ الدموم . -
  يف اعبسم.د األعضاء كيبكن معرفة ذلك من خبلؿ مناظرة ذلك العضو دبثيلو السليم التشوه يف أح -
  كجود حركة غري طبيعية باؼبفاصل . -تلوف اعبلد ، احتقاف اعبلد ، التعرؽ الشديد. -
  التغريات العصبية غري الطبيعية مثل اػبدر ، التنمل ، الوخزات ، الشعور بالضعف كشلل اغبركة . -
  دكف حركة يف اعبزء اؼبصاب أك أثناء اؼبدل الطبيعي للحركة .األمل ب -
  عدـ ثبات اؼبفصل بالرغم من عدـ كجود األمل . -
  حدكث تيبس باؼبفاصل اؼبعرضة لئلصابة أك القريبة من مكاف اإلصابة . -
 كجود ضعف اك ضمور بالعضبلت . -
  عدـ قدرة البلعب على اؼبشي أك اغبركة بطريقة سوية. -
  .ظباع عدد من األصوات أثناء اغبركة كيبكن االستفادة من البلعب ىنا لوصف ما وبدث بالضبط -
  فقداف الوعي أم عدـ القابلية لبلستجابة للمؤثرات اغبسية كؼبدة ثواين فما فوؽ. -
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  الوسائل المساعدة في تشخيص اإلصابات الرياضية : - 6
السنٌية عادة لتشخيص الكسور يف اؽبيكل العظمي حيث تستخدـ األشعة األشعة السينّية :   - 0

  ال تستطيع ىذه األشعة اخًتاؽ العظم كلكن تستطيع اخًتاؽ صبيع األنسجة األخرل .
حيث ربقن اؼبنطقة اؼبصابة بسائل ال تستطيع األشعة اخًتاقو فبا يعطي األشعة الملونة :   - 2

  كاؼبفاصل كاألكعية الدموية .شكل اعبزء ، كما يف تصوير اغببل الشوكي 
  التخطيط الكهربائي للعضلة :  - 3
حيث يستخدـ جهاز يعطي إشارة كهربائية من بداية التخطيط العصب المغذي للعضلة :   - 4

  العصب كتتبع اإلشارة إىل هنايتو لبياف مناطق القطع اف كجدت حىت يبكن معرفة منطقة اإلصابة .
مثل معدؿ ترسب الدـ  كاؽبيموغلوبني كعدد كريات الدـ اغبمراء  فحوصات سوائل الجسم :  - 5

  كالبيضاء كفحص اإلدرار كفحوصات أخرل خاصة .
 : في األنشطة الرياضيةأنواع اإلصابات الرياضية  -7
 . إصابات اؼبفاصل  -.إصابات العظاـ  -  .إصابات العضبلت -   . إصابات اعبلد - 

 إصابات الـجلد :  -7-0
إصابات اعبلد زبتلف عن أية إصابة أخرل ألجزاء اعبسم اؼبختلفة ألف اعبلد ىو احد الدعامات إف 

القوية يف اعبسم ؼبنع دخوؿ البكًتيا كحدكث االلتهابات ، كعند سبزؽ اعبلد فانو يصبح يف سباس 
ذا هبب ، كؽب ، كىي من اإلصابات الشائعة يف الوسط اؼبدرسي بني التبلميذ مباشر مع احمليط اؼبلوث

 إتباع األسس الصحيحة يف عبلج اإلصابات اعبلدية كيبكن تقسيم إصابات اعبلد إىل األنواع اآلتية : 
: ينتج عن احتكاؾ اعبلد باستمرار بسطح خشن ( النفطات أك الفقاعاتاالنتفاخ الجلدي أو ) -أ

لى كظهور سائل بني كؼبدة قصرية فبا يؤدم إىل انفصاؿ الطبقات العليا من اعبلد عن الطبقات السف
يصاب اعبلد بالقركح نتيجة لتكرار ،كقد ىذه الطبقات يًتشح من األكعية الدموية كاألكعية اللمفاكية

  . االحتكاؾ يف نفس اؼبنطقة
  العالج: -
 . تنظيف مكاف حدكث اإلصابة بسائل معقم مث يًتؾ دكف حركة مباشرة عليو -
هبب احملافظة على ىذا االنتفاخ اعبلدم اؼبائي كما ىو إف أمكن حيث نبلحظ بعد فًتة قصرية  -

امتصاص السائل مرة أخرل كرجوع اعبلد إىل حالتو الطبيعية أما إذا أراد البلعب التخلص منو بسرعة 
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فوؽ فيجب تعقيم اؼبنطقة بسائل معقم كمن شبة فتح اؼبنطقة دبشرط معقم مع كضع مادة حافظة 
  منطقة النفطة ؼبنع حدكث االلتهاب .

عبارة عن سبزؽ الطبقات العليا من اعبلد نتيجة االنزالؽ أك السقوط على سطح  السحجات : –ب 
 خشن أك التعرض لبلحتكاؾ الشديد .

  إزالة أم جسم غريب متعلق يف اؼبنطقة ؼبنع االلتهاب .  - العالج : -
  . معقم كربطها برباط بعد ذلككضع قطعة من شاش   - غسل اؼبنطقة باؼباء كالصابوف اك دبعقم   -

يعرؼ اعبرح بأنو قطع أك هتتك يف اعبلد أك الطبقة اليت ربت اعبلد كيسبب ىذا الجروح :  -ت 
ية يف القطع أؼبا حادا كما يؤدم يف بعض اغباالت إىل حدكث نزيف دموم نتيجة هتتك األكعية الدمو 

  منطقة اعبرح .
  نتيجة تعرض اعبسم ؼببلمسة جسم خارجي حاد أك االحتكاؾ دبواد صلبة كمن أنبها:ومن أسبابه : 

  الوقوع على ارض صلبة فبا يسبب احتكاؾ اعبلد باألرض.  -
  التعرض اػباطئ لؤلدكات اؼبستخدمة يف اللعبة. -
  الرياضي الذم ال يتناسب مع اللعبة كاستخداـ األحذية الضيقة. اللباس -

يتميز اعبرح بوجود قطع يف اعبلد يبكن مبلحظتو ،تغري يف لوف اعبلد يبيل إىل االضبرار  ومن أعراضه :
  كنزيف زبتلف حدتو تبعا غبجم اعبرح كمنطقة اإلصابة ك أمل يف منطقة اعبرح.

  إىل :تقسيم اعبركح  أنواع الجروح : -
  جرح بثرل : وبدث يف أصابع كمنطقة القدـ عند استخداـ األحذية لفًتة طويلة. -أ

  جرح سطحي : عبارة عن تسلخات بسيطة ربدث لطبقة اعبلد اػبارجية-ب
يتميز بكوف حافيت اعبرح مستقيمتني وبدث نتيجة التعرض آللة حادة كالسكني،ك جرح قطعي :  -ج

  لتقطع عدد كبري من األكعية الدموية. مع كجود نزيف شديد يف اؼبنطقة
أك عند االحتكاؾ باػبصم : كينتج من ارتطاـ البلعب جبسم غري حاد كاغبجارة جرح رضي :  -د

حيث وبدث سبزقان يف األنسجة كتكوف حواؼ ىذا اعبرح غري منتظمة مع حدكث نزيف اقل حدة يف 
 حالة اعبرح القطعي .
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رية يف اعبلد كيصاحبو يف معظم األحياف نزيف دموم كينتج جرح كخزم : يتميز بوجود فتحة صغ -ك
ىذا اعبرح من الوخز باألجساـ اؼبدببة مثل نتوءات باطن حذاء كرة القدـ كثري من التبلميذ اليـو 

    يرتدكف ىذا النوع من األحذية يف فبارسة  الًتبية البدنية كالرياضية أثناء اغبصة أك اؼبنافسة .
وبدث نتيجة اخًتاؽ اعبلد بآلة حادة مدببة مثل الرمح كسبلح اؼببارزة أك أم اعبرح النافذ : ك  -ق

جسم رفيع مدبب  كيتميز بقلة الدـ اؼبصاحب لئلصابة إال إذا أصاب عضوان داخليان أك أكعية دموية 
يتحوؿ إىل جرح خطري جدان قد يتسبب يف كفاة اؼبصاب ، خاصة إذا ثقب احد األحشاء اؽبامة مثل 

  كبد كالطحاؿ كما يساعد عمق اعبرح على سهولة تلوثو باؼبيكركبات .القلب كال
إذا كاف اعبرح صغريان فبل يستدعي عرضو إىل الطبيب كيبكن معاعبتو يف مكاف  عالج الجروح : -

اإلصابة . أما يف حالة اعبركح الكبرية أك النافذة فيجب استشارة الطبيب األخصائي ، كمن أىم 
  بلج ىي:القواعد األساسية للع

( ، ميكرككرـك ديتوؿ Savlonتنظيف اعبرح بقطن مبلوؿ باؼباء مث ينظف دبطهر طيب)سافلوف ) -
ـبفف( هبب التأكد من إزالة األتربة أك غريىا من األجساـ العالقة يف اعبرح ، كما هبب عدـ ربريك 

  حواؼ اعبرح بقوة ما تؤدم إىل زيادة حدة اعبرح...
إما بواسطة الضغط على مكاف اإلصابة أك بواسطة قطعة من إيقاؼ النزيف إف كجد العمل على  -

شاش معقم على اعبرح مث كضع بعض القطن فوؽ الشاش كيتم لف اعبرح برباط ضاغط بإحكاـ 
 .   إليقاؼ النزيف كينقل اؼبصاب إىل اقرب مركز صحي
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 واسعافاتها االصابات العضلية :     14المحاضرة  رقم 
 مقدمة : -

 -تكوف يف حالة مستمرة من االنقباض كاالرزباء  من اؼبعركؼ فسيولوجيا أف العضبلت السليمة
علميان أف  سواء أثناء الراحة أك أثناء بذؿ اجملهودات العضلية  كمن اؼبتفق عليو - النغمة العضلية

التمزؽ طاؼبا أهنا ال تواجو قوة ضغط أكرب أك  العضلة السليمة اؼبدربة جيدان ال تتعرض لئلصابة بالشد
اإلصابة  النقباضها أما إذا تعرضت لذلك فقد تتمزؽ بعض أليافها كردبا تتعدل من القدرة القصول

 .إىل ألياؼ العضبلت األخرل احمليطة هبا
اؼببلعب  إلصابة بالتمزؽ لكن أكثر العضبلت كاألكتار تعرضا للتمزؽ يف عمومان أم عضلة معرضة

كالوتر العرقويب كالعضلة ذات الرأسني  ضبلت الفخذ األمامية كاػبلفية كعضبلت ظبانة الساؽىي ع
 ككتر العضلة ذات الثبلث رؤكس العضدية ناحية اإلندغاـ كالعضبلت العضدية كالعضلة فوؽ الشوكة

 كالقدـ . اؼببعدة ؼبفصل الكتف كأربطة مفصل الركبة
االىتماـ بالتسخني أك اإلضباء ، كمن بني اإلصابات  ىناؾ أسباب غري مباشرة لئلصابة مثل عدـ

 العضلية قبد :
يعرؼ الكدـ بأنو ىرس لؤلنسجة السطحية أك العميقة ربت اعبلد الكدمات ) الرضوض ( :  -0

)بني اعبلد كالعظم( نتيجة التعرض لضغط شديد من شدة خارجية )صدمة خارجية أك عنف 
عب( يعد كدـ العضبلت من اإلصابات اؼبباشرة ، خارجي كاالصطداـ جبسم صلب أك جبسم البل
كغالبا ما يصاحب الكدـ  ) أمل ، ككـر ، نزيف  كقد تؤدم إىل سبزؽ بعض األلياؼ العضلية ،

 داخلي  ، ارتشاح لسائل ببلزما الدـ مكاف اإلصابة(.
تعمل هبا الكدـ  إصابة تكثر يف األنشطة الرياضية اليت يف احتكاكات تنافسية مباشرة أك اليت تس

قوة كشدة الضربة اؼبوجهة إىل مكاف  -أدكات صلبة ، كتزداد خطورة الكدـ يف اغباالت اآلتية:
 اتساع اؼبساحة أك اعبزء اؼبعرض لئلصابة. -اإلصابة. 

 درجات الكدمات: -0-0
بسيط يستطيع البلعب االستمرار يف األداء كقد ال يشعر بو غبظة حدكثو كإمبا قد يشعر بو  كدـ  -

 بعد اؼبباراة.
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كدـ شديد لدرجة أف البلعب ال يستطيع االستمرار يف األداء ، كيشعر بأعراضو مثل الوـر كاألمل   -
 كارتفاع درجة حرارة اعبزء اؼبصاب.

 أنواع الكدمات: -0-2
إف كدـ اعبلد عموما ال يعيق البلعب عن االستمرار يف األداء الرياضي، كىناؾ كدم الجلد :   -أ 

 كدـ اعبلد الشديد.   -كدـ اعبلد البسيط .   -نوعاف :  
كدـ العضبلت من اإلصابات اؼبباشرة ، وبدث فيو العديد من التغريات كدم العضالت :   -ب 

 الفسيولوجية مكاف اإلصابة مثل : 
 خلي كتغري لوف اعبلد كغريىا ، كقد يبنع البلعب من االستمرار يف األداء . الوـر كالنزيف الدا -
 األسباب التي تؤدي إلى حدوث الكدمات: -0-3
 االصطداـ باألجزاء الصلبة من جسم البلعب اآلخر ؼبؤخرة الكوع أك الرأس. -
 الضربات اؼبباشرة من العب آلخر كما وبدث يف رياضة اؼببلكمة كالكاراتيو. -
الصطداـ أك الضرب باألدكات اؼبستخدمة ففي اللعب كمضرب التنس أك األحذية أك الكرات ا -

 الثقيلة.
 السقوط أك التعثر جبهاز أك أم مانع طبيعي.  -
 األعراض المصاحبة لحدوث الكدمات:  -0-4
 امل شديد يف مكاف اإلصابة .     -
 يزداد األمل إذا حاكؿ اؼبصاب ربريك العضلة اؼبصابة سواء بسحبها أك النقباضها. -
 حدكث كـر يف مكاف اإلصابة يزداد طرديان مع شدهتا نتيجة نزيف األكعية الدموية   -
( ساعة األكىل من اإلصابة مع ارتفاع درجة 24نبلحظ زيادة التوـر تدرهبيان أثناء األربعة كالعشرين) -

 اعبزء اؼبصاب .حرارة 
مث نتيجة لتغري لوف مادة اؽبيموجلوبني اؼبوجودة يف الدـ يتغري لوف اعبلد من األزرؽ إىل األخضر  -

 اللوف األصفر كيعود اللوف الطبيعي عند الشفاء 
 اإلسعافات األولية للكدمة: -0-5
يف حالة كجود جرح مصاحب للكدمة الشديدة هبب القياـ باإلسعافات األكلية كما يف حاالت  -

 اعبركح لوقف النزيف الدموم .
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دقيقة مث  05ضع كمادة باردة فوؽ الكدمة حبيث تغطي كل مساحتها كتثبيتها برباط ضاغط ؼبدة  -
 ضع بعدىا رباطا خفيفا فوؽ موضع الكدمة.

 التشنج العضلي : -2
ىو عبارة عن حدكث انقباض ال إرادم  لعضلة أك جملموعة من العضبلت )تصبح تشنج العضلي ال 

، كيعد تشنج العضبلت من اإلصابات كثرية اغبدكث عند العضلة صلبة كغري قادرة على االرزباء( 
 الرياضيني كأحيانا يكوف سببها ؾبهوالن كلكن من اؼبمكن أف يكوف ناذبان عن األسباب اآلتية :

 تعب شديد ناتج عن ذبمع اؼبواد اغبمضية يف العضلة مثل حامض اللبنيك. -
 عدـ اإلضباء الكايف .   -
 درجة اغبرارة مثل الربد الشديد اؼبفاجئ كاغبر الشديد. -
 خلل موضعي يف الدكرة الدموية بسبب الضمادات اك األلبسة الضيقة . -
 فقداف السوائل كاألمبلح من اعبسم .  -
 عضلة دبجهود مضاعف لفًتات طويلة .قياـ ال  -
 تغذية غري متنوعة كغري كافية .   -
 اضطراب اغبالة النفسية لبلعب . -
فضبلن عن نقص بعض اؼبواد بالدـ خاصة مستول الكالسيـو حيث توجد عبلقة كثيقة بني ىذه  -

 النسبة كنسبة حدكث التشنج. 
  القياـ حبركات قوية مفاجئة . -
 :  أعراض التشنج -2-0
 امل حاد مكاف اإلصابة ، كأم جهد زائد يؤدم إىل سبزؽ العضلة . -
 عادة يضع اؼبصاب يده على مكاف األمل مباشرة ، كليس على ما هباكرىا. -
يتم العبلج بعد لف العضلة اؼبتشنجة كعدـ إجراء تدليك شديد  عالج التشنج العضلي: -2-2

ضلة ، كالعبلج ىنا يتم عكس ـبتلف اإلصابات ؽبا ، الف ذلك من اؼبمكن أف يؤدم إىل قطع الع
كنعمل على سحب العضلة بقوة كببطء مث  تدفئة العضلة المصابةالرياضية حيث نعمل أكال على 

 . تثبت حىت ال يعود التشنج مرة أخرل 

 

 

 



هعهذ العلىم وتقنٍاث النشاطاث البذنٍت   -2باتنت  -جاهعت الشهٍذ هصطفى بن بىلعٍذ  ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2102/  2102....       والرٌاضٍت

 لطلبت السنت   - اإلصــــــــــابـــــــــــــــاث  واإلسعــــــــــافاث األولٍتهحـــــــــــــــــــاضراث ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ   رٌاضً نخبىي تذرٌب هاستر  تخصص  االولى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   }   د /           هىهىبً   عٍسى      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16 

 

 بالنسبة التشنج العضلي الذم وبدث أثناء الليل فمن األفضل مراجعة الطبيب . -
 بالنسبة للتشنج العضلي الناتج عن نقص السوائل فيكوف العبلج بتناكؿ السوائل بكمية كبرية يوميان  -
 . سبارين اإلطالة قد تكوف مفيدة عبميع ما ذكر باإلضافة للنوع األكؿ كىو اإلجهاد -
 : الوقاية من التشنج العضلي تكون كما يلي  -2-3
أكواب من أم نوع من السوائل   01ذبنب نقص السوائل : كيكوف ذلك بتناكؿ ما يقارب الػ  -

 . كوببذ شرب كوبني من السوائل قبل بدء أم نشاط رياضي بساعتني
 .تسخني العضبلت : من األفضل القياـ بتسخني العضبلت قبل بدء أم سبرين  -
 .  خاء العضبلت كإعطاء شعور بالراحةالكمادة الساخنة : تفيد اغبرارة بشكل عاـ يف إر  -
 التقلص العضلي :   - 3

