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 احملاضرة األوىل
 تعريف اإلصابة الرياضية :  -1-1 

ىي عبارة عغ خبخة سمبية نتيجة احتكاك أو اصصجام العب بأخخ سػاء زميل أثشاء التجريب أو         
مغ أدوات المعب الثابتة أو مشافذ أثشاء السباريات و قج تكػن ناتجة عغ اصصجام الالعب بأداة أو أي شيء 

 .  غيخ ذلظ و تؤدي إلى مشع الالعب مغ مسارسة الخياضة حتى يتع الذفاء

ا مسا يؤدي الى مغ أندجة الجدع نتيجة مؤثخ خارجياإلصابة الخياضية ىي تأثيخ نديج أو مجسػعة          
 التعصيل عسل أو وضيفة ذلظ الشديج و تختمف نػعية السؤثخ باختالف األسباب فيػ إما أن يكػن 

  أي تعخض المعب إلى شجة خارجية كاالصصجام بدميل أو األرض أو أداة  ميكانيكيمؤثخ خارجيي :
 مدتخجمة 

 الخاشئ أو عجم اإلحساء  مؤثخ فشي ذاتي : أي إصابة الالعب نفدو بشفدو نتيجة األداء الفشي 
  مؤثخ داخمي : ) كيسيائي فديػلػجي ( مثل تخاكع حامس الالكتيظ في العزالت أو اإلرىاق

 2العزمي ، أو نقز الرػديػم الحي يؤدي إلى حجوث التقمرات العزمية 

 األسباب العامة لإلصابات في السجال الرياضي :  -1-2

ة تتخابط فيسا بيشيا وتكػن سببا لحجوث االصابات ، و احيانا ىشاك عػامل خارجية و عػامل داخمي        
تكػن شخشا لطيػرىا و كثيخا ما تؤدي العػامل الخارجية إلى تغيخات في الجدع ، وىحه بجورىا تتيح الفخصة 

 . لمعػامل الجاخمية التي تشتيي بجورىا إلى حجوث اإلصابة الخياضية 

 العهامل الخارجية :  -1-2-1

 إصابات ترتبط بشهع الشذاط السسارس :  - 1-2-1-1

إن الشذاط الخياضي الجساعي او الفخدي و الحي يكػن الالعب عخضة لالحتكاك بالسشافذ فإن تػقع         
تعخض الالعب لمكدػر أمخ شبو مؤكج باإلضافة إلى إصابة األربصة و إصابة الجياز العزمي العطسي ، و 

. أما األنذصة الخياضية الفخدية فإنيا تختبط بعجة أشكال مغ التسدقات ىحا يحث نتيجة العشف أو الدقػط 
 الحادة بالعزالت وذلظ ناتج عغ شجة السشافدة التي ترل بالالعب في معطع األحيان الى التعب العزمي .

 

 



 التدريب الغير عمسي :  -2 -1-2-1

 حػ التالي : إذا مأتع التجريب بأسمػب غيخ عمسي ساىع في حجوث اإلصابات عمى الش

 عدم التكامل بين عشاصر المياقة البدنية : - 1-1-2-3

يجب االىتسام بعشاصخ المياقة البجنية وعجم االىتسام بخرمة واحجة وإىسال أخخى حتى ال يدبب ذلظ          
في حجوث إصابات مثال اىتسام السجرب بتجريبات خرمة واحجة ىي الدخعة و إىسال تجريبات الخشاقة فانو 

ة المياقة البجنية الخاصة يؤدي إلى حجوث إصابة لجى الخياضي في حالة تغييخ مفاجئ في أية اتجاه أي تشسي
 . و السيارية والخصصية 

 عدم التشديق والتهافق في تدريبات السجسهعات العزمية لالعب : -1-1-2-4

فالسجسػعات العزمية القابزة و الباسصة و السثبتة و التي تقػم بعسميا في نفذ الػقت أثشاء األداء          
السجسػعات العزمية التي تتصمبيا شبيعة األداء و إىسال الحخكي لمخياضي و عجم التكامل في تجريبات 

 . مجسػعات أخخى قج يدبب اإلصابات

 سهء تخظيط البرنامج التدريبي : - 5 -1-2-1 

سػاء كان بخنامج تجريبي سشػي أو شيخي أو أسبػعي أو حتى داخل الػحجة التجريبية حيث أن          
قابمة بحيث يرل إلى مئة بالسائة مغ مدتػاه . السفخوض أن أقرى حسل لالعب يكػن يػم السباراة أو الس

% مغ مدتػى الالعب وقج يفزل  30-20يكػن التجريب في اليػم الدابق لمسباراة ضعيف بحيث يرل 
الخاحة في بعس الحاالت فاا تجرب تجريب عشيف في ىحا اليػم قج يتعخض لإلصابة . كحلظ إذا ما حجث 

 .  بتو اجريب داخل الػحجة التجريبية ذاتيا يدبب في أصخصا في تخصيط وتشفيح حسل الت

 عدم االىتسام بإحساء الكافي :  -1-6 -1-2

ويقرج بو اإلحساء الكافي ألداء التجريب أو السباراة و السشاسب ليع وبصبيعة الجػ مع مخاعاة التجرج         
 في التجريب عمى اختالف مخاحمو لتجشب اإلصابة . 

 غة السدرب لالعب بدقة : عدم مالح 1-2-1-7

السالحطة الجقيقة مغ قبل السجرب لالعبيغ تجشب إشخاك الالعب السراب او السخيس في التجريب         
أو السباراة ويشرح الخبخاء بسالحطة الحالة الرحية والشفدية وشبيعة األداء الفشي لالعب ال الالعبة في 

 .  ىشاك خصأ فشي في األداء وتكخاره يؤدي إلى اإلصابةالػضع العادي أو الغيخ العادي ألنو قج يكػن 



 سهء اختيار مهاعيد التدريب : 1-2-1-8

قج يدبب ، ذلظ في إصابة الالعب فامثال التجريب في وقت الطييخة في الريف قج يريب الالعب          
بزخبة شسذ أو بفقجان كسية كبيخة مغ الدػائل و األمالح مسا يدبب تقمرات عزمية لحلظ يفزل التجريب 

 .في الرباح الباكخ أو في السداء صيفا أو العكذ في مػسع الذتاء 

 اطئ في السدارس : التدريب الخ 1-2-1-9

عجم مالئسة السجارس لمسسارسة الشذاط الخياضي مثل وجػد عػائق في األرض أو عجم استػائيا         
ووجػد أجدام صمبة أو رشيا بالسياه أو تجسع وتخحيل ودروس التخبية البجنية حتى آخخ يػم الجراسة حيث أن 

شػال اليػم إلصابة و دلظ يخجع إلي عجم أعجاد  ذلظ يقمل مغ استيعاب ودروسيا ويعخض التمسيح السشيكيغ
 السجرسيغ السذخفيغ الخياضييغ السؤىميغ مسا يتشاسب و أعجاد التالميح والحرز السقخرة . 

 مخالفة الروح الرياضية :  1-2-1-11

دعى تعتبخ مخالفة الخوح الخياضية مغ أسباب اإلصابة وىي مخالفة األىجاف الخياضية الشبيمة التي ت        
في تأصيميا في الشفػس ليستج آثخىا عمى الحياة العامة وفالح الجسيع يخجع إلي تػجيو الشفدي سػا مغ 
اإلعالم أو مغ السجرب خاصة حيث يػجو العبو لمعشف والخذػنة الستعسجة اإلعاقة السشافذ األخخ ما يدبب 

تقجمو فشيا ومياريا وأيزا الحساس في إصابة أالعب نفدو أو السشافذ األخخ ال بعادة عغ االستسخار في د 
 والذحغ التي ال لدوم ليا و السبالغ فييا مسا يدبب إصابتو وإصابة مشافدو . 

 مخالفة السهاصفات الفشية والقهانين الرياضية :  1-2-1-11

 اغميسالمتو ألداء الخياضة ومخالفتيا يؤدي  غيىجف القػانيغ الخياضية ىي حساية الالعب و تام        
حجوث إصابات كالسياجسة العب مبارزه عشج خمع قشاعو أو مياجسة العب مغ الخمف بعج تػقيف الحكع 
لمسباراة أو استخجام الحخكات غيخ السالئسة لكبح ىجػم الخرع ويستج ذلظ لسخالفة القػانيغ كحلظ مخالفة 

عغ شػل الالعب وصغخ حجسو  تيلكخاالسػاصفات القانػنية والفشية لألدوات الخياضية مثل زيادة الصػل بجلو ا
واقي الداقيغ أو واقي الخريتيغ أو واقي الثجييغ بالشدبة لألثاث أو عجم لبذ الػاقي السشاسب قج يؤدي إلى 