السبب الرئيسي غبدكث التقلص العضلي ىو سبب يتعلق بالدكرة الدموية اؼبغذية للعضلة كما وبدث 
عند ارتداء اعبوارب الضاغطة ، أك األربطة الضيقة اليت ربوؿ دكف انسياب الدكرة الدموية إىل 

نشأ من إجهاد العضبلت أك تأدية التمرينات العنيفة اليت مل يتعود عليها ، األعضاء اؼبختلفة كما قد ي
كوبدث بصفة خاصة أثناء السباحة حيث يلعب اختبلؼ درجات اغبرارة دكر كبري يف ىذا الشأف 
،كقد وبدث أثناء كقت االسًتخاء كبصورة مفاجئة كلعدة ثواف أك دقائق يصاحبو أالـ يف العضلة 

عوامل منها فيزيولوجية ككيميائية أك حدكث بعض العمليات الكيميائية داخل كيرجع ذلك إىل عدة 
العضلة )تعرض العضلة لنقص األككسجني فبا يولد انقباض عضلي مؤمل( ؛ كما أف فقداف اؼباء أك 
األمبلح أك كليهما يؤدم إىل حدكث التقلص العضلي ، كأكثر العضبلت تعرضا لئلصابة بالتقلص 

 العضلي : 
 باطن القدـ يف عضبلت بني األمشاط .  -ظبانة الساؽ عضلة  -
 عضبلت خلف الفخذ . -العضلة ذات أربع رؤكس الفخذية   -
كقد وبث التقلص يف العضلة كلها أك يف بعض أليافها ، كيصاحب التقلص أمل ؛ عضبلت البطن  - 

 برية .شديد مع عدـ القدرة على ربريك اؼبفصل  بينما تصبح العضلة صلبة إىل درجة ك
زبتلف خطواتو حسب األعراض ، كلكن اؽبدؼ يف صبيع اغباالت عالج التقلص العضلي :  -

كاحد ، كىو ؿباكلة ربسني الدكرة الدموية كالعمل على مد العضلة كاسًتاحتها ، كللوصوؿ إىل مثل 
 ىذه النتيجة هبب إتباع اػبطوات التالية :
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 بلبس الضيقة .هبب على اؼبصاب اللجوء إىل الراحة كخلع اؼب  -
 العمل على تدفئة العضلة كذلك بوضع كمادات ساخنة عليها .  -
 45العمل على مد العضلة فمثبل يف حالة تقلص ظبانة الساؽ ال هبب رفع الرجل إىل أعلى من   -

درجات فقط ،كذلك حىت ال نلغي عمل العضلة  01درجة فاؼبفركض أف ترفع الساؽ على األرض 
وأمة اؼبندغمة يف الكعب  كذلك بثين خفيف ؼبشط القدـ لكي يتم فك العضلة اػبلفية للساؽ كالت

 اؼبتقلصة دكف أم ؾبهود أك أمل للشخص اؼبصاب.
كزيادة يف كمية كلوريد الصوديـو يف  ينصح بإجراء تدليك للعضلة كذلك بعد انبساطها  التدليك : -

 العرؽ. لح اؼبفقود معالطعاـ ، أك تعاطي أقراص اؼبلح الطبية هبدؼ تعويض كمية اؼب
 التمزق العضلي :   -4

عبارة عن سبزؽ يف األلياؼ العضلية كقد يصاحبها سبزؽ باألكعية الدموية كترجع أسباب التمزقات إىل 
االستعماؿ اػباطئ أك التدريب الرياضي غري العلمي للعضبلت كالقياـ دبجهود أكرب من طاقة 

بالعضبلت العضبلت أك إنباؿ اإلضباء قبل التمرين ، أك نتيجة شد مفاجئ أك متكرر أك نقص اؼبركنة 
، كقد يصاحب التمزؽ العضلي أمل شديد مكاف اإلصابة كفقداف للقدرة اغبركية ؽبا كيتناسب ىذا 
الفقداف طرديا مع حجم اإلصابة ، كقد وبدث التمزؽ يف العضبلت كنتيجة للكدمات الشديدة أثناء 

ظبانة الساؽ االنقباض العضلي كغالبا ما ربدث اإلصابة هبذا السبب يف عضلة الفخذ األمامية ك 
كالعضلة األمامية للعضد ككذا عضبلت الكتف كينتج عن ىذا كلو سبزؽ خيوط كألياؼ العضلة 

ومن بين أعراض بدرجات متفاكتة كفقا لشدة اإلصابة كحدكث نزيف دموم متفاكت الدرجات 
 التمزق العضلي:

تيجة النزيف كـر يبدك كاضحا يف اغباالت الشديدة نتيجة حدكث التهاب يف العضلة ككذا ن -
 الدموم .

 ؿبدكدية حركة العضو بدرجات متفاكتة كفقا لشدة اإلصابة . -
 وللتمزق العضلي أنواع ودرجات وهي :

 ىو سبدد  ألياؼ العضلة كال يوجد سيبلف للدـ يف العضلة.  Elongation تمزق درجة أولى:  -أ
ىو سبزؽ بعض األلياؼ العضلية فتكوف دفقا دمويا كبعد مركر   claquageتمزق درجة ثانية : -ب

 )ذبمع دـ قليل أمل كبري (. Ecchymoseساعات يظهر كدـ صغري 
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يف ىذا النوع ال تتمزؽ العضلة بالكامل   Dechirureالتمزق الجزئي   تمزق درجة ثالثة : -ج 
 لهالتمزؽ يف كسط العضلة كداخأم العديد من األلياؼ ك قد يكوف ىذا ا كلكن تتمزؽ بعض أجزائها

أم  يف مركزىا أك خارجها ، جهة احمليط اػبارجي ؽبا كؽبذا يظهر كدما مبكرا على ناحية التمزؽ ؛ لذا 
 هبب اإلسراع يف كضع مثانة فبلوءة باعبليد مث  نقل اؼبصاب إىل ـبتص. 

 أعراض التمزق العضلي  :   -
 اؼبصابة.  عدـ القدرة على استخداـ العضلة -
 .السكني اإلحساس بأمل حاد مكاف التمزؽ يشبو ضربة  -
 كجود كـر بسيط يزداد مع مركر الوقت  -
 ساعة . 48التجمع الدموم كاضحان حوؿ مكاف اإلصابة كخاصة بعد مركر  يكوف   -
 .ساعة 72يف اغباالت الشديدة يستمر الوـر  ما بعد    -
يكوف عادة مصحوبا بأمل أكرب مع فقداف يف كظيفة العضو  تمزق العضلة جهة مركزها :   -

اؼبصاب ، كال تبدك إصابة ظاىرية يف العضلة نظرا لعمق اإلصابة ، اللهم إال إذا كاف مصحوبا بإصابة 
 يف األنسجة احمليطة ك اجملاكرة ؽبا.

صحوبا : إف سبزؽ العضلة جهة ؿبيطها اػبارجي يكوف متمزق العضلة  جهة محيطها الخارجي  -
بوجود ذبمع دموم كىو يتجمع طبقا لقوانني اعباذبية خبلؿ اؼبستويات الفراغية بني األنسجة احمليطة 
، كفيو يبدك عادة تلوف ك ذبمع دموم يبكن مشاىدتو على بعد عدة سنتيمًتات من مكاف اإلصابة ، 

اغبركة تعود  كىذا النوع من إصابات العضبلت يكوف مصحوبا بأمل أقل من النوع السابق ، لكن
 بصورهتا الشبو الكاملة سريعا.

ىذا النوع ىو اعنف  يعترب    Rupture totaleتمزق درجة رابعة : التمزق الكامل للعضالت  -د
مكاف اؼبنشأ أك اإلندغاـ أك الوسط كتكوف  كأصعب أنواع التمزؽ حيث تنفصل فيو العضلة سواء

 .كملموسة اإلصابة كاضحة
 : أعراض التمزق الكامل للعضالت    -
 .العضلة أك الوتر إطبلقا عدـ القدرة على ربريك -
 .التمزؽ مبلحظة كجود فجوة أك البفاض مكاف- 
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 .األزرؽ مث األصفر تغيري لوف اعبلد تدرهبيان من األضبر الطبيعي إىل -
 كترجع أسباب ىذه األضرار العضلية إىل ما يلي:

 ات شدة كبرية مثل القذؼ يف الفراغ ، انطبلؽ قوم .حركة عنيفة  سريعة ذ -
 حركة غري منتظرة أك غري متحكم فيها ، عضبلت غري مهيأة. -
لفًتة ال تقل عن ربع  الكلور ايثيل ) البخاخ  ( مثل استعماؿ كسائل التربيد   : المعالجة الفورية -

 قليل الدـ يف األكعية الدموية. ساعة على مكاف اإلصابة؛أك استعماؿ اعبليد على مكاف اإلصابة لت
كيبكن استخداـ األشرطة البلصقة فوؽ مكاف  عمل رباط ضاغط فوؽ اعبزء اؼبتمزؽ -

الرباط ليشمل العضلة كلها ، كهبب رفع الطرؼ اؼبصاب لؤلعلى  اإلصابة حبيث يستعمل
.  لتقليل الوـر

ساعة من حدكث اإلصابة كجعل العضلة اؼبصابة يف كضع ارزباء لتقليل  48الراحة التامة خبلؿ  -
 التوتر العضلي.

 48عدـ اؼبشي أك الوقوؼ لفًتات طويلة مع كمادات اؼباء البارد أك الثلج ؼبدة عشرين دقيقة بعد  -
ساعة من اإلصابة يبكن عمل اآليت : استخداـ كمادات متضادة باردة ساخنة باردة مرتني أك ثبلث 

 مرات يف اليـو لتنشيط الدكرة الدموية.
لئلصابة منعان لزيادة النزيف  عن استخداـ صبيع أنواع اغبرارة أك التدليك طواؿ الفًتة اغبادة االبتعاد -

 .حجم الوـر
 -الطبيب اؼبختص  للتمزؽ الكلي للعضلة اك الوتر البد من عرض البلعب فوران على بالنسبة -

البلزمة لوصل العضلة اك تثبيت الوتر اؼبنفصل كذلك يف  العملية اعبراحيةإلجراء  -اخصائي اعبراحة 
ىناؾ حاالت  ساعات األكىل من اإلصابة حىت ال تضيع فرصة قباح العملية كلو اف خبلؿ الثبلث

حرصان على اؼبستقبل الرياضي لبلعب  ساعات على اإلصابة كلكن 6قبحت فيها العملية قبل مركر 
 العملية اليت هبب اف تتم يف أقصر كقت فبكن حىت ال تؤثر على مستول احهبب أال نضيع فرصة قب
 األداء اغبركي مستقببلن 

اإلهبابية عبميع اؼبفاصل أعلى كأسفل مكاف اإلصابة طواؿ  تشجيع البلعب على أداء اغبركات السلبية مث -
 .عدـ ربريك العضلة اؼبتمزقة الراحة بغرض احملافظة على النغمة العضلية يف الطرؼ اؼبصاب ، كلكن فًتة
 البدء بالتمرينات اؼبسكنة للعضبلت تدرهبيا بعد ثالث يـو من اإلصابة. -
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 أشعة الليزر. -أشعة موجات فوؽ الصوتية .  -أشعة ربت اغبمراء . -العبلج الكهربائي:  -
ليك ربت العبلج اؼبائي : ضباـ مشع كزيت برافني أك الكمادات اؼبضادة ، كيفضل استخداـ التد -

 اؼباء.
 التدليك الطيب : سطحي يف أكؿ األمر مث يتدرج يف العمق مع االحتكاؾ. -
جهة فيما بني العضبلت أك  حاالت اإلصابةيف  أسبوع إلى ثالثة أسابيعسبتد فًتة العبلج ما بني  -

التمزق يف حاالت  حوالي شهر إلى شهر ونصف، بينما يبتد من المحيط الخارجي للعضلة 
كاليت يكوف شفاؤىا بدرجة أبطأ من اغباالت األكىل، كال كبصل  مركز العضلةأك اإلصابة يف  الكامل

على الشفاء التاـ إال باغبصوؿ على أقصى كفاءة كقوة عضلية كأقصى مركنة عضلية كمدل حركي  
 كامل للمفاصل اجملاكرة ؼبكاف اإلصابة.

 : طرق الوقاية من التمزق العضلي -5
 يف أك التدريب على مهارات جديدة كالبلعب يف حالة إجهاد أك مرضذبنب اجملهود العن -

االىتماـ بزيادة مطاطية العضلة كاغبصوؿ على مركنة كاملة غبركة اؼبفاصل بصورة تتفق مع اجملهود  - 
 .العضلي

 . االىتماـ بتمرينات التقوية باؼبقاكمة كاألثقاؿ للعضبلت كخاصة العاملة يف النشاط اؼبمارس- 
 : ضالت األكثر عرضة لإلصابة بالتمزقالع -6

كاػبلفية لبلعيب كرة القدـ كالعيب اعبرم كاغبواجز كالوثب الطويل  عضالت الفخذ األمامية  -
 . كالثبلثي كالعايل

 .) بطن الساؽ(كربدث اإلصابة فيها لدم العيب العدك عضلة السمانة  -
 . كوبدث التمزؽ يف رياضات اعبمباز ككرة القدـ عضالت الظهر مجموعة - 
كتكثر إصاباهتا بالنسبة لبلعيب رمي الرمح  الداليةلة العضكخاصة  مجموعة عضالت الكتف  -

  كخاصة لبلعيب اعبمباز كاؼبصارعة المنحرفة المربعةكدفع اعبلة كالعيب الكرة الطائرة ،كالعضبلت 
 :األسباب  -6-0

للعضبلت األساسية   القول العضلية العاملة كالعضبلت اؼبضادة أك اؼبثبتةاالتزاف بني عدـ تناسق  -
 . يف اغبركة
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 .اؼبتجانسة كالعضبلت اؼبساعدة عدـ التوافق بني العضبلت  -
ؾبموعة عضلية لتعويض نقص أك ضعف ؾبموعة أخرل كبذلك يكوف  زيادة اجملهود الذم تبذلو  -

 .زائدان على قدرة العضلة اغبمل
 . النغمة العضلية كخاصة أثناء حاالت التعب كاإلرىاؽ درجة اؼبركنة العضلية أك ضعفقلة - 
 .العضلي العنيف اؼبفاجئ كاؼبتكرر الشد- 
مقاكمة  مثل عملها يف اذباه غري طبيعي أك قيامها باالنقباض يف حالة االستعماؿ اػباطئ للعضلة -

 .أكثر من قدرهتا
 .كىي غري مهيأة لذلك ئإجهاد العضلة بشكل عنيف أك مفاج  -
ينصح األطباء باستخداـ االسيتامينوفني يف أكؿ يومني بعد سبزؽ العضلة ألنو يبنع من التعرض  -

، أك نابرككسني  للنزيف ،كبعد ذلك  يبكنك أف تستخدـ األدكية اؼبضادة لبللتهابات. مثل ايبوبركفني
 .مثل القرحة مع الطعاـ ككوب من اؼباء لتجنب مضاعفات اؼبعدة بعد اليومني األكلني

األدكية اؼبضادة لبللتهابات زبفف األمل ، كلكن أيضنا قد تتوقف عن تسكني األمل يف مرحلة معينة  -
غبدكث التفاعل الكيميائي كالذم ييعترب أمرنا مهمنا يف الشفاء على اؼبدل البعيد يوصي العديد من 

  .ساعة 48مها بعد اإلصابة ب األطباء باستخدا
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 إصابات العظام وإسعافاتها :      15المحاضرة  رقم 
 مقدمة : -

عظم لدل الشخص البالغ ، فهي توفر اغبماية كاؼبساندة لؤلنسجة )اؼبخ  218يبلغ عدد العظاـ 
اؼبسانبة يف مناعة كالنخاع الشوكي ( كبعض األعضاء األخرل يف اعبسم كاعبهاز التنفسي ككذلك 

اعبسم  بإنتاج كريات الدـ البيضاء اليت تعمل على الدفاع عن اعبسم بالقضاء على اعبراثيم اؼبرضية ، 
كتوفري اغبركة ؼبختلف مناطق اعبسم ، كترتبط العظاـ ببعض اؼبفاصل القابلة لبلكبناء  كتسمح ؼبختلف 

 أجزاء اعبسم باغبركة .
فقرات   -عظاـ قصرية مثل:  -عظاـ طويلة مثل:  عظم الفخذ كالقصبة .  -للعظام ثالثة أنواع : 

 عظاـ مسطحة مثل:  عظاـ لوح الكتف.   -العمود كعظاـ األصابع . 
 من بين إصابات العظام نجد مايلي :

إف أكثر مناطق اعبسم تعرضا لئلصابة ىي األماكن الرقيقة من اعبسم اليت كدم العظام :   -0
كما ىو اغباؿ يف عظاـ الكتف كاؼبرفق يكوف فيها العظم ربت اعبلد مباشرة  مثل العظاـ اؼبكشوفة  

كعموما تتوقف درجة اإلصابة على كمية النزيف الدموم يف كالكعب ، كالركبة ، كعظاـ الوجو كالرأس 
اـ )الطبقة السطحية للعظمة( كغالبا ما تكوف اإلصابة نتيجة االصطداـ بأجساـ صلبة ظبحاؽ العظ

 غري حادة بطريقة مباشرة أك عن طريق الضربات العنيفة .
 أعراض كدم العظم  :   -0-0
 امل شديد مكاف اإلصابة كخاصة عند الضغط عليو .  -
ي كحدكث نزيف دموم داخلي ألف كـر مكاف اإلصابة نتيجة لتمزؽ جزء من السمحاؽ اػبارج  -

 السمحاؽ غين باألكعية الدموية كاألعصاب .
 تغري لوف اعبلد مكاف اإلصابة كقد وبصل نتيجة الشدة اػبارجية .   -
 إعاقة البلعب من االستمرار يف استخداـ العضو حسب نوعية كشدة اإلصابة. -
هبب التأكد أكال من  الكدم الشديدأما ال وبتاج الكدـ البسيط إىل أم عبلج عالج الكدم :  -

كيس من الثلج للتبريد عدـ كجود كسر يف العظم بأخذ صورة شعاعية للمنطقة اؼبصابة كيوضع 
؛ كيربط برباط ضاغط للحد من التوـر كرفع اعبزء اؼبصاب فوؽ مستول  إلزالة التورم وتخفيف األلم

، كحسب شدة الكدـ يعطى مسكنات  أياـ (3 -2)القلب كإعطاء راحة تامة للمنطقة اؼبصابة من 

 

 

 



هعهذ العلىم وتقنٍاث النشاطاث البذنٍت   -2باتنت  -جاهعت الشهٍذ هصطفى بن بىلعٍذ  ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2102/  2102....       والرٌاضٍت
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 ــــــــــــــــــ   رٌاضً نخبىي تذرٌب هاستر  تخصص  االولى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   }   د /           هىهىبً   عٍسى      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يبكن عمل تدليك مسحي سطحي لآلالـ مث نقـو بتأىيل البلعب ببعض التمرينات غبني شفاؤه ؛ 
كسريع أعلى كأسفل منطقة اإلصابة مع استخداـ الكمادات  اؼبثلجة فوؽ اإلصابة هبب تغطية مكاف 

مكاف كشكل العظمة اؼبصابة ، الكدمة بواسطة حلقة مفرغة من اإلسفنج أك قطعة من القطن حسب 
 مع تشجيع اؼبصاب على أداء بعض اغبركات اإلهبابية .

استعماؿ العبلج اؼبائي فهو من أفضل الوسائل العبلجية لسرعة الشفاء من ىذه اإلصابة كذلك   -
 دقيقة . 21إىل  05باستعماؿ أسلوب التدليك كالتحريك مع عمل ضباـ مشع للجزء اؼبصاب ؼبدة 

الكسر ىو عبارة عن قطع أك هتتك يف االتصاؿ العظمي يؤدل إىل ذبزؤ العظم إىل الكسور:  - 2
جزء ين  أك أكثر؛ ربدث الكسور عادة نتيجة قول مباشرة كالضرب بأداة ثقيلة أك من اؼبنافس ، أك 

من  ارتطاـ العظمة جبسم صلب، أك قول غري مباشرة كالتواء العظمة أك اكبنائها كما يف حالة السقوط
 مكاف مرتفع )الوثب الطويل أك الثبلثي(. 

كما ربدث الكسور أحيانا نتيجة االلتواء الشديد لبعض اؼبفاصل ؛ لئلشارة قد يصعب تشخيص 
اليت ال تظهر أثارىا يف أشعة يف اغباؿ كلكن تظهر  كسر العظمة الزورقيةبعض حاالت الكسور مثل 

بدئية قد يظن منها التشخيص ىو ؾبرد سبزؽ باألربطة بعد بضعة أياـ ألف يف ىذه  اغبالة األشعة اؼب
كلكن بعد عمل أشعة أخرل بعد أسبوعني أك ثبلثة حيث سبوت بعض أنسجة العظمة نتيجة لضعف 
الدكرة الدموية الواصلة إليها يتضح  الكسر بوضوح؛ كزبتلف نوعية الكسور باختبلؼ نوعية السبب 

لرياضات العنيفة مثل كرة القدـ كاؼبصارعة ...اخل  قبد أف كنوع الرياضة حيث تزداد نسبة الكسور يف ا
 النسبة تقل يف الرياضات األخرل مثل تنس الطاكلة  .

  أسباب الكسر: -0 -2
السقوط كاالصطداـ الشديد باألرض ، ضربة قوية من اؼبنافس تؤدم إىل كسور  أسباب مباشرة : -

 الفك كاألضبلع يف اؼببلكمة مثبل ، تصادـ بني البلعبني) اؼبتنافسني(.
ربدث نتيجة التواء شديد لبعض اؼبفاصل ، كالكسور نسبيا متكررة خبلؿ  أسباب غير مباشرة: -

لوثب الطويل كسباؽ السرعة كسباؽ النصف الطويل كأغلب فبارسة الرياضة اػباصة يف رمي اعبلة كا
اؼبناطق اليت ربدث فيها الكسور ىي مناطق األطراؼ العلوية كالسفلية كذلك بسبب تعرضها إىل 

 ـبتلف أنواع السقوط على أرض اؼبيداف الصلبة .
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 تقسم الكسور عامة إىل نوعني أساسيني :أنواع الكسور :   -2 - 2
كبقائو يف مكانو )بدكف بركزه إذا كاف موضع الكسر مل يتصل باؽبواء اػبارجي  الكسر البسيط : -

 خارج اعبلد(.
كيف ىذه ىو الكسر الذم يكوف مصحوب جبرح يسمح بتلويث الكسر،  الكسر المضاعف : -

 اغبالة يصاحب الكسر سبزؽ األنسجة احمليطة بو من عضبلت كأعصاب كجلد .
ىو ما وبدث فيو هتتكات باألنسجة اجملاكرة أك قطع بالشرايني كاألعصاب    الكسر المركب : -

كمثاؿ  ذلك كسور األضبلع اليت تنغمس فيها أطراؼ الضلع اؼبكسور ىف أنسجة الرئة كهتتكها  
ككسر عظم الفخذ إذا صاحبها هتتك يف الشرياف الفخذم أك إصابة األعصاب فبا يسبب شلبلن يف 

 الساؽ.
 ال الكسور :أشك  -3 - 2 

  الكسر اؼبفتت :  فيو تتفتت العظمة إىل قطع كثرية كوبدث يف اإلصابة الشديدة اؼبباشرة كحوادث السيارات.
 
 
 
 
 
 
 

 الكسر اؼبتداخل : فيو يتداخل أحد طريف الكسر يف اآلخر كما وبدث يف كسر الطرؼ األسفل لعظمة الكعربة 
: وبدث يف عظاـ قبوة الرأس كفيو تنخسف قطعة العظم اؼبكسورة للداخل، كقد تصيب اؼبادة اؼبخية ربتها أك  الكسر اؼبنخسف

 تضغط عليها.
كسر الغصن األخضر : ظبى كذلك ألف الكسر ال يكوف تامان فتنكسر العظمة من ناحية كوبدث هبا انثناء يف الناحية اؼبقابلة 

 كىو كثري اغبدكث يف عظمة الًتقوة ، كعظميت الكعربة  كالزند. كوبدث عادة لؤلطفاؿ ؼبركنة عظامهم
أحد طريف العظمة فوؽ اآلخر كينتج عن السقوط من ارتفاع عاؿ فبا يسبب استقباؿ العظمة الطويلة  الكسر اؼبندغم : فيو يندغم

 لقوة كبرية بشكل مباشر، كوبتاج ىذا الكسر إىل تعديل سريع لضماف االحتفاظ بطوؿ العظمة ككبوىا.
كيدكر اعبسم بطريقة فجائية يف  ، حيث تثبت القدـ على األرض S الكسر اغبلزكين : يكوف انفصاؿ العظم على شكل حرؼ

 االذباه اؼبعاكس.
الكسر اؼبائل : وبدث عندما تسبب قوة خارجية فجائية يف دكراف جزء من العظمة بينما يكوف اآلخر ثابتان كيتشابو مع الكسر 

 اغبلزكين ىف الشكل.
 وبدث على شكل خط مستقيم مار دبنتصف ساؽ العظمة كذلك بسبب ضربة خارجية مباشرة الكسر اؼبستعرض :

كسر اإلجهاد : كىو النوع الوحيد الذم يبكن أف وبدث بدكف إصابة أك احتكاؾ مباشر ، كوبدث نتيجة لئلجهاد كاالستخداـ 
حدكثو ىف أماكن أخرل باعبسم "ىذا النوع من  اؼبتكرر كقلة فًتات الراحة كىو من اإلصابات الشائعة للقدمني إال انو يبكن

 الكسور من اإلصابات الشائعة اليت تصيب الرياضيني ".
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 عالمات وأعراض الكسور : -4 -2
 الشعور بأمل شديد يف مكاف اإلصابة تزداد حدة األمل عند ربريك اعبزء اؼبصاب أك الضغط عليو. -
 ظهور اكبراؼ عظمي كيبكن معرفتو باؼبقارنة بني العضو السليم كالعضو اؼبصاب. -
 كجود كـر يف مكاف اإلصابة مع تغيري لوف اعبلد نظران لتمزؽ األكعية الدموية احمليطة. -
 كجود حركة غري اعتيادية يف العضو اؼبصاب كأحيانا قد يبدك أف ىناؾ مفصبلن آخران . -
 قياـ بالفحص يف مكاف اإلصابة كيفضل عدـ تكرار ظباعها .ظباع طقطقة عند ال -
 حدكث ضعف عاـ مع عدـ قدرة اؼبصاب على اغبركة كخاصة ربريك العضو اؼبصاب. -
 حدكث صدمة نتيجة زيادة األمل كالنزيف . -
 أمل شديد يف منطقة الكسر عند الضغط على العظم بعيدان عن منطقة الكسر . -
 اعفة يبكن أحيانا رؤية طرؼ العظمة اؼبكسورة خارجا من اعبرح يف حاالت الكسور اؼبض -
يف حالة الكسور اؼبعقدة قد تكوف الدكرة الدموية أك اإلحساس أك اغبركة غري الطبيعية يف اعبزء  -

 السفلي من العضو اؼبصاب.
 هبب مراعاة النقاط العامة اآلتية عند القياـ بإسعاؼ الكسور كىي ::إسعاف الكسور  -2-5
هبب التزاـ اغبذر يف معاملة اؼبصاب بالكسر ك ذبنب استخداـ العنف أكالقوة عند إسعاؼ الكسر  -

 بل يتم برفق كعناية كبرية.
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قص اؼببلبس من جهة الضرر مع توقيف النزيف إف كجد بوضع رباط ضاغط على مكاف اعبرح  -
 كضباية اعبرح من التلوث. 

د عليها كعلى اؼبسعف ذبنب إصبلح الكسر كيًتؾ ذلك احملافظة على الكسر يف اغبالة اليت كج -
 للطبيب اؼبختص.

يف كسور العمود الفقرم كعظاـ اغبوض كالفخذ ينقل اؼبصاب فورا راقدا على ظهره أك بطنو على  - 
 نقالة صلبة إىل أقرب مستشفى.

 تثبيت العضو اؼبصاب بعمل جبرية. كنقل اؼبصاب إىل اؼبستشفى بأسرع ما يبكن  -
ئة اؼبصاب كإعطاؤه سوائل دافئة مثل الشام باإلضافة إىل مسكنات األمل، كيبكن إعطائو تدف -

 ؿبلوؿ ملح كجلوكوز.
بعد التشخيص الكسر كمعرفة منطقتو بدقة ، يبدأ العبلج الذم يتكوف عالج الكسور : -6 –2

 من ثبلثة أجزاء رئيسة ىي :
كاستقامتو للتخلص من أم تشوه إلرجاعو إىل كضعو الطبيعي كطولو رد الكسر :  -2-6-0

 مستقببلن كيتم رد الكسر بطريقتني نبا :
يتم بوساطة اليدين كربت التخدير اؼبوضعي أك ربت جهاز األشعة التلفزيوين الرد المغلق :   -أ

 إلرجاع العظم إىل كضعو الطبيعي بوساطة السحب .
قسم من األنسجة احملشورة بني يستعمل عند فشل الطريقة السابقة عند كجود الرد المفتوح :  -ب

منطقة الكسر أك يف الكسور اؼبضاعفة كالكسور اؼبتفتتة ، يتم ىنا إرجاع العظم بوساطة العملية 
 اعبراحية ربت التخدير التاـ .

يكوف يف اغلب األحواؿ باستعماؿ اعببس كلكن ىناؾ أماكن كحاالت كثرية التثبيت :  -2-6-2
تثبيت بطرؽ أخرل سواء بالشد إذا كاف الكسر بسيطان كغري معقد  ال يستعمل فيها اعببس كيكوف ال

أك باستعماؿ مسمار أك شرائح أك القضباف اؼبصنوعة من اؼبعدف اليت ال تتفاعل مع أنسجة اعبسم 
 مثل الببلتني اك سبائك الكرـك أم بواسطة العملية اعبراحية .

صحة االلتئاـ بعد فك اعببس أك حيث هبب التأكد من التأهيل والعالج الطبيعي :   -2-6-3
التثبيت الداخلي بأخذ الصور الشعاعية كبعدىا يتم العمل على تقوية اؼبنطقة اؼبصابة بوساطة 
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االنقباضات العضلية الثابتة كاؼبتحركة كتنشيط الدكرة الدموية بالتدليك كاؼباء الدافئ كالتمرينات 
 و الطبيعية. العبلجية اؼبتدرجة حىت يعود اعبزء اؼبصاب إىل حالت

كسر هناية عظمة   -كسر عنق عظمة الفخذ   -  الكسور التي غالبا ما تحدث عند كبار السن: -
 كسر بالفقرات خاصة الصدرية كالقطنية .  -العضد
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 إصابات المفاصل واسعافاتها .:        16المحاضرة  رقم 
 مقدمة : -

أك بني  أك ارتكاز طريف عظميني أك أكثر بعظم آخر عظم التحاـ أك تقارباؼبفصل مكاف التقاء أك 
متين البنيان محدود الحركة أو أن يكون كثير الحركة ، فاؼبفصل إما أف يكوف عظم كغضركؼ 

معينة من اؽبيكل العظمي  كاليت زبتلف  ؛ كتوجد أنواع ـبتلفة من اؼبفاصل يف مناطق ضعيف البنيان
فيما بينها من حيث درجة قابليتها للحركة ؛ إصابات اؼبفاصل شائعة اغبدكث يف اجملاؿ الرياضي كيف  
كافة أنواع اؼبمارسة ؼبختلف األلعاب كخاصة يف األلعاب الرياضية التنافسية ؛ إف اإلصابة اؼبباشرة 

داخلية أك حوؿ اؼبفصل كسبزؽ األربطة كاألنسجة الرخوة بضربة يف اؼبفصل تؤدم إىل حدكث كدمة 
 ىو من األمور اؼبعتادة يف إصابات اؼبفاصل ، كقد تتمزؽ ألياؼ الكبسولة كلها أك األربطة اؼبتعلقة هبا.

ىو رض كبري يف اؼبفصل كوبدث غالبا نزيف داخلي يف احملفظة الزاللية   كدم المفصل :   -0
اؼبفصل ، كيؤثر تأثريا مباشرا على القدرة األدائية لبلعب ،بذلك تعترب  كيًتاكم النزيف الداخلي حوؿ

 من اخطر اإلصابات ، كأكثر اؼبفاصل عرضة لئلصابة ىي مفصل القدـ كالركبة كاؼبرفق كالكتف 
ك اؼبعصم كاألصابع ، كربدث نتيجة اإلصابة اؼبباشرة بأجساـ صلبة أك التعرض لضربات عنيفة ، غالبا 

حدكث نزيف داخل احملفظة الزاللية للمفصل مع انتفاخو فيحدث كـر مفصلي يظهر ما تؤدم إىل 
 عقب اإلصابة بعدة دقائق أك ساعات حسب شدة اإلصابة .

 أمل حاد باؼبفصل مع عدـ القدرة على استعمالو كاستخدامو بشكل طبيعي .ومن بين أعراضه : 
غري لوف اعبلد إيل األزرؽ مع ت -ظهور كـر كاضح عقب اإلصابة مباشرة نتيجة النزيف . -

 سخونة اؼبنطقة اؼبصابة .
استخداـ كسائل التربيد مثل الكمادات الثلج ؼبدة نصف ساعة من اجل السيطرة على  العالج :   -

 كمية النزيف كالتحكم يف كمية الوـر .
 كضع اؼبفصل اؼبصاب يف أكضاع الراحة )عند إصابة الذراع نستعمل عبلقة(  -
ساعة على اإلصابة تستعمل الكمادات اؼبتبادلة )ساخن كبارد( دبعدؿ دقيقة  24بعد مركر  -

مرات كذلك للمسانبة  (8-6)الكمادات الساخنة كنصف ساعة الكمادات الباردة تعاد العملية كبو 
 يف سرعة االمتصاص كاالنسكابات كإزالة الوـر .

 فئة أك جلسات األشعة فوؽ اغبمراء ساعة نستعمل كسائل التدفئة مثل اغبمامات الدا 36بعد مركر  -
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هبب تشجيع البلعب على أداء سبرينات االنقباضات العضلية الثابتة عبميع األربطة كالعضبلت العاملة  -
 حوؿ اؼبفصل .

ىو خركج األكجو اؼبفصلية عن حدكدىا الطبيعية للحركة     Les entorses:  الـملخ )االلتواء( -2
(جزئي أك كلي يف سبزؽشد شديد يف األربطة اؼبفصلية ينتج عنو تقطع )كالعودة السريعة ، فبا يسبب 

أربطة اؼبفصل ، نتيجة أداء حركي متجاكز غبدكد مدل اؼبفصل كحركات الثين أك اؼبد الزائد  
اؼبلخ  من أكثر اإلصابات شيوعان يف كااللتواءات اليت تتجاكز يف مداىا الطبيعي غبركة اؼبفصل؛ 

دث غالبان يف األلعاب اعبماعية  ، اثر سقوط على احد األطراؼ أك التعثر أثناء اؼببلعب الرياضية كوب
مفصل  إف أكثر اؼبفاصل تعرضا ؽبذه اإلصابة ىي الكاحل كاؼبشي أك اعبرم أك االنثناء اؼبفاجئ ، 

رسغ اليد كمفصل القدـ حيث زبرج من مكاهنا الطبيعي باؼبفصل مث تعود مرة أخرل إىل مكاهنا 
حيث يكوف التوـر كاضحا كاألمل شديد ألقل حركة  أما األضرار الناذبة عن اؼبلخ فهي الطبيعي ؛

؛ كيبكن تصنيف  ضرار عظمية ، كضرر لؤلنسجة العضلية أك الوتر . كضرر عصيبكأ  متعددة كـبتلفة
 اؼبلخ إىل ثبلث درجات حسب شدهتا ككما يأيت :

كبدكف حدكث التواء خفيف )سبدد خفيف لؤلربطة( ( الملخ البسيطالدرجة األولى : ) -
 مضاعفات يف حركة اؼبفصل .

كلكن بدكف انقطاع الرباط  %( 95 -15كتشمل سبزؽ ألياؼ األربطة بنسبة) الدرجة المتوسطة :  -
كقد يؤثر على استقرارية اؼبفصل ففي اؼبلخ اؼبتوسط وبدث زيادة السائل الزاليل داخل اؼبفصل 

يف دموم يف الغشاء الزاليل كبني األنسجة اؼبفصلية كخصوصان اؼبنطقة اليت ربيط كالتهاب خفيف كنز 
 بالرباط اؼبوجودة باعبهة اؼبصابة.