 اإلصابة

 عدم األخذ بشتائج الفحهصات الظبية واالختبارات الفديهلهجية لالعبين : 1-2-1-12 

خاصة األخح بشتائج الفحػصات واالختبارات الخاصة  يةششيجب عشج انتقاء الفخق عامة و الفخق الػ         
السؤىل  السجرب ىبتقييع الالعبيغ و التي تجخي في مخاكد الصب الخياضي عمي إن تعخض نتائجيا عم



ليتعامل مع أخرائي الصب الخياضي في اختيار الالعب أو الفخيق الجاىد والالئق فشيا مغ حيث السيارة و 
المياقة البجنية وىشاك العجيج مغ اإلصابات و الحػادث التي تكػن نتيجة اختيار الالعب غيخ الالئق كسا أن 

أوروبا وفي معطع الخياضات حيث أن معطع االختبارات ىي أساس اختيار الفخيق و الالعبيغ في أمخيكا و 
االختبارات ىي سبب الصفخة الحادثة في مدتػى األرقام الكياسية العالية في شتى السجاالت الخياضية كسا ال 
يجب اشتخاك الالعب ، في بعثة رياضية أو فخيق قػمي قبل التأكج مغ تسام الدالمة الصبية الو ومػافقة 

 شب الخياضي .  الجيات الخسسية السدؤولة عغ

 استخدام األدوات الرياضية غير السالئسة :  1-2-1-13

عسخ  غييقرج ىشا األدوات التي يدتخجميا الالعب في مجال رياضتو فيجب أن يكػن ىشاك تشاسب ب        
الالعب و األدوات السدتخجمة في نذاشيا الخياضي فاستخجام الشاشئ ألدوات الكبار قج يعخضو لمعجيج مغ 

و اإلصابات مثال : استخجام العبي السالكسة لػاقي الخأس أو واقي األسشان واستخجام العبي  يةاألضخار الصب
قي الثجييغ . بالشدبة لإلناث شيء ضخوري الكاراتيو لػاقي األسشان . اليج . الخريتيغ . والداق . أو وا

السشاسبة أو أرض  حيةلتجشب اإلصابة . ىشا إلى معطع التذػىات التي تحجث لمقجم الغيخ الخمكية فاألح
السمعب السشاسبة تذكل حساية دائسة لقجم الالعب و األعخاض التي تريب الالعبيغ مغ األلع بسا يدسى ) 

 . التيبيا ( أو ألع لػتخ ) اكميذ (

 استخدام الالعبين لمسشذظات :  1-2-1-14 

الػضيفي مسا يؤدي  اديؤدي استخجام الالعبيغ لمسشذصات السحخمة قانػنا بصخيقة أو أخخى إلى االجتي        
إلى تعخضيع لمعجيج مغ اإلصابات نطخا ألنيع يبحلػن جيجا غيخ شبيعي و غيخ مالئع لقجراتيع الفيديػلػجية 

استخجام السشذصات أو أحج أنػاعيا إلى العسل غيخ عقالني و الغيخ مفكخ فيو مسا أي برفة أخخى يؤدي 
إلى السدتػى السعيغ في اقخب وقت وقج يؤدي  ليجعل الخياضي يحذ أنو قج أصبح بصال أو أنو سػف ير

استخجام السشذصات إلى أعخاض جانبية مشيا العقع و أيزا السػت السفاجئ الجليل عمى ذلظ الحػادث التي 
 .تحرل لالعبيغ العالسييغ ماتػا أثشاء أدائيع لمسشافدات 

 

 

 

 

 

 



 احملاضرة الثانية

 األسباب العامة لإلصابات في السجال الرياضي :

 العهامل الداخمية :  -1 

 حاالت اإلرىاق و اإلعياء الذديد :  - 1-1

يسثل كل مغ اختالل التشديق ، سػء حالة ردود الفعل في حالتي اإلرىاق و اإلعياء الذجيج الديب         
السؤدي إلى خمل ، و الحي يؤدي بجوره إلى تشافذ عسل الشدق لسجسػعات العزالت السختمفة كسا انو يقمل 

لحخكات و بالتالي مجى اتداع حخكة بعس السفاصل و يراحبو أيزا فقجان الدخعة و السيارة في تأدية ا
يؤدي إلى حجوث اإلصابات . و نتيجة لعسميات اإلرىاق و اإلعياء يسكغ أن تحث تغيخات مغ شأنيا إثارة و 
ذبحبة الجياز العربي لمعزالت و خاصة مع األشخاص في السجربيغ جيجا مسا يؤدي إلى حجوث اإلصابة 

 . 