( سبزؽ الرباط أك األربطة بالكامل كقد وبدث خلع يف الملخ الخطـير)الشديدة( )الدرجة الثالثة :  -
 نطقة الرباط بالعظم .اؼبفصل أك حىت يف حالة عدـ انقطاع الرباط كقد وبدث كسر يف م

 
(aالدرجة البسيطة ) B(الدرجة المتوسطة )C()( الدرجة الشديدة )انقطاع الرباطD الدرجة )

 الشديدة )كسر منطقة اتصال الرباط(
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 الشكل : يبن درجات الملخ

 

 
 عالمات وأعراض الملخ : -2-0
 أمل حاد نتيجة لتمزؽ األربطة كاألنسجة حوؿ اؼبفصل. -
شديد عند عمل حركة ربدث شدا يف الرباط أم يف نفس اذباه اغبركة اليت سببت اؼبلخ فبا  أمل -

 يسبب عدـ القدرة على ربريك اؼبفصل حركة حرة كما يزكؿ األمل عندما ربركو حركة مضادة.
 أمل عند الضغط على الرباط اؼبصاب كليس على العظاـ اجملاكرة. -
  اؼبفصل كنتيجة لبلرتشاح الدموم حوؿ اعبزء اؼبصاب مع زرقة .كـر نتيجة زيادة السائل الزاليل يف -
 تغري لوف اعبلد مكاف اإلصابة إذا كاف االتشاح الدموم شديدان . -
 ارتفاع درجة حرارة اؼبنطقة اؼبصابة . -
 إبعاد البلعب عن اؼبلعب كإراحة اؼبفصل اؼبصاب.      -  اإلسعاف األولي : -2 -2
 عمل كمادات باردة ؼبدة ثلث أك نصف ساعة حسب شدة اإلصابة. -
تثبيت اؼبفصل برباط ضاغط حوؿ قطعة قطن مع مراعاة أال يبنع الدكرة الدموية، كيبلحظ أف  -

 يكوف اؼبفصل يف كضع منحرؼ قليبل عكس اذباه اؼبلخ.
  ساعة. 48ساعة كيف حالة اؼبلخ الشديد تصل إىل  24إراحة اؼبفصل من الثقل الواقع عليو مدة  -
 إعطاء اؼبصاب مسكنا حسب درجة األمل. -
            باستخدام كمادات الثلج لمدة يكوف العبلج يف اليـو األكؿ عالج الملخ :  -3 -2
دقيقة تربيد للسيطرة على النزيف كالتوـر كاألمل  21دقيقة لكل  21مع فًتة توقف  ساعة( 2 -0)

كهبب التأكد من عدـ كجود كسر يف  بتثبيت المفصل في الوضع التشريحي السليم برباط ضاغط
كيف اليـو الثاين كالثالث يتم تدليك اؼبنطقة فوؽ كربت  بأخذ تصوير شعاعي للمنطقةاؼبنطقة اؼبصابة 

منطقة فوق االستمرار في تدليك المكاف اإلصابة ؼبدة دقائق مرتني يوميا كيف اليـو الرابع كاػبامس 
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مع استمرار  وتحت مكان اإلصابة وعمل حمام الماء الساخن للمساعدة عل امتصاص التورم
الضغط على اؼبنطقة برباط ضاغط كإجراء التمارين لباقي أجزاء اعبسم غبني شفاؤه ؛أما يف اغباالت 

 احيةإجراء عملية جر الشديدة اليت وبدث فيها انقطاع الرباط أك حدكث عدد من الكسور فيجب 
لربط الرباط اؼبقطوع مع بعضو ، كبعد إجراء العملية هبب تثبيت اؼبنطقة بواسطة اعببس كمن شبة 

 إجراء العبلج التأىيلي ببعض التمرينات غبني شفاؤه .
ىو خركج العظم من مكانو الطبيعي )ؿبفظة اؼبفصل( نتيجة   :   LES LUXATIONالـخلع : -3

أك غري مباشر، فبا وبدث إزاحة العظم عن مكانو الطبيعي يف تأثري شدة على اؼبفصل بشكل مباشر 
اؼبفصل نتيجة لشدة خارجية ، كيؤدم عادة إىل إصابة األربطة احمليطة باؼبفصل  كىنالك عدة أنواع 

 من اػبلع  :
فيو يتم خركج إحدل العظمتني من مكاهنا الطبيعي كلكن ضمن  خلع مفصلي جزئي : -أ  

و سبزؽ بسيط يف األربطة اؼبثبتة كالغشاء الزاليل للمفصل ، كىذا النوع التجويف اؼبفصلي كيتم في
 يسبب عجزا جزئيا عن ربريك اؼبفصل كقت اإلصابة.

ىذا النوع يتم خركج إحدل العظمتني من مكاهنا الطبيعي كوبدث فيو  خلع مفصلي كامل: -ب  
كما وبدث هتتك لؤلكعية الدموية   سبزؽ الغشاء الزاليل كاألربطة اؼبفصلية كقد ينتج التجويف اؼبفصلي

  كنزيف داخل التجويف اؼبفصلي.
ىو أخطر أنواع اػبلع اؼبفصلي وبدث عندما تكوف الضربة خلع مفصلي مصحوب بكسر: -ج

شديدة كفيو يكوف اػبلع مصحوبا بكسر يف إحدل العظمتني اؼبكونتني للمفصل كقد ربدث إصابة 
  اؼبفصل.لؤلكعية الدموية أك األعصاب القريبة من 

اؼبقصود باػبلع اؼبتكرر ىو تكرار حدكثو أكثر من مرة يف نفس اؼبفصل متكرر :  خلع مفصلي -د
 كوبدث نتيجة عوامل تؤدم إىل عدـ ثبات اؼبفصل . 

 
 صورة تمثل خلع مفصل الكتف

 

 

 



هعهذ العلىم وتقنٍاث النشاطاث البذنٍت   -2باتنت  -جاهعت الشهٍذ هصطفى بن بىلعٍذ  ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2102/  2102....       والرٌاضٍت

 لطلبت السنت   - اإلصــــــــــابـــــــــــــــاث  واإلسعــــــــــافاث األولٍتهحـــــــــــــــــــاضراث ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ   رٌاضً نخبىي تذرٌب هاستر  تخصص  االولى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   }   د /           هىهىبً   عٍسى      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32 

 

 نتيجة شدة خارجية عنيفة مفاجئة مباشرة أك غري مباشرة .  أسباب الخلع : -3-0
 أك عندما يصطدـ أحد أطراؼ جسم البلعب باألرض.من أماكن مرتفعة الوقوع على األرض  -
اغبركات كاألكضاع غري الصحيحة ؼبفصل اعبسم كالدكراف حوؿ مفصل الركبة عندما تكوف مثبتة  -

 على األرض أك اإلمساؾ اػباطئ للكرة أك ربريك الكتف للوراء كللخارج مع االندفاع إىل األماـ .)
 ( .أداء اؼبفصل حركة غري طبيعية يف مدل كاسع 

 عالمات وأعراض الخلع : -3-2
 أمل شديد نتيجة سبزؽ احملفظة الليفية كاألربطة كاألنسجة . -
امل شديد عند ربريك اعبزء اؼبصاب نتيجة سبزؽ األربطة كاألنسجة مع فقداف الوظيفة الطبيعية  -

تشوه اؼبفصل الناتج عن خركج العظم من ؿبلو الطبيعي كأحيانا ال  -للمفصل بعد شدة خارجية. 
يكوف ىذا التشوه كاضحان خاصة عند كجود عضبلت قوية ككبرية حوؿ اؼبفصل كؽبذا فمن األنبية 
ربسس اؼبفصل كالتأكد من كجود العظاـ يف ؿبلها الطبيعي كموازنة اعبزء اؼبصاب باؼبنطقة اؼبقابلة لو 

كـر نتيجة  -يد عند ربريك اعبزء اؼبصاب نتيجة سبزؽ األربطة كاألنسجة . امل شد -باعبسم . 
 مع امل شديد عند الضغط عليو باليد كأمل عند حركتو . النسكاب السائل الزاليل كالنزيف الدموم 

 هبب اخذ صور شعاعية للمفصل كالتأكد من عدـ كجود تكسر هنايات العظاـ اؼبتقابلة . -
 األولية للخلع المفصلي:اإلسعافات  -3-3
تقليل من ربريك البلعب اؼبصاب إىل أضيق اغبدكد حيث أف اغبركة يبكن أف تؤدم إىل مضاعفة  -أ 

اػبلع اؼبفصلي أك الكسر أك زيادة الضغط على األكعية الدموية أك األعصاب القريبة من منطقة 
 الكسر.

ة اعببرية اؼبناسبة ، كيف حالة عدـ تثبيت الطرؼ اؼبصاب ، كيتم تثبيت الطرؼ العلوم بواسط -ب
كجودىا يوضع الساعد جبانب اعبذع كلفو برباط ضاغط ، كيف حالة إصابة الطرؼ السفلي يتم كضع 

 الطرؼ اؼبصاب يف اعببرية اؼبناسبة أك تثبيتها باألطراؼ األخرل السليمة.
 كمادة باردة فوؽ منطقة اػبلع اؼبفصلي كثبتها جيدا قبل تثبيت اعببرية.  ضع -ج
 أنقل البلعب اؼبصاب فوؽ نقالة إىل أقرب قسم طوارئ أك مستشفى ؼبواصلة العبلج.  -د
 هبب إتباع اؼبؤشرات اآلتية يف عبلج اػبلع :عالج الخلع :  -3-4
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ضاعفات غبني نقلو إىل الطبيب اؼبختص تثبيت الطرؼ اؼبصاب بوضع مريح ؼبنع أم سبزقات أك م -
هبب عدـ ربريك العضو اؼبصاب غبني التأكد من  -إيقاؼ النزيف باستخداـ كمادات الثلج .   -

 يتم إرجاع اؼبفصل إىل كضعو الطبيعي ربت التخدير مثل الطبيب اؼبختص . -نوعية اإلصابة .
ل كؼبدة أسبوعني اىل ثبلثة أسابيع تثبيت اؼبفصل اؼبصاب يف كضعو الطبيعي كحسب نوعية اؼبفص -
إجراء العبلج الطبيعي كالتأىيل إلعطاء جلسات أشعة قصرية كتدليك اؼبنطقة اجملاكرة كالقياـ  -

 بتمرينات متدرجة لتقوية أربطة اؼبفصل كالعضبلت احمليطة. 
العضلة  : األكتار ىي النسيج ذك اللوف الرمادم اللؤلؤم الذم يربطإصابات األربطة واألوتار -4

 بالعظم ، كاألربطة ىي اليت تربط العظاـ ببعضها البعض .
ربدث نتيجة عوامل مثل أمراض األيض أك أعراض االكببلؿ اػبلوم أك  تمزق األربطة : -4-0

التهابات ؾباكرة لؤلربطة كما يبكن أف وبدث نتيجة كدمات رياضية مزمنة أك ضبل زائد كل ىذه 
إذ هبب علينا ربسني سري الدـ كتدليك جيد مباشرة بعد ظهور أكؿ  العوامل تؤثر على ثبات األربطة

أعراض اغبمل الزائد كاألعراض اؼببلحظة تفرض علينا تثبيت العضو اؼبصاب أك اللجوء إىل اعبراحة 
 يف حالة اػبطورة .

قليل اغبدكث كلكنو قد وبدث يف بعض اغباالت : يف أكتار أصابع اليد  تمزق األوتار :   -4-2
تنفصل العظمة عن الوتر كما وبدث يف الوتر اؼبتصل بقاعدة عظمة األصبع كوبدث ىذا عندما فقد 

يتعرض األصبع لضربة ؛ كقد وبدث سبزؽ كامل يف األكتار الرئيسية نتيجة إصابة كبرية ، فقد يتمزؽ 
بلؿ اؼبباراة أك كتر صابونة الركبة يف مباراة لكرة القدـ أثناء التعامل مع الكرة أك نتيجة لدفعة عنيفة خ

نتيجة لقفزة خاطئة أك نتيجة لبلرتطاـ باألرضية ، كقد ينفجر كتر الكاحل نتيجة بذؿ ؾبهود عنيف 
فبا يسبب أمل شديد كإحساس بالشد مع فقداف لوظيفة الوتر اليت تتمثل يف عدـ القدرة على الدفع 

 بأصابع القدـ .
أثناء القياـ بتمديد زائد أك قوم فوؽ الطاقة عبارة عن سبدد رباط العضبلت تمدد األوتار :  -4-3 

كيتطلب ىنا عبلج جراحي مع عبلج اعبرعة إف كجد ، إف سبدد األكتار ربدث نتيجة ضبل غري عاد 
كيتمثل يف أمل شديد خاصة عند اغبركة ك أثناء القياـ جبهد عضلي كالعبلج ىنا يتمثل يف كضع  

 مراء .كمادات باردة مث العبلج بواسطة األشعة ربت اغب
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وبدث االلتهاب نتيجة إصابة يف أبسط صورىا كيؤدم إىل حدكث أمل التهاب األوتار :  -4-4
يشعر بو اؼبصاب كوبدث خاصة عند مزاكلة بعض التمرينات الرياضية ؼبن مل يسبق لو التعود عليها ، 

تهاب أثناء اإلصابة أك أثناء التدريب غري العادم أك التدريب فوؽ الطاقة الفيزيولوجية  كما يتبع االل
جبسم صلب كتنتج عن ىذه اإلصابة موت ثانوم ػببليا األكتار كيستطيع أف يتبع ىذا االلتهاب أيضا 

أمل متمركز يف جهة  -بالتهاب األعضاء اجملاكرة للوتر كعامة األعراض األساسية لبللتهابات ىي : 
ثناء الليل بسبب االلتهابات ، كيتمثل الوتر الذم يتحرؾ أثناء القياـ جبهد عضلي  كما يستمر األمل أ

العبلج ىنا يف راحة تامة باإلضافة إىل عبلج دكائي جدم مع اؼبتابعة بالعبلج الطبيعي ،كاللتهاب 
 األكتار نوعاف نبا 

مثل ما وبدث يف  وبدث يف األكتار اليت ؽبا غشاء سينويفالتهاب الوتر الغشائي السينوفي :  -أ
حالة أصبع الزناد حيث يلتهب الوتر كالغشاء اؼبغلف لو يف أثناء مركره براحة اليد ، ككما يلتهب أيضا 
يف ظهر الرسغ يف اؼبرض اؼبعركؼ )الدام كريفاف( ؛ ينشأ ىذا االلتهاب الوترم السنيويف من إجهاد 

قبد أف الوتر اؼبصاب مصدر أمل  الرياضيني خبلؿ فبارستهم لرياضاهتم اؼبختلفة ، كعند الكشف
كمنتفخ ، كتوجد بو خشخشة كيزداد األمل عند ربريك الوتر، كأمثلة ذلك ما وبدث يف أكتار الساعد 
للرياضي الذم يبارس رياضة التجديف كما وبدث يف العضلة القصبية اػبلفية ككتر إهباـ القدـ عند 

ت ىي الراحة مع كضع بعض البطانات أك العداءين ، كالعبلج السليم كالصحيح ؼبثل ىذه اغباال
اعببائر أك السندات اليت تساعد كثريا على سرعة الشفاء ، كما أف زبفيف الضغط على نقاط اعبسم 

 اؼبتحملة للضغط يؤدم إىل حدكث ربسن سريع .
ىذا االلتهاب وبدث يف األكتار احملركمة من الغشاء  التهاب الوتر المحيطي : -ب

احمليطة األكتار تتعرض للتمزؽ بفعل اإلصابة  نظرا لعدـ كجود غشاء سينويف  السينوفيفاألنسجة 
فيصاب كتر الكعب ، ككتر صابونة الركبة  فتفقد األكتار الوتر الوسط الذم يبيح ؽبا االنزالؽ لتؤدم 
كظيفتها ، كوبدث نتيجة الضغط اؼبستمر عليها ؛ مثاؿ ذلك العدك ؼبن مل يتعود على العدك يؤدم 

 ب األنسجة احمليطة بوتر الكعب .التها
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 إصابات مفصل الكتف وإسعافاته .:   17المحاضرة  رقم 
 مقدمة :  -

طح مثلث الشكل يقع على جدار القفص الصدرم ما بني الضلع الثاين كالسابع عظم الكتف مس
كيثبت بالعضبلت ؛ تكوف قاعدة العظم إىل األعلى كرأسو إىل األسفل كللعظم ثبلث حواؼ كثبلث 

ربوم يف قسمها  والحافة الوحشيةكتكوف موازية للعمود الفقرم   الحافة اإلنسيةزكايا كسطحاف ؛ 
الذم يرتبط بو رأس عظم العضد مكونة مفصل الكتف. كبسبب ضحالة اغبفرة األعلى التجويف 

اغبقية ككرب رأس عظم العضد فاف ىذا اؼبفصل يتميز حبرية اغبركة ، كمن القسم العلوم للزاكية 
الوحشية ينشأ بركز يسمى النتوء الغرايب ؛ أما السطح اػبلفي للعظم فيتميز بوجود عظم الشوؾ كىو 

عظمي على شكل جسر مكونان ما يشبو الرؼ كيقسم السطح اػبلفي إىل قسمني : عبارة عن بركز 
األعلى يسمى باغبفرة فوؽ الشوكية كاألسفل باغبفرة ربت الشوكية ؛ أما النتوء اآلخرمي فينشأ من 

 .الشوؾ يف هنايتو 
  مفصل الكتف : -1

كبري لعظم العضد مع اغبفرة احد اؼبفاصل الزاللية )من نوع الكرة كاغبق( يتكوف من سبفصل الرأس ال 
اغبقانية اؼبسطحة كالصغرية نسبيان كيسمح ىذا التكوين حبركة الذراع كدكرانو عبميع اعبهات ،  كاف كرب 
رأس عظم العضد نسبة إىل صغر كتسطح اغبفرة اغبقانية يزيد من ؾباؿ حركة اؼبفصل كيف الوقت 

و ؛  ربيط باؼبفصل من اػبارج ؿبفظة تتصل نفسو يقلل من متانتة كيزيد من إمكانية حدكث اػبلع في
برأس عظم العضد كحبافة اغبفرة اغبقانية اتصاالن رخوان كغري مشدكد كيتدىل قسم من احملفظة أسفل 

، كما يوجد رباطاف رئيساف يقوماف دبهمة ربط عظم اللوح مع عظم العضد كىناؾ رباط  اؼبفصل
عطيو تعزيزان من األعلى  كتؤدم العضبلت فضبلن عن ثالث أعلى عظم اللوح  فوؽ اؼبفصل مباشرة فبا ي

يعترب األربطة دكران مهمان يف تقويتو حيث توجد إحدل عشرة عضلة ربيط بو من جهاتو اؼبختلفة ،
مفصل الكتف اؼبفصل الوحيد يف جسم اإلنساف الذم قبد فيو اغبركات كاضحة حرة كطليقة يف صبيع 

القبض، البسط،  -لكتف ، إذ يقـو باغبركات اآلتية: االذباىات ، كىذا ضركرم جدا يف مفصل ا
 .التبعيد كالتقريب )الضم( ، اللف لئلنسية ، اللف للوحشية

إف إصابات مفصل الكتف فبكن أف ربصل نتيجة التدريبات   :إصابات مفصل الكتف  -3
اؼبستمرة كحركة الكتف اؼبستمرة كما يف فعاليات الرمي كالقذؼ ، ككذلك يبكن اعتبار إصابات 
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مفصل الكتف من اإلصابات اغبادة كذلك نتيجة تشخيص مثل ىذه اإلصابات يف بعض األحياف 
 من بني إصابات الكتف ما يلي : ، تف للصعوبة التشروبية يف بناء كتكوين مفصل الك

أنواع اإلصابات الكتفية الشائعة ، كيكوف الكدـ على السطح اػبارجي  ىو أحد :الكدم  -3-0
للمفصل ، كال تشًتؾ يف ىذه الكدمات األربطة العضلية إال قليبل ، كيبكن تطور الكدـ إىل كدـ مزمن 

الضرر الذم يصيب أربطة عضلة لوح الكتف مع استمرار اإلصابة بو، كمضاعفات تكرر الكدـ ىي 
 .كاتصاؽبا بعظم العضد كالذم يسبب أؼبا بالغا

ىو أيضا من اإلصابات الشائعة ؼبفصل الكتف ، حيث يكوف التمزؽ للعضلة فقط  :التمزق  -3-2
كأحيانا للعضلة كأكتارىا، إف مفصل العضد كالكتف يستند على العضبلت العاملة عليو كيستقر يف مكانو 
بقوة، كسباسك ىذه العضبلت كإصابة ىذه العضبلت تكوف بسبب التمدد اؼبفرط ، التقلص العنيف ، 

 االستخداـ اؼبفرط ؼبفصل الكتف بشدة.
األربطة كاحملفظة حوؿ مفصل الكتف العضدم قد تكوف ليست ذات قيمة عالية  :االلتواء  -3-3

يف استقرار مفصل الكتف ، كؽبذا فإف حالة االلتواء يف مفصل الكتف ىي نادرة اغبدكث إال إذا 
 حصلت حالػة اػبلع اعبزئي أك اػبلػع الكامل.

مة كالرياضيني خاصة،  : خلع مفصل الكتف ىو شائع بني البالغني عاخلع مفصل الكتف  -3-4
 :كرة اليد كمن بني أنواع خلع مفصل الكتف ما يلي  :كما وبدث يف رياضات مثل

 :يعد اػبلع الداخلي األمامي للكتف ىو األكثر شيوعا كلو سبباف :الخلع األمامي  -3-4-0
 .كرة اليد  :ينتج من ضربة مباشرة من اػبلف للكتف يف رياضة مثل :سبب مباشر  -
كينتج إذا ما كاف الذراع للخارج كلؤلماـ مع ضربة قوية على اليد أك الكوع ،  :سبب غير مباشر  -

كوبدث ذلك يف رياضة مثل : اؼببارزة كاعبمباز ، كما وبدث أيضا يف رياضة التنس األرضي كالرمي يف 
 .ألعاب القول

  :الفحص والتشخيص -
 .)التجويف العنايب( باؼبقارنة بالكتف اآلخراختفاء رأس عظمة العضد من ذبويفها الطبيعي  -
 .هبب التأكد من سبلمة النبض كاعبهاز الدكرم كالعصيب يف اعبهة اؼبصابة الستبعاد اؼبضاعفات -
 .: يبلحظ فيو خلع رأس عظمة العضد من التجويف العنايبالفحص باألشعة  -
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 :تم إرجاع اػبلع كما يلي: يفضل أف يكوف اؼبصاب ربت التخدير الطيب العاـ ، كيالعالج  -
 .جذب الذراع إىل اعبهة السفلى ؼبدة دقيقتني -
  .جذب الذراع كالساعد ؼبدة ثبلث دقائق متتالية إلرجاع رأس عظم العضد يف مكانو الطبيعي-
 .ضم الساعد ليلتصق سباما باعبنب ؼبدة ثبلث دقائق أخرل -
 .ضم الساعد على الصدر كاحملافظة على ىذا الوضع بتثبيتو بػػػػػػػػػػػػػ  ببلستري طبػي -
 .راحة ؼبدة ثبلث أسابيع كاملة كإال ربوؿ إىل خلع متكرر -
يصرح للرياضي أثناء فًتة الراحة السابقة باعبرم على أال يستخدـ الكتف اؼبصاب إال بعد مركر  -

 شهر كنصف من اإلصابة.
إرجاع اػبلع يف أرض اؼبلعب أك بدكف زبدير طيب عاـ منعا غبدكث مضاعفات   كيبكن  يبنع -

استخداـ طريقة الضغط على الساعد لؤلسفل مع الضغط أسفل اإلبط لؤلعلى باليد األخرل إلرجاع 
 .اػبلع بإرجاع رأس عظم العضد يف ذبويفها الطبيعي

ابات األقل حدكثا بالنسبة للرياضيني  اػبلع اػبلفي للكتف من اإلص الخلع الخلفي : -3-4-2
كأىم العوامل اليت تؤدم إىل ىذا اػبلع كجود قوة خارجية تؤثر على النهاية السفلػى لعظم العضد مع 
كجود الذراع يف  كضع انثناء لؤلماـ تلك القوة تنتقل إىل اعبزء العلوم للذراع فبا يؤدم إىل دفع رأس 

 االذباه اػبلفي  كال تظهر عبلمات تشوه يف مفصل الكتف عظم العضد خارج اغبفرة العنابية كيف
نتيجة ؽبذا اػبلع، كاؼبصاب يقاـك أم حركة للكتف ، كعند ؼبس منطقة الكتف تشعر ككأنو ال توجد 
رأس عظم العضد يف اؼبنطقة األمامية من الكتف كيبكن اإلحساس هبا عن طريق ؼبس اؼبنطقة اػبلفية 

  .يللكتف كيظهر النتوء الغرابػ
 األعراض : -
 حدكث كـر حوؿ الكتف نتيجة ؽبذه اإلصابة فبا يؤدم إىل صعوبة التشخيص. -
 حركة اؼبفصل فتكوف صعبة كمؤؼبة نتيجة للتقلص العضلي اغبادث .-
 صورة األشعة ضركرية يف تلك اغبالة لتحديد موقع عظم العضد من الكتف. -
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حب لؤلماـ كالضغط على رأس العضد لؤلماـ إعادة اػبلع مبكرا كذلك عن طريق الس العالج : -
أيضا ، يف العادة ينػزلق رأس العضد كيعود إىل مكانو ، كيبكن استخداـ ىذه الطريقة مع زبدير 

  اؼبصاب موضعيا إذا كاف قد مضى كقت على حدكث اإلصابة
اػبلع السفلي ؼبفصل الكتف وبدث نتيجة دفع الذراع مباشرة يف  الخلع السفلي : -3-4-3
الذباه اػبارجي ، فبا يؤدم إىل دفع اعبزء الوحشي للعنق التشروبي لعظم العضد ضد النتوء االخركمي ا

، كذلك أف الرأس دفع للجهة الوحشية ضد اعبزء السفلي للمحفظة كاألربطة  كتتمزؽ األربطة من 
وحشي كلؤلسفل اعبزء السفلي غبافة اغبفرة العنابية ، كرأس عظم العضد ينػزلق ليصبح يف االذباه ال

كينخفض الذراع لؤلسفل كللجانب كالرأس منػزلق للجهة  فوؽ اغبافة السفلى للحفرة العنابية ؛
الوحشية ، كيصبح اػبلع خلع ربت النتوء الغرايب  كعند الفحص تكوف ىناؾ صعوبة ؿبتملة لتحديد 

إف دراسة صورة ؛ ل ىل حدث إف ربرؾ رأس العضد لؤلماـ مؤقتا أـ ال أـ أنو قد ربرؾ مباشرة لؤلسف
األشعة بعناية من اؼبمكن أف ربدد الوضع الصحيح لتحرؾ رأس العضد ، كذلك أية أضرار قد غبقت 

 بالعظاـ 
: كوبدث كثريا يف رياضة كرة اليد عند مد الذراع بقوة لؤلماـ كقذؼ الخلع المتكرر  -4 -4 -3

 .ة خاطئة فنيػاالكرة ، أك عند تعلق يد البلعب كجذبػها بواسطة اػبصم يف حرك
يف اؼبلعب يبكن إرجاع اػبلع اؼبتكرر مباشرة كبدكف زبدير طيب عاـ بنفس الطريقة اؼبتبعة  :العالج  -

بعد اعبراحة ، لإلشارة التدخل اعبراحي إذا ما تكرر اػبلع بصورة دائمة .كاؼبشركحة يف اػبلع األمامي
بصورة مقبولة  أم أف ىذا النوع من  %25فقط من اؼبصابني ؼبمارسة الرياضة منهم  %71يعود 

 اعبراحة يؤثر بصورة ملحوظة على األداء  الرياضي فيما بعد .
 : خلع مفصل عظم الترقوة مع عظم اللوح  -5 -3 
 :  األسباب  - 
    .السقوط على الكتف - 

 .السقوط على اليد اؼبنفردة -
 .لوحكوبدث بالتايل سبزقا يف األربطة بني عظم الًتقوة كعظم ال 

  .: أمل يسبب ربديد حركة اؼبفصل اؼبصاب بسبب قطع األربطة بواألعراض  -
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:  بالتحسس اإلكلينيكي قبد حركة غري طبيعية يف نػهاية عظم الًتقوة عند التقائها التشخيص   -
 . بعظم اللوح ، كربدث تلك اغبركة يف اذباىني لؤلعلى كلؤلسفل

عظم اللوح خبلؿ حركة لف اليد للخارج كلؤلعلى أكثر من انسحاب الًتقوة النسيب من التصاقها ب -
 درجة.° 91
 .أمل عند الضغط على الطرؼ اػبارجي من عظم الًتقوة -
  .: عمل رباط ضاغط مقول برباط الصق على شكل حرؼ شبانيةالعالج  -
  .عبلج طبيعي بعد عدة أياـ من إزالة الرباط الضاغط -
 تدخل جراحي إذا تكررت اإلصابة أك يف حالة فشل العبلج الطيب كالطبيعي . -
: إف من أىم العظاـ اؼبكونة ؼبفصل الكتف ىي عظم العضد ، عظم الًتقوة  الكسور  -6 -3

عظم لوح الكتف ، ىذه العظاـ ؾبتمعة تكوف مفصل الكتف ، كفيما يلي نتناكؿ تعرض كل عظم 
 وهي :  لكسرمن العظاـ الثبلثة إلصابة ا

: عظمة الًتقوة يكثر إصابتها عند السقوط على الكتف ككذلك كسر عظم الترقوة   -3-6-0
عند السقوط على اليد اؼبنفردة ، كمن النادر أف ربدث مضاعفات خطرية لئلصابة بكسر الًتقوة يف 

 ىذه اغبالة كلكن قد ربدث بعض اؼبضاعفات 
ؼبتفتتة ، الشرياف اؼبار ربت الًتقوة كىو الشرياف الرئيسي عندما زبًتؽ أك سبزؽ إحدل شظايا العظاـ ا

للطرؼ العلوم فبا ينتج عنو نزيف دموم داخلي ، كما أف كسر منتصف الًتقوة ىو النوع الشائع يف 
 .رياضة كرة اليد كسببو الوقوع على الكتف

 : الفحص والتشخيص -
 .أمل عند ربريك الكتف -
 .لًتقوة ) اؼبنطقة اؼبصابة (توـر مع نزيف باؼبنطقة منتصف ا -
 .أمل حاد عند ؼبس اؼبنطقة اؼبصابة -
  .: يظهر الكسر كاضحا يف األشعة  يف منتصف الًتقوة غالباالتشخيص باألشعة   -
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حىت شهر، كيعود ؼبمارسة الرياضة  يوما 05:  رباط على شكل حرؼ شبانية يستمر ؼبدة  العالج -
كيف حالة كسر الًتقوة اؼبضاعف أك إذا ما صاحبو إصابة لؤلعصاب ينصح  ؛بعد شهرين كنصف 

 .جبراحة فورية
: يتعرض عظم العضد للكسر ، كىذا الكسر غالبا ما وبدث يف  كسر عظم العضد   -6-2 -3

رأس عظم العضد كيف اعبزء أك القسم العلوم يف جسم العظم ، ككذلك يف منتصف عظم العضد ، 
ككما يتعرض القسػم السفلي من عظم العضد للكسر كربدث صبيع ىذه الكسور نتيجة إصابة 

األلعاب الرياضية اليت تتميز بعاملي السرعة كالقوة  مباشرة، كربصل مثل ىذه الكسور عامة يف صبيع
 .كرة اليد، اؼبصارعة ...اخل: مثل
  :أعراض اإلصابة  -
 .الشعور بأمل شديد كخصوصا عند ربريك العضو اؼبصاب -
 .ظهور كـر يف اؼبنطقة اؼبصابة نتيجة سبزؽ األكعية الدموية كاألنسجة اؼبصابة -
 .فقداف للوظيفة بعدـ اؼبقدرة على ربريك اؼبفصل - .كجود تشوه يف اؼبنطقة اؼبصابة -
 :اإلجراءات الوقائية والعالجية -
هبب قياـ اؼبصاب بأداء سبرينات االنقباضات الثابتة لعضبلت كأكتار العضو اؼبصاب بغرض زيادة  -

 .التنشيط الدكرة الدموية
ًتة قصرية كدعامة مؤقتة بعد إزالة اعببس مباشرة ينصح باستعماؿ رباط ضاغط مكاف اعببس لف -

 .لوقايتو من الوـر
 .يبكن استخداـ التدليك اؼبسحي السطحي كالعميق إلزالة الًتاكمات بالعضبلت -
ربريك العضو اؼبصاب كبالتايل ربريك اؼبفصل بواسطة الشخص اؼبعاًف إذا مل يستطع اؼبصاب  -

  .القياـ لوحده هبذا العمل، مث إعطاء سبرينات باؼبقاكمة
 :قت الكافي للعالج الو  -
على البلعب اؼبصاب أف يقضي فًتة شهرين قبل أف يشًتؾ يف أية مباراة أك عودتو ؼبمارسة رياضتو  -

 اؼبفضلة .
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خبلؿ شهر من اإلصابة البد للمصاب من إجراء التمرينات التأىيلية اليت تؤىلو ؼبمارسة لعبتو  -
 .اؼبفضلة

تعترب ىذه الكسور من الكسور نادرة اغبدكث كذلك للموقع  :كسر عظم لوح الكتف   -3-6-3
 .  التشروبي اؼبميز ؽبذه العظمة الذم وبميها من اإلصابات اؼبباشرة

ىو مفصل زاليل كحيد احملور يعمل بوساطة ؾبموعة من العضبلت المرفق :  إصابات مفصل -
كيبكن دكراف عظم الكعربة حوؿ عظم  كاألربطة احمليطة هبا أف اغبركات اليت يقـو هبا ىي الثين كاؼبد

الزند يف حركيت الكب كاؼبد كالثين ؛ يتكوف ىذا اؼبفصل من التقاء عظم العضد مع عظميت الساعد 
 )الكعربة كالزند( كبالتقاء ىاتني العظمتني ، تتكوف ثبلثة مفاصل ىي:

 ظم الكعربةاؼبفصل بني عظم العضد كعظم الكعربة حيث يتمفصل ركيس عظم العضد مع رأس ع -
اؼبفصل بني عظم العضد كعظم الزند حيث تتمفصل بكرة عظم العضد مع الثلمة البكرية لعظم  -

 الزند .
 أما اؼبفصل الثالث فيتكوف من التقاء رأس عظم الكعربة مع اغبفرة السينية الصغرل لعظم الزند  -
ربيط باؼبفصل ؿبفظة ليفية تتقول باألربطة كىناؾ احملفظة الزاللية اليت تبطن احملفظة الليفية ،  -

كتوجد بني احملفظتني يف اعبزء العلوم من اغبفرة اؼبرفقية كسادة دىنية ككيس زليلي يفصل بني كتر 
ت اليت تقع على العضلة العضدية ذات الرؤكس الثبلثة كبني احملفظة الليفية حيث تقلل من الصدما

الرضوض على النتوءات اغبادة كخلع مفصل اؼبرفق )عندما اؼبفصل من اػبلف كيتعرض ىذا اؼبفصل إىل 
 ىبرج عظم الكعربة من مكانو يف أسفل عظم العضد ( ككسور عظاـ مفصل اؼبرفق ، التهاب مفصل اؼبرفق 
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 واسعافاته . الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحلإصابات مفصل :      18المحاضرة  رقم 
 مقدمة :  -

يعترب الكاحل من أكثر اؼبناطق تعرضا لئلصابة بسبب اجملهود الكبري الذم يصيب اؼبرفق اغبيوم 
كذلك نتيجة استعمالو يف التسديد كالتمرير كإيقاؼ الكرة ، كيتيح مفصل الكاحل حركة كاسعة للقدـ 

كاػبلف كحركة ؿبدكدة إىل اعبوانب كتشمل االلتواء الكاحل ، ككسر الكاحل كخلع إىل اإلماـ 
 اؼبفصل  .

يتكوف مفصل الكاحل من ثبلث عظاـ كعدة أربطة كحافظة  :  مكونات مفصل الكاحل - 0
عظمة القصبة ىي العظمة الرئيسية يف اعبزء السفلي من الساؽ كىي من يتحمل ؛ زاللية للمفصل 
 م كاعبزء األسفل منها يشكل النتوء الداخلي للكاحل . معظم كزف اعبس

 عظمة الشظية كىي العظمة الصغرل كاعبزء السفلى منها يشكل النتوء اػبارجي للكاحل  -
عظم العقب ، العظم القنزعي ، العظم اؼبكعب ، العظم الزكرقي ، عظاـ رسغ القدـ السبعة )  -

، كالوسطى (العظاـ االسفينية الثبلثة: االنسي كالوحشي   
 أربطة الكاحل : تتكوف من ثبلث ؾبموعات من األربطة. -
الرباط اعبانيب اػبارجي : يتكوف من ثبلث حـز ليفية ) خلفية ،أمامية ، سفلية ( سبتد من العقب  -

 حىت عظمة الشظية . 
 الرباط اعبانيب الداخلي :  ىو رباط مثلث الشكل يبتد من الكعب حىت عظمة الساؽ .  -
ربطة الوسطى : من أقول األربطة اليت تشد بني عظمة القصبة كالشظية كعظمة الكاحل كمن األ -

 النادر إف تتمزؽ إال إذا حدث كسر . 
احملفظة الزاللية للمفصل : ربتوم على السائل الزاليل الذم يعمل على ضباية اؼبفصل من  -

 الصدمات كاالحتكاؾ .
 :  أهم إصابات مفصل الكاحل -2
: ىو سبدد أك سبزؽ جزئ أك كلي ألحد األربطة اليت تربط عظاـ مفصل  واء الكاحلالت -2-0

الكاحل معا كيتعرض ؽبذه اإلصابة العبو  كرة القدـ كالسلة كالطائرة كصبيع الرياضات اليت تتطلب 
 القفز .  
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 أنواع التواء الكاحل : حسب نوع الحركة المسببة لاللتواء : -
باؼبائة من التواء الكاحل يسبب ىذا النوع من االلتواء إصابة  91يشكل   : االلتواء المنقلب -0

 الرباط اعبانيب اػبارجي كغالبا ما تكوف اغبزمة الليفية األمامية ىي اؼبصابة  .
باؼبائة من حاالت  01: وبدث بسبب زيادة لف الكاحل كبو اػبارج كيبثل  االلتواء المنعكس -2 

 وع من االلتواء إصابة الرباط اعبانيب الداخلي .التواء الكاحل يسبب ىذا الن
 التواء اػبطري : ىو سبزؽ احد األربطة أك عدة أربطة  -
 اإلعراض : أمل  ، توـر ، ؿبدكدية كبرية يف حركة اؼبفصل . -

أسابيع حىت يتم شفاء األربطة اؼبتمزقة ، كبعد إزالة  6اىل  4العبلج : تثبيت القدـ باعببس ؼبدة من 
بدأ مرحلة العبلج ؼبدة ثبلث أسابيع ربت إشراؼ أخصائي التأىيل هبدؼ إرجاع اغبركة اعببس ت

 الطبيعية كالقوة العضلية كعضبلت الكاحل .
ىو ربطم أك هتشم كامل يف عظاـ مفصل الكاحل كقد وبدث يف كسور مفصل الكاحل :   -3

بب التواء اؼبنقلب  كيتعرض تقعر هناية عظم القصبة من اعبهة اػبارجية يف أسفل الساؽ ، كوبدث بس
 الرياضيني الذم تتطلب رياضتهم الركض كاعبرم  . 