 التحسل والتعب : 1-2

يا في حياتشا اليػمية ويسكغ بػاسصتيا التعخف عمى مدتػى عشرػر التعب ضاىخة يسكغ مالحطت         
التحسل بأشكالو السختمفة ، وبحلظ يسكغ تعخيف التعب عامة " ىػ ىبػط ندبي في مدتػى القجرات الػضيفية 

السختمفة بجنية وعقمية وحدية وانفعالية عشج الكيام بعسل متعمق بتمظ القجرات " ، لحلظ يسكغ التعخف عمى 
التحسل عغ الفخد مغ خالل ضاىخة التعب ، وىحه الحجود تقتعتبخيج األساسيات الخاصة بحلظ العشرخ ،  حجود

 وبحلظ يػجج ارتباط كبيخ بيغ مدتػى تحسل تمظ القجرات الػضيفية السختمفة والتعب . 

لحلظ ولكي يتغمب الالعب عمى حالة التعب وبجرجاتو السختمفة ، يسكغ أن يعصى نفدو راحة بيشية         
 .تتشاسب مع حجع التعب ، وكسا ىػ متبع عغ الكثيخ مغ العبي األلعاب السختمفة بعج مػسع حافل بالشذاط 

لظ يطيخ بجرجات تبجأ قج يكػن التعب العزمي إحجى الحاالت الشاتجة عغ حسل التجريب ، وىػ بحو         
إلى خسذ مدتػيات  Folconمغ حالة التعب البديط وتتجرج حتى حالة اإلعياء الذجيج . وقج قدسو فػلكغ 

 كسا يمي :

 السدتهى األول لسغاىر التعب :



يطيخ ذلظ بعج تجريب عادي متػسط الذجة حيث يذعخ الالعب " بتعب بديط سخعان ما يدول بعج         
وال يدبب ىحا الشػع مغ التعب أي ىبػط في السدتػى السياري أو الحالة البجنية ، وىحه  -ة فتخة زمشية قميم

 الطاىخة أمخا كثيخ الحجوث عشج الخياضييغ وخاصة السبتجئيغ مشيع .

 السدتهى الثاني لغاىرة التعب : 

، وبعج أداء وحجة تجريبية بحسل أقرى أو أقل  تطيخ ىحه الحالة عشجما يكػن الالعب خارج الفػرمة        
مغ األقرى حيث يعتبخ ىحا الشػع مغ درجات التعب الحاد " والحي لو تأثيخ فديػلػجي عمى الالعب ، حيث 
يطيخ عمى شكل زيادة في معجل ضخبات القمب وارتفاع في ضغط الجم ، وقج يؤدي إلى اختالل في عسميات 

يخات الفديػلػجية والتي ليا تأثيخ عمى انخفاض الكفاءة والقػة العزمية مرحػبة التسثيل الغحائي ... ىحه التغ
 بذحػب في لػن الػجو مع تربب العخق ألقل مجيػد بجني أو عقمي

 السدتهى الثالث لغاىرة التعب : 

ت تطيخ الحالة بعج وحجة تجريبية ذات شجة عالية " قرػى " أو مشافدة قاسية " خسذ أو ست مباريا        
في يػم ونرف كسا يحجث في البصػالت الفخدية عامة " وقج يكػن الالعب غيخ مؤىل ليا أو لع يكتسل إعجاده 
أو عػدتو بعج فتخة مخض أو واقع تحت عبء نفدي ) حالة نفدية ( قج واجية الالعب ولع يتغمب عمييا 

 خار السدتػى السياري .ويسكغ مالحطة ذلظ مغ خالل سػء حالة األجيدة الػضيفية وبالتالي عجم استق

 السدتهى الرابع لغاىرة التعب : 

تطيخ ىحه الحالة عشجما يكػن حسل التجريب غيخ متقغ واالندجام مفقػدا بيغ مكػنات الحسل مغ         
شجة وراحة وحجع داخل الػحجات التجريبية . باإلضافة إلى عجم االلتدام بالتجرج بحسل التجريب ، أو اشتخاك 

ومتسػجة  ITشافدات ، ويدسى ىحا الشػع " بتعب الحسل الدائج " والشاتج عغ تجريبات غيخ مقششة زائج في الس
 الحسل .

 التغيرات في الحالة الهعيفية لبعض أجيزة الجدم :  -1-3

تشذأ عشج الخياضي بعج االنقصاع عغ التجريب لفتخة شػيمة بدبب السخض أو غيخه مغ األسباب ،         
 لفتخة ما عغ التجريب يؤدي إلى انخفاض قػة العزالت ، و بالتالي قػة تحسميا كسا يؤدي حيث ان االبتعاد

شفيح التساريغ التي تتصمب إلى انخفاض سخعة ارتخاء و تقمز العزالت . كل ىحا يعخقل و يعػق ت أيزا  
 .، و حخکات متشاسقة و معقجة ، و يشتيي بحجوث اإلصابة  عالي جيج



 الخرائص السيكانيكية البيهلهجية :  1-4

عجم مخاعاة البشاء السيكانيكي لمحخكة و زيادة الجيج الشاتج عغ عجم التشفيح السشصقي لمتجريبات عمى العزالت 
و عجم مخاعاة اتجاه الحخكة بدبب عجم تػافخ الخبخة في القػة الجافعة بدبب التغيخ الصارئ فييا ، كل ذلظ 

 يدبب حجوث االصابة 

 العامل الشفدي :  1-5

عمع الشفذ مغ أىع العمػم الشفدية التي يدتسج مشيا عمع التجريب الكثيخ مغ السعمػمات التي تػصل السجرب 
مغ أجل الػصػل بالالعب إلى  إلى األىجاف و الػاجبات التي تدعى عسمية التجريب الخياضي التحكيقيا

مدتػيات عميا في نػع الشذاط السسارس و ذلظ يتع عغ شخيق الحالة الشفدية الستػازنة الالعب و السدتقخة ، 
بحيث يدتصيع الخياضي مغ خالليا استشفاذ أعمى شاقاتو السيارية في األداء الدميع ، ألن إثارة الالعب أو 

 ات .خسػلو کالىسا قج يدبب في حجوث إصاب

 

 

 

 

 

 

 

 األعراض الرئيدية لإلصابات الرياضية :  -1 

  األلع في الجدء السراب أثشاء الدكػن و الحخكة ضسغ السجى الصبيعي. 
   األلع عشج الزغط عمى مكان اإلصابة. 
  ورم في مكان اإلصابة نتيجة نديف دمػي. 
   حجوث تذػه في مكان اإلصابة. 
  بيعية خاصة عشج إصابة السفاصل ( . عجم ثبات الجدء السراب ) حخكة غيخ ش 
  تيبذ السفاصل السرابة و السفاصل القخيبة مغ مكان اإلصابة. 
  عجم قجرة الالعب عمى السذي أو الحخكة الصبيعية. 



  تغيخ لػن الجمج في السشصقة السرابة. 
  . ضعف أو ضسػر العزالت 
  . ) سساع أصػات عشج الحخكة في الجدء السراب ) خاصة في حالة كدخ 
  فقجان الػعي أي عجم القابمية الستجابة لمسؤثخات الحدية و لسجة عذخة ثػان فسا فػق ، وفي ىحه

 التأكج مغ الدبب تأكجا قاشعا قبل رجػع الالعب إلى المعب مخة أخخى . 
  يخفقيا نديف دمػي أكبخ مسا ىي عميو في الحكيقة الشديف الجمػي و عادة تطيخ اإلصابات التي

حيث قج يكػن الشديف مغ جخح بديط في الجمج و لكغ في كل األحػال يجب التأكج مغ مشصقة 
 الشديف اوال قبل رجػع الالعب الى السمعب . 

 . عجم ثبات السفرل بالخغع مغ عجم وجػد األلع 

 مزاعفات اإلصابات الرياضية :  1-1 

لة يجب تحجث عجة مزاعفات في حالة إىسال اإلسعاف األولي لإلصابات الخياضية أو في الحا        
 حالة السعالجة الخاشئة و عجم اكتسال العالج بالذكل الرحيح مشيا : 

  اإلصابة السدمشة أي حجوث اإلصابة بذكل دائع. 
  قج تؤدي بعس اإلصابات في حالة عالجيا بذكل خاشئ إلى عاىات مدتجيسة. 
  مسارسة األلعاب بذكل خاشئ يؤدي إلى حجوث تذػىات قػامية. 
  انخفاض كفاءة الالعب البجنية بدبب االنقصاع في التجريب و السشافدة لفتخات شػيمة مسا يؤدي إلى