  امل مباشر فوؽ منطقة اإلصابة .    -  :  األعراض  -
 امل حاد كالصدمة الكهربائية .    –  تشوه اؼبنطقة يف غبظة اإلصابة . –
التربيد كالضغط كالرفع ، كضع جبرية أسفل الساؽ ، اخذ األشعة للتأكد من التشخيص العالج :  -
أك العيٍرقيوب ىو كتر يوجد يف  كتر أخيل كيعرؼ أيضان باسم الوىتىر العىًقيبٌ إصابات وتر أخيل :  -

مؤخرة الساؽ تتصل بو كل من العضلة األطبصية كالعضلة التوأمية الساقية )عضلة بطن الساؽ( 
لتندغما من خبللو يف عظمة العقب ؛يعترب ىذا الوتر أقول ك أظبك كتر يف جسم   كالعضلة النعلية

اإلصابة يف ىذا الوتر يف اؼببلعب الرياضية ، سنتيمًت ، كتكثر  05اإلنساف ك يبلغ طولو حوايل 
كاإلصابة عبارة عن التهاب الوتر أك القطع اعبزئي أك الكلي ، كما يبكن أف وبدث يف أٌم مكافو على 
طوؿ الوتر؛ كبالٌرغم من أٌف اإلصابات األيخرل اليت قد تصيب كتر أخيل تتحٌسن عادةن بالعبلج 

 .طٌلب الٌتدٌخل اعبٌراحي إلصبلحواؼبنزيل، إال أٌف سبٌزؽ كتر أخيل يت
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 اإلصابات التي تصيب هذا الوتر: -0
األجربة ىي أكياسه صغريةه من الٌسائل تتوٌضع يف اعٌبسم :التهاب الكيسي أو التهاب الوتر  -0-0

، تقـو بتلطيف اغبركة بني العظاـ كالعضبلت كاألكتار اؼبٌتصلة بالعظاـ كتسٌهل اغبركة باغبد من 
كااللتهاب الكيسي ىو التهاب كهتٌيج اعبٌراب ، كقد وبدث االلتهاب يف اعبٌراب الذم  االحتكاؾ ،

يقع بني عظم الكعب )العقب( ككتر أخيل ، كييدعى ىذا الٌنوع من االلتهاب الكيسي بااللتهاب 
الكيسي خلف العرقوب ، يبدأ االلتهاب الكيسي الذم يصيب اؼبنطقة اليت يٌتصل فيها كتر أخيل 

كعب ، باألمل كهتٌيج اعبٌزء اػبلفي من الكعب  كيبكن مبلحظة اضبرار كتورـٌ تلك اؼبنطقة ،  بعظم ال
 .كما قد يسٌبب اعبٌزء اػبلفي من اغبذاء اؼبزيد من الٌتهٌيج

إٌف األمل الذم ينجم عن كتر أخيل ىو نتيجةه للٌتمزٌقات الٌصغرية كااللتهاب يف  :التهاب الوتر -
التهاب كتر أخيل فوؽ نقطة االٌتصاؿ بني الوتر كعظم الكعب كتتضٌمن  أنسجة الوتر نفسو ، وبدث

أعراض اإلصابة بالتهاب كتر أخيل الٌتورـٌ كاألمل عند الٌضغط على القدـ أثناء اؼبشي أك بعد مٌدة 
 .طويلة من الرٌاحة

على  يساعد كتر أخيل على توجيو القدـ كبو األسفل كالوقوؼ على أصابع القدـ كالٌضغط: األسباب
القدـ أثناء اؼبشي كيعتمد اؼبرء على كتر أخيل فعلٌيان يف كٌل مرٌةٍّ وبٌرؾ فيها قدمو كتنجم إصابات كتر 

أخيل )الذم يدعى حببل الكعب( ، عن الٌضغط اؼبتكٌرر على الوتر ، كالذم يبكن أف وبدث أك 
 اعبٌرم على الٌتبلؿ كاألسطح القاسية . -   اإلفراط يف استعماؿ الوتر . -  :يتفاقم بسبب ما يلي

 ضعف عضبلت الٌساؽ -     ضيق عضبلت الٌساؽ .  -
 األحذية البالية أك اليت ال تناسب القدـ جٌيدان    -
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األقداـ اؼبسٌطحة ؛ كغالبان ما ربدث إصابات كتر أخيل كنتيجةو للمشاركة يف نشاطو ينطوم على  -
 يكن اؼبصاب قد تكٌيف من الٌلعبة أك مل يستعد ، كيتضٌمن ذلك توٌقف حركة القدمني كبدئها ، إذا مل

لعب كرة اؼبضرب أك االسكواتش أك كرة الٌسٌلة للمرٌة األكىل بعد االنقطاع عن الٌلعب لفًتةو طويلة ؛ 
كقد ربدث اإلصابات يف بعض األحياف بسبب اإلفراط يف إجهاد كتر أخيل عند القياـ بنشاطو بسيط  

 .قة ، كما قد يصاب الرٌياضٌيوف اؼبتمٌرسوف بتمٌزؽ كتر أخيل يف بعض األحيافكالعناية باغبدي
 أمل شديد عند التقاء الوتر بعظمة العقب -  األعراض  : -
 يزداد الشعور باألمل دائما بعد فًتة من الراحة كخصوصا عند النهوض من الفراش -
 أحيانان يبلحظ كجود اضبرار كتوـر بسيط . -
 ب صعوبة يف ارتداء اغبذاء ، كخاصةن إذا كاف ضيقان قد هبد اؼبصا -
 العبلج باألدكية مضادة االلتهاب . -كمادات الثلج  .   -الراحة التامة .  -العالج  :  -
     تركيب دعامة ببلستيكية لدعم الوتر  .   - 
   قد ربتاج اغباالت اؼبعقدة إىل التدخل اعبراحي -
 قطع بالكامل ك القطع اعبزئي  :يوجد نوعاف:  قطع الوتر -2-0
 : : وبدث القطع نتيجة لؤلسباب التالية  القطع الكامل -
 .اػباصة بالوتر عبلج سيء ك غري كامل غباالت االلتهاب -
يتسبب يف حركات عصبية متشنجة  إنباؿ مرحلة التأىيل كاػباصة للعضبلت اؼبتصلة بالوتر فبا -

العضلي العصيب كالذم يؤدم إىل أف تقـو  لتناغمعدـ ا ؛كذلكللعضبلت ك قد يؤدم إىل القطع
ك عدـ انصياع العضبلت يف حركتها للمؤثرات  العضبلت حبركات ال إرادية يف اذباىات ـبتلفة

 كقد تؤدم إىل مساعدة القطع . العصبية فبا ينتج عنو قيامها حبركات مفاجئة
التدخبلت العنيفة ك اليت تصيب الوتر ك خصوصا عند العيب كرة القدـ أثناء  ضربة مباشرة يف- 

 .الكاحل  منطقة العرقوب ك
 :تتضٌمن أعراض اإلصابة بتمٌزؽ كتر أخيل ما يلي  :األعراض

 أمل قد يكوف حاٌدان كتورـٌ بالقرب من العقب .  -
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 عدـ القدرة على ثين القدـ لؤلسفل أك اؼبشي بشكلو طبيعي . -
؛ الٌساؽ اؼبصابة ، إذا كاف سبٌزؽ كتر أخيل كلٌيان عدـ القدرة على الوقوؼ على أصابع القدـ يف  -

 .اؼبنطقة األعلى عند الفحص يشعر الطبيب بوجود فجوة بني عظمة العقب ك
كيسمع اؼبرء صوت فرقعة أك طقطقة عند حدكث اإلصابة. كإذا كاف الٌتمٌزؽ جزئٌيان ، فقد يتمٌكن 

 .رٌـو طفيفنيالٌشخص اؼبصاب من ربريك قدمو، كما قد يعاين من أملو كتو 
 .يشمل النهج اعبراحي كالغري جراحي  :العالج -
العبلج الغري اعبراحي : يكوف للمرضى األقل نشاطان كالذين يعانوف من ظركؼ صحية سبنعهم من  -

  التقييد يف اعببس ؼبدة ستة إىل شبانية أسابيع اػبضوع لعملية جراحية كيشمل العبلج عادةن 
نوعاف  راحني يشعركف أف التدخل اعبراحي اؼببكر مفيد كىناؾ: أكثر اعب العالج الجراحي -
العمليات اعبراحية ؛ اعبراحة اؼبفتوحة كجراحة عن طريق اعبلد ، خبلؿ العملية اعبراحية اؼبفتوحة  من

يتم إجراء شق يف اعبزء اػبلفي من الساؽ كتتم خياطة كتر أخيل  كيف اعبراحة عن طريق اعبلد ، يتم 
قد يتم تأجيل العملية اعبراحية ؼبدة .رية بدال من شق كاحد كبري كىبيط الوترعمل عدة شقوؽ صغ

 .أسبوع تقريبا بعد سبزؽ للسماح للتوـر لبللبفاض
أياـ ك ضمنها وبتاج اؼبصاب إىل  3 -2اؼبصاب تقريبا داخل اؼبستشفى من  يظل :إعادة تأهيل  -

 .ببلستيكية من ربت الركبة ك ألسفل القدـ عمل جبرية
 أسبوع 2اىل  0القدـ اؼبصابة لفًتة بعد العملية قد سبتد من  يبنع اؼبريض سباما من االرتكاز على  -
كلعدـ تكرار  ، باالرتكاز البسيط على القدـ بعد األسبوعني يسمح للمصاب :مرحلة المتابعة  -

ختصني إذا  اختيار األحذية اؼبناسبة كذبنب األخطاء خبلؿ التدريب كاستشارة اؼب اإلصابة يستحسن 
  .كانت لديهم أعراض كالراحة البدنية

ضمادات القدـ نموذج لتضميد الكاحل :  -
 (8شبانية )تركز ربت القدـ كتنتهي على شكل  :كالكاحل

هبذا تغطى القدـ كالكاحل كتسنداف  ؛  الكاحل حوؿ
ىو مبني.  جيدان. لتضميد الكاحل انتو من اػبارج كما

كلتضميد القدـ استمر حىت قاعدة أصابع القدـ كانتو 
  .فوؽ مشط القدـ
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 واسعافاتها  اإلصابات المرتبطة بالظروف:       19المحاضرة  رقم 
 مقدمة :  -

كلما كانت حرارة الطقس مرتفعة ك خصوصا إذا كانت الرطوبة مرتفعة ، سيجد اعبسم صعوبة يف 
فبا  درجة تقريبا ، 37إنتاج مادة العرؽ من اجل صرؼ حرارة اعبسم إىل اػبارج عبعلها مستقرة على 

يتسبب يف ظهور قصور الوظائف اغبيوية كما سيزداد الوضع خطورة إذا كاف التعرض للحرارة ؼبدة 
  .أطوؿ مصحوبا بتمارين رياضية ؾبهدة أك عمل مضن ربت الشمس 

 ضربة مشس  -ضربة حرارة   - :ظروف التعرض لحرارة لمدة طويلة
اص الذين تعرضوا للحرارة لساعات وبدث ىذا النوع من الضربة خصوصا لؤلشخ ضربة حرارة : -0

ك غالبا ما يصيب األشخاص ضعيفي البنية ك العجزة ك  ؛ أك حىت ألياـ مثل الرياضيوف ك العداءكف
كالنتيجة ىي جفاؼ اعبلد الذم ال   اؼبنبهات األطفاؿ ك اؼبرضى، كالبدناء كاؼبدمنوف على اؼبخدرات ك

  .زمات تنظيم اغبرارة باعبسم أك بسبب نقص اؼباءيقدر على إنتاج العرؽ  إما بسبب خلل يف ميكاني
  .  أالـ أك شقيقة بالرأس ك الرغبة يف االستفراغ   -      :أعراض ضربة حرارة- 
 دكخة ك عدـ استقرار الضحية مصحوبة بتقلصات عضلية .  -
    .حرارة مرتفعة شيئا ما -  عرؽ كثري.   -إحساس بالتعب كالوىن اعبسدم. -
ارتفاع حرارة اعبسم  - تسارع قوم يف النبض .   – . غيبوبة ك تشنجات  -  الوجهة . ضبللة  -

  . اضبرار ك جفاؼ اعبلد -  ارتفاع يف كترية التنفس     -بنسبة غري عادية .
 نقل الضحية إىل مكاف بارد ، مث ضعو يف الوضعية اليت يرتاح عليها .  -  :إسعاف ضربة حرارة -أ 

إذا كاف طفبل أك   -غط الضحية بلفاؼ من قماش مبلل ، استعن دبرذاذ ماء ك مركحة لتربيده   -
  رضيعا ، خذ لو ضباما دافئا )حرارة اؼباء اقل شيئا ما من حرارة اعبسم(

 اذا كانت الضحية كاعية ك ال تتقيأ ، اسقها ماء جبرعات صغرية .  -
 مث  قم بإجراءات اإلسعاؼ البلزمة .قم بتقييم حالة الضحية مع أخد حرارهتا ،  -
 . اطلب اؼبشورة الطبية مع االستمرار يف مراقبة الضحية ك طمأنتها اىل غاية كصوؿ الدعم الطيب  -
ضربة مشس ىي حالة تصيب األشخاص الذين هبلسوف ربت أشعة الشمس  : ضربة شمس  -2

ض للشمس قد يعقبو ـبطر عصيب ك اغبارة ك لفًتة طويلة من اجل تسمري )ظبرة ( بشرهتم ىذا التعر 
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الذم سيمنع اعبسم من تعديل حرارتو فبا سيدفعها لبلرتفاع نسبيا ك بشكل أسرع . كاف مل تتخذ يف 
ىذه اغبالة إجراءات اإلسعاؼ العاجل ، فقد تتعرض الضحية ؼبخاطر حيوية مفاجئة تعرضها للوفاة 

 .سريعا
 .جفاؼ اعبلد ك اضبراره   -.  انعداـ كجود العرؽ    :عراض ضربة شمس - أ 
 . أالـ قوية بالرأس  -ارتفاع ملحوظ يف حرارة اعبلد ك اعبسم كلو   – 

 .خلل يف التصرفات ك الوعي   -
  : أعراض حسية لضربة شمس -
 . اضبرار ك تورد اعبلد -
 .  حكة شديدة   -

 . ظهور فقاعات أك نفطات على اعبلد-  
  :إسعاف ضربة شمس -ب
  .انقل الضحية إىل مكاف بارد ، مث ارفع رأسها إىل أعلى إذا كانت كاعية  -
  اطلب اؼبشورة الطبية.  -  قم بتقييم للحالة مث قم بإجراءات اإلسعاؼ الضركرية   -
 أزؿ مبلبس الضحية ما عدا الساترة للجسد،مث ضع لفافا قماشيا مبلبل عليها .  -
 ء من اجل زبفيض حرارة جسم الضحية .قم برش اللفاؼ من حني آلخر باؼبا  -
   قم بتربيد الرأس ك العنق اذا كاف فبكنا بقطع ثلجية ملفوفة يف كيس ببلستيك، كسط قطعة ثوب   -
  .راقب الضحية ك طمأهنا إىل غاية كصوؿ الدعم الطيب  -

  :اإلصابات الناذبة عن الربد   :الحوادث الناجمة عن البرد -3 
ىي إصابات جلدية سطحية ناذبة بسبب بركدة ؿبلية لبعض أطراؼ  : قضمة الصقيع  -3-0

كاألنف ك األذف ، ك قد تكوف ىذه القضمة ؛ اعبسم مثل : األيدم ك األصابع ، األقداـ ك أصابعها 
اف مل تتخذ يف ىذه اغبالة إجراءات اإلسعاؼ ، فقد يصاب العضو ؛ مصاحبة اللبفاض حرارة اعبسم

 .ػببليا ك تصاب بالعدكل اليت قد تؤدم بدكرىا إىل اإلصابة دبرض الكزازبقصور دكراين ك قد سبوت ا
  :أعراض قضمة صقيع -3-2

يف اؼبرحلة الثانية يشعر خبدر ك تنميل  -  يف اؼبرحلة األكىل يشعر الضحية بأمل مثل كخزات اإلبر.- 
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 ك تيبس ك شحوب يف العضو اؼبتعرض للقضمة .
 يف مرحلة متقدمة ميوؿ لوف العضو إىل السواد ك انعداـ اإلحساس بو .- 
  .ظهور فقاعات ك إحساس بأمل شديد أثناء تسخني العضو -
  :أعراض انخفاض حرارة الجسم  -3-3

 .  شحوب ك بركدة ك رطوبة اعبلد مصحوبا حبكة  -
  .سلوؾاضطرابات يف الوعي ) خلل يف التوجو،فقداف الوعي، اضطراب يف ال - 

ضعف يف كظيفيت الدكراف ك التنفس ) نقص يف ترددات التنفس ك ضعف قوة النبض( ك الذم قد  -
  .يؤدم إىل توقف النبض ك التنفس

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

 نزع خوامت الضحية ك القفازات ك اعبوارب .  -
 اذا كانت الضحية ربس بتنميل هبا . ال رباكؿ فرؾ اك تدليك اؼبنطقة اؼبقضومة  -
لف اؼبنطقة اؼبصابة بقطعة قماش اك ضعها إف امكن ربت إبط الضحية لتدفئتها بشكل تدرهبي    -
  .اطلب اؼبشورة الطبية  -
  :إسعاف انخفاض الحرارة الجسمية –ب 
ة اك مبللة  انقل الضحية إىل مكاف جاؼ ك دافئ )بيت، سيارة إسعاؼ...( ك غري اؼببلبس الرطب  -
 قم بفحص الضحية لتقـو بإجراءات اإلسعاؼ الضركرية .  -
  درجة مأكية( 05قس حرارة جسمها )من األفضل استعماؿ ؿبرار بًتقيم يصل حىت  -
 لف الضحية بأغطية دافئة . -
  .اطلب اؼبشورة الطبية  -
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 . الطارئةاإلصابات واإلسعافات االولية في الحاالت :     01المحاضرة  رقم 
 اإلغــــــــــــــــــــماء -0

االغماء ىو فقداف مؤقت للوعي يليو عودة إىل اليقظة الكاملة ،  فقداف الوعي ىذا يرافقو يف العادة 
فقداف السيطرة على العضبلت الذم يبكن أف يؤدم إىل السقوط. كوبدث بسبب االلبفاض اؼبؤقت 

ال ينتج عن اإلصابات اليت قد تصيب الرأس ، ألف فقداف  لكمية الدـ الواصلة إىل الدماغ ؛ اإلغماء
الوعي بعد حدكث إصابة يف الرأس ىو ما يطلق عليو االرذباج. إال أف اإلغماء بدكره يسبب اإلصابة  
فعند اإلغماء قد يسقط الشخص كيؤذم نفسو. كاألخطر ىو اإلغماء أثناء القياـ بأنشطة مثل قيادة 

 .السيارة
 : قد وبدث البفض تدفق الدـ إىل اؼبخ لعدة أسباب مثل  :اإلغماء أسباب  -0
عدـ امتبلؾ األكعية الدموية للتوتر كالشد الكافيني للحفاظ  - .إخفاؽ القلب بضخ الدـ -

 .على الضغط البلـز إليصاؿ الدـ إىل اؼبخ
 .ال يوجد ما يكفي من الدـ داخل االكعية الدموية -
 .أعبلهخليط من األسباب السابقة  -
اؼبصاب باإلغماء لن يشعر باإلغماء بسبب طبيعة اإلغماء ، إال أنو سيدرؾ : األعراض -0-0

حدكث اإلغماء بعد استيقاظو ، قد تظهر أعراض أك عبلمات قبل حدكث اإلغماء ىذه األعراض 
الدكار ، الغثياف ، التعرؽ ، أك الضعف العاـ. قد يشعر اؼبصاب بالدكخة أك  -:يبكن أف تشمل

الدكار، قد زببو الرؤية كتصبح ضبابية ، كقد يسمع الصوت بصورة مكتومة ككأنو يف نفق أك يشعر 
بالتنمُّل كالتوخُّز يف األطراؼ. قد يصاحب اإلغماء تشنج بسيط كؽبذا قد يعتقد البعض أف ما حصل 

كما يبكن أف يصاب الشخص بارتباؾ بسيط بعد اإلغماء كلكن اإلرباؾ ال يتعدل بضع  .نوبة ىو
كأعراض بعد انتهاء اإلغماء يستعيد اؼبريض كامل كظائفو العقلية ، إال أنو قد تظهر عبلمات ؛  ثواف

فقد  أزمة قلبية أخرل تبعا للسبب الكامن كراء اإلغماء ، فعلى سبيل اؼبثاؿ ، إذا كاف اإلغماء بسبب
 .أك ضغط الصدر ستيقظ الشخص كىو يشكو من امل يفي

أغلب اغباالت ستجد اؼبغمى عليو مستلقي على األرض خطوات إسعاف حالة اإلغماء  : -0-2
 لدل اتبع اػبطوات التالية:

 وجدكؿ يبثل خطوات اسعاؼ اؼبغمى علي

 

 

 

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%B5%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%B1


هعهذ العلىم وتقنٍاث النشاطاث البذنٍت   -2باتنت  -جاهعت الشهٍذ هصطفى بن بىلعٍذ  ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2102/  2102....       والرٌاضٍت

 لطلبت السنت   - اإلصــــــــــابـــــــــــــــاث  واإلسعــــــــــافاث األولٍتهحـــــــــــــــــــاضراث ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ   رٌاضً نخبىي تذرٌب هاستر  تخصص  االولى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   }   د /           هىهىبً   عٍسى      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

51 

 

 

 هبب ضباية اؼبصاب من أم خطر ؿبدؽ. :0الخطوة  -
 مبلحظة كجود نزيف أك أم إصابة أخرل :2الخطوة  -
فحص الوعي بشد يد اؼبصاب مع طرح أسئلة بسيطة )ما  :3الخطوة  -

 إظبك؟ إفتح عينيك أك حركها؟( ك إف مل يستجب فهو فاقد للوعي.
 
إف كاف اؼبسعف لوحده فيجب طلب اؼبساعدة من شخص أخر ليبلغ سيارة اإلسعاؼ عن اغبالة إف دعت  :4الخطوة  -

 اغبالة لذلك.

 

 تسريح اؼبسالك اؽبوائية :5الخطوة  -
 

 

 فحص التنفس :6الخطوة -
 إذا كاف يتنفس نضع اؼبصاب يف الوضعية اعبانبية للسبلمة :7الخطوة 

 

 

عليو ك ال كجود لصوت الشهيق كالزفري نقـو  اؼبغمىإذا مل يكن يتنفس  -
 فورا بالتنفس الصناعي ك الضغط على الصدر أم االنعاش القليب الرئوم

 
 هبب بسرعة تبليغ الطوارئ لئلسراع بسيارة االسعاؼ. :8الخطوة 

الكهربائي الدماغي ،  النشاط يف مؤقت اختبلؿ عن اؼبرض ىذا ينتج ــــــــــــــــرع  :ــــــــــــالصـــــ -2
 ،  اغبالة أثناء خاصة للوعي فقداف مع العضلي التشنج ك الفكرم الشركد بني اؼبرض أعراض تتفاكت
  .كلي أك جزئيان  الصرع يكوف

 الصرع : مريض نساعد كيف  -2-0
    .بو احمليطة األخطار من اؼبريض على احملافظة -
 ◦ .التشنج إليقاؼ القوة استخداـ رباكؿ ال -
 .فًتة التشنج انتهاء غبني عليو اغبفاظ ك اؼبريض مع البقاء -
  .إسعايف تدخل ألم وبتاج فلن سبامان  كعيو إىل عاد ك سابقان  اؼبرض ىذا من يعاين اؼبريض كاف إذا -
 .سابق لديو تاريخ مرضي يكن مل إذا اؼبستشفى إىل نقلو هبب -
اؽبوائية ، يسبب الغرؽ  ارملمجداخل ا إىل اؼباء لدخوؿ يؤدم : الغرؽ  الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق -3

 :االختناؽ بواحدة من علتني
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 امتبلء الرئتني باؼباء )كىو السبب األكثر شيوعا( .  -
 تشنجات تصيب البلعـو ، ما يغلق الطرؽ اؽبوائية )ىو ما يدعى بالغرؽ اعباؼ( .  -

باإلضافة لبلختناؽ ، كثريا ما يتعرض اؼبصاب بالغرؽ اللبفاض خطر يف حرارة اعبسم إذا كانت اؼبياه 
 كفبا ال شك فيو أف الغرقى اليت حدث الغرؽ فيها باردة ، ما يستوجب رفع درجة حرارتو عند إسعافو،

 .اؼبنقذين هبب أف يسعفوا صبيعا بنقلهم إىل اؼبستشفى
  : األعراض والعالمات -3-0

 . قد يصاحب التنفس صوت حشرجة   -صعوبة التنفس  .      -
 - زرقة الوجو كالشفتني كاألظافر  -     ذبمع الزبد حوؿ الشفتني كالفم كفتحيت األنف .-   

 اضطراب اغبواس كالبفاض مستول التجاكب.
 احتماؿ توقف القلب. -. احتماؿ توقف التنفس -     .    احتماؿ فقد الوعي -  

بعد إخراج اؼبصاب من اؼباء ، أزؿ فورا أم عوائق قد تكوف يف فم  :  خطوات اإلسعاف -4-2
الغريق )مثل أعشاب البحر(، كضعو على سطح صلب )مثل رماؿ الشاطئ أك كتف اؼبسبح أك سطح 

 .الزكرؽ(
فحص بسرعة التنفس كالنبض ، كإذا كاف التنفس متوقفا ، باشر عملية التنفس االصطناعي ، فم ا -

حاؼبا يبدأ اؼبصاب  -   .لفم )كإذا كاف القلب متوقفا كذلك ، طبق عملية اإلنعاش القليب التنفس
فو السفلي بالتنفس ، مدده بوضعية اإلنقاذ اؼبريح )مكبا على كجهو كرأسو  ملتفتا ألحد اعبانبني كطر 

   .األعلى مثنيا قليبل عند الركبة(
انزع عنو مبلبسو اؼببتلة إف أمكن، كجفف جسمو كغطو دبناشف أك قطع مبلبس جافة لتمنع عنو  -

 .الربد، كعاعبو من تدين اغبرارة إف كاف ذلك ضركريا
  .نقلو إىل أقرب اؼبستشفى ، مع اغبفاظ على كضع اؼبعاعبة -
 الصدمة واالختناق : -4
الصدمة ىي حالة ىبوط يف األجهزة اغبيوية الدكرم كالتنفسي تصحب صبيع الصدمة : -4-0

 اإلصابات اؼبفاجئة كمنها:
 اإلصابات اؼبفاجئة اليت يصاحبها أمل كالكسور. -أ
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صدمة نتيجة فقد كميات كبرية من الدـ كما يف حاالت النزيف الشديد سواء كاف داخليا أك  -ب
 خارجيا.

سوائل كثرية من اعبسم كما يف اغباالت اآلتية: حاالت اغبركؽ، النزالت اؼبعاكية  نتيجة فقداف -ج
 الشديدة.

: تًتاكح بني صفرة تعلو اعبلد، كقلق ، كاضطراب ، كتسارع النبض   أعراض الصدمة -4-2
غبرؽ ،  سريع كىذه األعراض سببها رد فعل اعبسم غبادث ما ، أك لنوبة قلبية ، أك لنزؼ  أك كتنفس

كمية الدـ الوارد  لتعرض طويل للربد ، أك قد يكوف سببها الفزع ؛ كرد الفعل وبدث بسبب تضاؤؿ أك
 (.كالرئتاف للجلد كاألطراؼ ، كربولو إىل األعضاء اغبيوية )الدماغ، كالقلب ،

أف  اؼبصاب بالصدمة هبب أف يضطجع ألف الدـ كىو يف ىذا الوضع يتدفق إىل الدماغ. كهبب -
حىت ال  ر أك أكثر ليسًتد ما فقده جسمو من حرارة. كلكن ال تعطو أم شراب حاريوضع عليو دثا

  .تتسع األكردة السطحية دبا تأخذه من دـ األعضاء اغبيوية
كمراقبة نبضو  قد يغيب الشخص عن الوعي من كقت لوقت، ؽبذا هبدر بك أف تستمر يف ؿبادثتو، -

بطبيب أك بسيارة إسعاؼ.  هبدكء كسكوف، كاتصل باعبس كتنفسو بالوسائل اؼبعركفة. أبقو مضطجعان 
بصدمة هبب أف يوضع ربت اؼبراقبة  ال تفارقو قبل أف يتخلص هنائيان من الصدمة، ألف كل مصاب

  .الواعية ؼبدة ساعة على األقل
 عالج الصدمة:  4-0-3
اؼبصاب برفق يف مكاف متجدد اؽبواء، كذلك بوضعو مستلقيا على ظهره مع خفض الرأس  يوضع -أ

 عن مستول اعبسم كالرجلني أعلى من مستول الرأس ليمكن الدـ من الوصوؿ للمخ.
 سند اعبزء اؼبصاب بوضعو كضعا مروبا. -ب
 زبفيف اؼببلبس أك األربطة الضاغطة حوؿ الرقبة أك الصدر. -ج
 كسجني أك عمل تنفس اصطناعي إذا لـز األمر.استنشاؽ األ -د
 نظرا ؽببوط درجة حرارة اعبسم يلـز تدفئة اؼبصاب لتنشيط الدكرة الدموية. -ك
عند التأكد من عدـ كجود نزيف داخلي أك جركح يف اؼبعدة كزكاؿ اإلغماء يعطى اؼبصاب  -ى

 اؼبشركبات الساخنة كالشام.
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  :االختناق -4-2
ما يعًتض ؾبرل اؽبواء من  أصيب شخص ما باختناؽ فعلى اؼبسعف أف يزيلمىت :عملية هيمليش

بيديك االثنتني مشتبكتني ، مث أرفعو  أشياء بكل سرعة ، فإذا كاف اؼبختنق بالغان أمسكو من اػبلف
من ىواء. ىذه ىي عملية ىيمليش كاؼبراد منها  إىل أعلى بعنف لكي تنضغط الرئتاف فيخرج ما فيهما

 كدخولو. كقد تضطر إىل إسعافو أيضان بالتنفس االصطناعي  لشيء الذم منع خركج اؽبواءإزاحة كطرد ا
 :إرشادات مصورة

 :عملية هيمليش
 0عملية هيمليش 

 اشبك يداً بيد وارفع المصاب إلى أعلى بقوة

. 

 للصغير  2عملية هيمليش 
 .ضعه على ركبتيك برأس منخفض وأضرب بين عظم الكتفين 

 

 تسببها النار أك اؼباء اغبار أك اؼبواد الكيميائية ، فإذا كانت اؼببلبس مشتعلةاغبركؽ  الحروق :  -5
شئ  فأطفئها باؼباء البارد، مث لف اؼبصاب ببساط أك بطانية أك معطف ، كلكن ال تستخدـ أم

إهنا احملًتقة ، ف مصنوع من مواد قابلة لبلشتعاؿ ، كالنايلوف كسواه ، كذلك ال رباكؿ انتزاع اؼببلبس
  .بالنار أصبحت معقمة

األكالة ، على أف زبلع عن  اؼباء البارد يوقف االحًتاؽ باؼباء اغبار كىبفف من آثار اؼبواد الكيميائية -
كضع اؼباء البارد على اؼبوقع اؼبتضرر مدة  اؼبصاب الثياب اؼبلوثة بتلك اؼبواد كتغسل اعبلد ، استمر يف

  .فهذا يزيد من الضرر ككذلك من األمل اعبلد ، ال تقل عن عشر دقائق ، كلكن ال تفرؾ
  .غطى اعبلد بضمادة معقمة جافة ، كال تستعمل الغسوؿ أك اؼبراىم -
مربعة هبب أف  اغبركؽ العميقة كاغبركؽ الناذبة عن الكهرباء أك اليت تزيد رقعتها عن نصف بوصة -

  .يراىا الطبيب ، فقد يكوف اػبطر الواقع أخطر فبا يبدك
  .ركؽ الكبرية فأطلب سيارة اإلسعاؼ حاالن ألهنا تنذر بأخطار جسيمةللح -

 

 

 



هعهذ العلىم وتقنٍاث النشاطاث البذنٍت   -2باتنت  -جاهعت الشهٍذ هصطفى بن بىلعٍذ  ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2102/  2102....       والرٌاضٍت

 لطلبت السنت   - اإلصــــــــــابـــــــــــــــاث  واإلسعــــــــــافاث األولٍتهحـــــــــــــــــــاضراث ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ   رٌاضً نخبىي تذرٌب هاستر  تخصص  االولى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   }   د /           هىهىبً   عٍسى      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

55 

 

 . التضميد و التعصيب :   00المحاضرة  رقم 
 تعريف بالتضميد و التعصيب :  -

التضميد يطلق على عملية ضباية مؤقتة عبرح اك حرؽ كيفما كاف خطرا أك ىينا ، بواسطة ضمادات 
معقمة ك ؿبكمة عليو، ك ذلك للحد من إصابتو بالعدكل ، يف انتظار الفحص بالرعاية الطبية ؛ أما 

   التعصيب فيطلق على عملية تثبيت الضمادات فوؽ مكاهنا ، بواسطة العصابات . 
  التضميد والتعصيب:قواعد  -

يقـو اؼبسعف باسعاؼ اعبركح اك اغبركؽ البسيطة ، اما العظاـ ال ربتاج اىل ؼبس ك ال اىل تطهري بل 
تستوجب التضميد بضمادات معقمة اك التعصيب مث ينقل اؼبصاب اىل اؼبستشفى بعد ذلك من اجل 

  .العناية اػباصة
  :من القواعد اليت هبب على اؼبسعف مراعاهتا

ف يكوف ملما بنوع ك حجم ك كمية اؼبعدات اػباصة حبماية اعبرح اك اغبرؽ ك تقنيات االستخداـ  ا -
 اغبماية الشخصية من تبلمس الدـ ) قفازات،نظارات،بذلة ، قناع(  -
 اتقاف تطهري اعبرح ك طرؽ التضميد ك التعصيب . -
  (...نتفاخ ،ازرقاؽ العضو اؼبضمداؼبراقبة اؼبستمرة ) احتماؿ ظهور نزيف اك أمل بعد التضميد ، ا -
  :طرق وضع الضمادات الجاهزة لالستعمال  -

يتوجب على اؼبسعف تنظيف يديو ك ضباية نفسو بوضع القفازات قبل ؼبس أم معدات بعدىا يقـو 
بتنظيف اعبرح بواسطة شاش مبلل دبادة مطهرة كاألكسجني اك البيتادين )ذبنب استعماؿ الكحوؿ ك  

تستخدـ الضمادات اعباىزة لبلستعماؿ يف ضباية اعبرح البسيط ؛ اعبرح مباشرة (  كذلك القطن على
اؼبطهر سابقا ك كذلك يف ضباية اعبركح ك اغبركؽ العظمى ، من العدكل الثانوية كالتلوث بالغبار ك 

  .االتربة
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 :الضمادة الالصقة -

 
للقص(، ك ىي جاىزة لبلستعماؿ، الضمادة البلصقة ىي ضمادة معقمة، منفردة اك ملفوفة)قابلة 

  :تتكوف
  . من شاش معقم اك مبلل عند االقتضاء دبحلوؿ مطهر  -
  .كمن أطراؼ الصقة من اجل تثبيت الشاش -

تستعمل ىذه الضمادة يف حالة اعبركح البسيطة ك صغرية اغبجم ،اال انو هبب ذبفيف جوانب اعبرح 
  .جيدا قبل كضع الضمادة حىت يلتصق جيدا

ض اف تكوف الضمادة البلصقة غري مهيجة للجلد ك غري مسببة للحساسية ؛ ك ؽبذا فمن يفًت 
طريقة  - .االفضل ذبنب اقتناء الضمادات اليت تباع خارج الصيدليات كاليت ال زبضع اىل أم مراقبة

  :وضعها
  .اخًت الضمادة اؼبناسبة حسب نوع ك حجم اعبرح -
 رح مع تثبيت اعبهات البلصقة على اعبلد السليم افتح اللفافة مث ضع الضمادة على اعب -
  .مرر اصبعك على اؼبنطقة البلصقة لتثبيتها جيدا -
  :الضمادةالفردية -0
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الضمادة الفردية ىي ضمادة ماصة خاصة جبركح األعرية النارية ، لكن يبكن استعماؽبا ايضا يف أم 
للتمدد ، كمن قطعيت شاش ماصة ، كاحدة ثابتة نوع من اعبركح ، تتكوف من عصابة قطنية غري قابلة 

؛  كاخرل منزلقة ، تتحرؾ على طوؿ العصابة كما يوجد معها دبوس من اجل تثبيت ىذه العصابة
توجد الضمادة ملفوفة بعلبة معقمة ىذه العلبة ال ربتاج اىل قص اطرافها بل فقط يبكن فتحها 

 . ببساطة دبجرد فصل لصاؽ حوافها عن بعضها
  : ة وضعهاطريق -
 اخرج الضمادتني ك العصابة من العلبة اؼبعقمة  -
 ضع الضمادتني فوؽ اعبرح من األماـ دكف ؼبسها مث لف العصابة على العضو اؼبصاب  -
 قم بإزالؼ الضمادة الثانية كسط العصابة لتمررىا فوؽ اعبرح من اعبهة األخرل  -
  .شد حافة العصابة بواسطة دبوس األماف  -

  « C » :ات اسطوانية نوع سنيضماد -
الضمادات من ىذا النوع مصممة لتلفيف اعبركح  شكلها اسطواين كمغلفة بغشاء ببلستيكي عند 

بسطها ستبلحظ اهنا ربتوم على عدة ضمادات من ـبتلف االحجاـ باالضافة اىل عصابة قابلة 
  .للتمدد ك دبوسني من اجل تثبيت ىذه العصابة
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  : طريقة وضعها -
 افتح العلبة مث اخرج الضمادة الكربل ك ابسطها . -
 اخًت نوع الضمادة ك عدد الضمادات اؼباصة حسب حجم ك عدد اعبركح . -
 تبث الضمادة بواسطة عصابة ،لتمسكها يف النهاية بواسطة دبوس اك دبوسي اماف . -

 
  : ضمادة الطوارئ -

فهي ربمي اعبرح ك توقف النزيف يف نفس ىذا النوع من الضمادات معد خصيصا للجركح النازفة ، 
  : الوقت ، تتكوف من جسم كاحد مكوف بدكره من

    .لفافة قطنية متمددة بطوؿ مًتين -
 سدادة قطنية لوقف النزيف ك تسمى القطيلة.  -
 زائدة ببلستيكية للتثبيت. -

 
  : طريقة وضعها -
 افتح العلبة مث اخرج الضمادة مع عصابتها .  -
 .مادة القطنية على اعبرح مث قم بتلفيف العصابة عليو ضع الض -
مرر راس العصابة بوسط الزائدة الببلستيكة مث اسحب يف االذباه اؼبعاكس مع الضغط قليبل على  -

  .اكمل الدكرة لتتبث مشبكي العصابة فوؽ الزائدة الببلستيكية - . القطيلة
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  : وسادة الرقوء للطوارئ -

 الوسادة الرقوء ىي حشية اسفنجية معقمة مصممة لوقف االنزفة اػبارجية 

 
  : الضمادات المعقمة الخاصة بالحروق -

عرضا تقريبا،  08سنتمًت طوال ك 08حجم الضمادة ىو  ،ىي ضمادات معقمة خاصة باغبركؽ الواسعة
ن اغبرؽ نفسو ايضا، مصممة خصيصا غبماية اغبرؽ من العدكل ك للحد من تناقص حرارة الناذبة ع

 Metalline منقوعة دبادة اؼبيتالني تتكوف من : كاجهة فضية هبا حويصبلت مثل لباريب النحل ،
  .كىي الواجهة اليت توضع على اغبرؽ ، هبا اربعة اشرطة ربـز على اؼبصاب

 
  :طريقة وضعها

 .افتح العلبة الببلستيكية مث اخرج الضمادة من علبتها الورقية  -
 .اعبهة الفضية اللوف على اعبرح دكف ؼبسها باليدين ضع  -
 .اعقد االحزمة اؼبقابلة ببعضها من اجل تثبيت الضمادة  -
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  : شرشف معقم -

يستعمل الشرشف اؼبعقم يف ضباية اغبركؽ ك اعبركح الواسعة ك اػبطرة من العدكل ، منو من يستعمل يف 
اصابات اليد اك القدـ ك منو من يستعمل غبماية كامل اعبسد ك يوجد بأحجاـ متفاكتة . كما يوجد نوع 

اجهتني ـبتلفتني :فضية من ىذه الشراشف ىو عبارة عن بطانية رباررية معقمة )ربمي من اغبر ك الربد بو 
  .ك ذىبية( ك اليت يبكن كضعها مباشرة على مكاف االصابة

 
  : طريقة وضعها -
 . ابسطو مث لفو على اعبرح  -  ( اخرج الشرشف من العلبة )امسكو من احد اكاخر اطرافو -
 امسكو ك تبثو بواسطة شريط الصق اك احـز اطرافو اػبارجية مع بعضها  -
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  :الضمادة البركانية للتثبيت جسم مغروس -
ضع ضمادتني معقمتني على اعبرح حبيث يبقى اعبسم اؼبغركس  -  .ال رباكؿ نزع اعبسم اؼبغركس  -

قم بلف ضمادات اخرل على اعبسم اؼبغركس ك على اعبرح يف نفس  - .بينهما مث ثبتهما بشريط الصق
 الوقت لتكوف شكل بركاف 

 . )احتماؿ كجود نزيف باطين( ك راقب عبلماتو اغبيوية اعط االكسجني للمصاب -

 
يف بعض اغباالت اػباصة يبكن نزع جسم غريب سطحي اذا كاف ال يشكل أم خطر ،   : مالحظة

فمثبل يبكن نزع شوكة النباتات كالسدر ك الطرح ك الوركد بواسطة ملقاط اك منتاؼ شعر اك بواسطة ابرة 
اال انو هبب تنظيف ؛ رفها فوؽ النار مسبقا اك توضع يف كحوؿ نقي غري قابلة للصدأ ك اليت وبمى ط

  .اعبرح ك تعقيمو قبل ك بعد النزع مث يًتؾ مكشوفا بعد ذلك
  : تضميد جرح البطن المبقور او المندحق -
 .قص مبلبس اؼبصاب مع االحتياط من عدـ مبلمسة االحشاء  -
 .ال رباكؿ ارجاع االحشاء كبو داخل البطن  -
  .غط العركة اؼبعوية اػبارجية بضمادة معقمة مث ثبتها من اعبوانب بشريط الصق -
. ال تنس اعطاء االكسجني للمصاب ) احتماؿ كجود نزيف داخلي( ،راقب العبلمات اغبيوية  -

 
 

 

 

 



هعهذ العلىم وتقنٍاث النشاطاث البذنٍت   -2باتنت  -جاهعت الشهٍذ هصطفى بن بىلعٍذ  ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2102/  2102....       والرٌاضٍت

 لطلبت السنت   - اإلصــــــــــابـــــــــــــــاث  واإلسعــــــــــافاث األولٍتهحـــــــــــــــــــاضراث ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ   رٌاضً نخبىي تذرٌب هاستر  تخصص  االولى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   }   د /           هىهىبً   عٍسى      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

62 

 

  :طرق تثبيت الضمادات بواسطة العصابات المتمددة:   02رقن   الوحاضرة
 

 
توجد عدة انواع من ؛  وظيفة التعصيب هو تثبيت الضمادة عمى الجرح و حمايته من الثموث

العصابات اال ان اكثرها استعماال بالنسبة لممسعف هي العصابات المتمددة  وهي بدورها توجد 
ال يجب تعصيب الجرح او الحرق دون وضع ضمادة عميه   ؛ عمى عدة اشكال و الوان و احجام

  .مراقبة اطراف العضو المعصوب حتى ال تقطع فيه التروية الدمويةكما يجب 
  :تعصيب الجبهة و فروة الرأس -1

 
  :تعصيب الساعد -2
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  :طرق التعصيب بالشبكة االنبوبية  -

 
العصابات االنبوبة هي عبارة عن شبكات اسطوانية الشكل توجد بعدة احجام واشكال مرنة و 

تنفرد بقدرتها عمى تثبيت الضمادة فوق الجرح بشكل  ؛ظاء الجسم متمددة تنسجم مع جميع اع
  . كما تسمح بحرية الحركة، فعال دون تشديد الضغط عميه

بعدما يضع المسعف الضمادة فوق مكانها، يقوم باختيار القطر المناسب من الشبكة االنبوبية 
ثم يقص الحجم المناسب والكافي لتغطية نطاق واسع من الجرح ،كما يقص اطرافا منها لتحرير 

 .بعض االعضاء مثل االذن واليد واالصابع وغيرها 
  :طريقة استخدام العصابة االنبوبية بالصور -1
  : الرأس - 1-1
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :االطراف العميا -1-2

 
 
  :االطراف السفمى -1-3

 
 
  : الجدع -1-4

 
 

 

 

 



هعهذ العلىم وتقنٍاث النشاطاث البذنٍت   -2باتنت  -جاهعت الشهٍذ هصطفى بن بىلعٍذ  ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2102/  2102....       والرٌاضٍت

 لطلبت السنت   - اإلصــــــــــابـــــــــــــــاث  واإلسعــــــــــافاث األولٍتهحـــــــــــــــــــاضراث ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ   رٌاضً نخبىي تذرٌب هاستر  تخصص  االولى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   }   د /           هىهىبً   عٍسى      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 العنق   -1-5

 
  :االصبع -1-6

 
  :طريقة لف الضمادة االنبوببة عمى نفسها فوق الجرح -مالحظة :

 
 

 

 

 



هعهذ العلىم وتقنٍاث النشاطاث البذنٍت   -2باتنت  -جاهعت الشهٍذ هصطفى بن بىلعٍذ  ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2102/  2102....       والرٌاضٍت

 لطلبت السنت   - اإلصــــــــــابـــــــــــــــاث  واإلسعــــــــــافاث األولٍتهحـــــــــــــــــــاضراث ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ   رٌاضً نخبىي تذرٌب هاستر  تخصص  االولى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   }   د /           هىهىبً   عٍسى      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :طرق استعمال عدة االعضاء المبتورة -

 
هي مجموعة من المعدات الخاصة بالحفاظ عمى عدة االعضاء المبتورة   :تعريف -1

االعضاء المبتورة اثناء نقمها مع الضحية الى المستشفى في انتظار زرعها من جديد ، و هي 
  .تعتمد بخاصيتها عمى طريقة التبريد

كيس مزدوج و عازل لمحرارة  بوسطه جيب بالستيكي و الذي به يوضع  -  : تتكون من
 شاش معقم   -.اكياس كيماوية لمتجميد اآلني - .القفازات المعقمة زوج من  -. العضو المبتور

  : طريقة االستخدام  -2
 .اطمب من احدهم فتح عمبة الشاش   -البس القفازات  -
 . خذ الشاش و ضع وسطه العضو المبتور ثم لفه عميه  -
 .ضع الكل وسط الجيب البالستيكي الموجود وسط الكيس العازل ثم اغمق الجيب جيدا  -
 .قم بتفعيل الكيس المجمد او استعن بمكعبات ثمجبة  -
 .ضع الكيس المجمد او المكعبات الثمجية بين جدارالكيس العازل و الجيب البالستيكي  -
 .اغمق الكيس و ثبت االغالق بواسطة شريط الصق  -
  . ب فوق الكيس اسم الضحية و زمن حدوث البتراكت -
  :طرق التضميد باستخدام العصابات -
 

 

 

 



هعهذ العلىم وتقنٍاث النشاطاث البذنٍت   -2باتنت  -جاهعت الشهٍذ هصطفى بن بىلعٍذ  ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2102/  2102....       والرٌاضٍت

 لطلبت السنت   - اإلصــــــــــابـــــــــــــــاث  واإلسعــــــــــافاث األولٍتهحـــــــــــــــــــاضراث ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ   رٌاضً نخبىي تذرٌب هاستر  تخصص  االولى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   }   د /           هىهىبً   عٍسى      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : التضميد المقموب -1

  :التضميد المولبي -2

  : تضميد االصبع -3

 

 

 



هعهذ العلىم وتقنٍاث النشاطاث البذنٍت   -2باتنت  -جاهعت الشهٍذ هصطفى بن بىلعٍذ  ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2102/  2102....       والرٌاضٍت

 لطلبت السنت   - اإلصــــــــــابـــــــــــــــاث  واإلسعــــــــــافاث األولٍتهحـــــــــــــــــــاضراث ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ   رٌاضً نخبىي تذرٌب هاستر  تخصص  االولى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   }   د /           هىهىبً   عٍسى      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :تعصيب المرفق و الركبة -4
عمى طرف الضمادة بشكل مائل شيئا ما، ثم نمفها مرتين فوق الكمادة   نقوم بالضغط باالبهام 

 .ثم بعدها نكمل التضميد ثم نقمب هذا الطرف الى االسفل لنمف عميه الضمادة مرتين مرة اخرى
يجب ان تكون زاوية المرفق مفتوحة شيئا ما )ما بين منبسطة و زاوية قائمة( لتسهيل حركته بعد 

  .التضميد

 

 

 

 



هعهذ العلىم وتقنٍاث النشاطاث البذنٍت   -2باتنت  -جاهعت الشهٍذ هصطفى بن بىلعٍذ  ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2102/  2102....       والرٌاضٍت

 لطلبت السنت   - اإلصــــــــــابـــــــــــــــاث  واإلسعــــــــــافاث األولٍتهحـــــــــــــــــــاضراث ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ   رٌاضً نخبىي تذرٌب هاستر  تخصص  االولى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   }   د /           هىهىبً   عٍسى      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : تضميد العين -5

 
  : تضميد القدم -6
 

 

 

 

 



هعهذ العلىم وتقنٍاث النشاطاث البذنٍت   -2باتنت  -جاهعت الشهٍذ هصطفى بن بىلعٍذ  ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2102/  2102....       والرٌاضٍت

 لطلبت السنت   - اإلصــــــــــابـــــــــــــــاث  واإلسعــــــــــافاث األولٍتهحـــــــــــــــــــاضراث ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ   رٌاضً نخبىي تذرٌب هاستر  تخصص  االولى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   }   د /           هىهىبً   عٍسى      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : تضميد العضو المبتور -7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



هعهذ العلىم وتقنٍاث النشاطاث البذنٍت   -2باتنت  -جاهعت الشهٍذ هصطفى بن بىلعٍذ  ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2102/  2102....       والرٌاضٍت

 لطلبت السنت   - اإلصــــــــــابـــــــــــــــاث  واإلسعــــــــــافاث األولٍتهحـــــــــــــــــــاضراث ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ   رٌاضً نخبىي تذرٌب هاستر  تخصص  االولى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   }   د /           هىهىبً   عٍسى      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 راجع : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم -
 ( : 2108اسم )ـــــــــــــــــدحت قـــــــــــــــــــــــــم  -

 ، القاىرة ،  دار الفكر العريب . 1التأىيل اغبركي كاإلصابات برامج علمية رياضية ، ط 
 ( :  2106د عبد السالم عطيتو )ـــــــــــــــــــأحم - 

 ، القاىرة ، مركز الكتاب اغبديث 1إصابات اؼببلعب كالتعامل مع اؼبواقف الطارئة ، ط 
 ( :2105مدحت قاسم ، أحمد عبد الفتاح ) – 

 ، القاىرة ،  دار الفكر العريب . 1االصابات كالتدليك تطبيقات علمية ، ط 
 ( : 2102ازي  )ــــد توفيق حجـــــــــــــــــــــــــأحم -

 ، اعبزائر ، دار البدر .  1 موسوعة اإلسعافات األكلية ، ط
 ( :2116د )ــــــــــــــــــــة خليل محمـــــــــــــــــسمعي -

 الًتبية الرياضية للبنات .، كلية  جامعة بغداداالصابات الرياضية ، 
 ( :2114م العواد لي )ـــــــــــالعظي  دــــــــــــــــــــــــعب -

 ، القاىرة ، دار الفكر العريب .  2اعبديد يف العبلج كاإلصابات الرياضية ط
 (: 2114ان عبد الحميد زاهر )ـــــــــــد الرحمــــــعب -

 ، مصر اعبديدة ، مركز الكتاب للنشر .1موسوعة اإلصابات الرياضية كإسعافاهتا أكلية ، ط
 ( :2113د عادل رشدي )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحم -

 البحث العلمي كفسيولوجيا إصابات الرياضيني ،االسكندرية ، منشأة اؼبعارؼ .
 ( :2112أسامة رياض ) -

 ياضي كإصابات اؼببلعب ، القاىرة ، دار الفكر العريب .الطب الر 
 : (2111أسامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رياض ) -

 اإلسعافات األكلية إلصابات اؼببلعب ، القاىرة ، دار الفكر العريب .
 : (2111)فراج عبــــــــــــــــــــــــــــــد الحميد توفيق  -

 

 

 



هعهذ العلىم وتقنٍاث النشاطاث البذنٍت   -2باتنت  -جاهعت الشهٍذ هصطفى بن بىلعٍذ  ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2102/  2102....       والرٌاضٍت

 لطلبت السنت   - اإلصــــــــــابـــــــــــــــاث  واإلسعــــــــــافاث األولٍتهحـــــــــــــــــــاضراث ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ   رٌاضً نخبىي تذرٌب هاستر  تخصص  االولى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   }   د /           هىهىبً   عٍسى      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اإلصابات الرياضية الشائعة بني متسابقي العاب القول ، جامعة أـ القرل مكة اؼبكرمة .
  ( :0999أسامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رياض ) -

 ، القاىرة ،  دار الفكر العريب 1العبلج الطبيعي كتأىيل الرياضيني ، ط
 ( :0999ــــــــــــــــــــة رياض ، إمام حسين )أسامــــــــ -

 الطب الرياضي كالعبلج الطبيعي، القاىرة ، مركز الكتاب للنشر
 : (0999عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد العظيم العوادلي ) -

 ، القاىرة ، دار الفكر العريب  . 1ط اعبديد يف العبلج الطبيعي كاإلصابات الرياضية ،
  ( :0995عــــــــــــــلي مـــــــــــــــــــــــــــــروشــــــــــــــي  ) -

 اؼبرشد الصحي الرياضي ،  عني مليلة  ،  اعبزائر ،  دار اؽبدل .
 
 

 

 

 