 . قرخ العسخ الخياضي

 إصابات السالعب و العهامل السؤثرة في حدوثيا :  1-2

ج السدتسخ عمى أعزاء و أجيدة الجدع السختمفة و عشجما ال يتعخض الخياضيػن لإلصابة نتيجة الجي       
تخاعى الذخوط العمسية و الفشية أثشاء التجريب ، فإن اإلجياد السفاجئ لجدء معيغ مغ الجدع قج يكػن أكثخ مغ 
قػة احتسال أندجتو و بحلظ يؤدي إلى اإلصابة إن الزغط الدائج عمى جدء معيغ مغ الجدع قج يحجث في 

متػقع أو تشذأ اإلصابة نتيجة إصابة  خيعة نتيجة خصأ في تصبيق الحخكة أو نتيجة لحادث غلحطة و بدخ 
أدناه  جبديصة سابقة تتكخر في نفذ السكان لسا تؤدي إلى إصابة جديسة إذا استسخت في الحجوث و نجر 

 : بعس إصابات السالعب الذائعة

 احة ، اليػكي ( التياب العيغ ) الدكػاتر ( بإصابات العيغ ) الد. 
  ) إصابة األذن ) السرارعة. 



  ) إصابة الخقبة ) كخة القجم ، الجسباز ، الغصذ. 
  ) إصابة أوتار الكتف ) االلتياب ( ) الدباحة ، كخة اليج. 
  ) التياب أوتار السخفق ) التشذ. 
  ) إصابة عزالت الفخح ) الجخي و كخة القجم. 
 صة الخكبة ) السرارعة ، كخة القجم ( إصابة أرب. 
  ) التياب أوتار الخكبة ) الجخي ، كخة الدمة. 
  ) خذػنة الخدفة ) الجخي ، كخة القجم. 
  ) کجم الداق ) اليػكي ، كخة القجم. 
  ) إصابات رسغ القجم ) كخة القجم ، كخة الدمة. 
 الطيخ ) رفع األثقال (  باتإصا. 

 إصابات السالعب :العهامل السؤثرة في  -1-2-1

 تذتخك عجة عػامل في حجوث إصابات السالعب و يسكغ إرجاعيا إلى ما يمي :        

 المياقة البدنية :  -1-2-1-1 

تعج مغ العػامل السيسة لحساية الالعب مغ اإلصابة ، فإن العزالت القػية تدشج جدع الالعب         
إلجيادات السدمصة عمييا عشج أداء التسخيشات العشيفة ، و عطام الجدع العاممة عمييا مغ ا صلوتحسي مفا

 وتعصي ألربصة السفاصل القابمية في العسل ضسغ السجى الصبيعي و بجون معػقات .
 

  عدم مالئسة الشسط الجدسي لشهع الشذاط السسارس :  -1-2-1-2

( تتفق و نػع السيارات و الحخكات السصمػبة  الكل نذاط رياضي مػاصفات جدسية ) مػرفػلػجي        
الكل لعبة و التي يجب أن تكػن ضسغ الذخوط الالزمة في إختيار الالعب لشذاط معيغ فسثال عشج إختيار 
العب نحيف شػيل القامة في الجسباز ، فإن ذلظ سيعخضو لإلصابات و خاصة في الطيخ و ذلظ لبعج 

 . يتعخض ليا العسػد الفقخي  مخكد ثقمو عغ األرض و اإلجيادات التي

 طريقة األداء السياري :   -1-2-1-3

األوضاع و التكشيظ السشاسب في تشفيحىا يحسي الالعب  اتخاذإن أداء السيارات بصخيقة صحيحة و         
عشيا ألنيا تحسل أعزاء  االبتعادمغ اإلصابة و بالعكذ فإن بعس الحخكات تكػن خصيخة و ضخوري 



الجدع لمزغط أثشاء تأديتيا ، كسا في حخكة الخفع في األثقال و التي تدبب آالم و إصابة السشصقة القصشية 
 العجدية في أسفل الطيخ .

 العهامل البيئية :   -1-2-1-4
و الخشػبة و كل ذلظ يؤثخ عمى شخيقة أداء الالعب و  انخفاضيادرجة الحخارة أو  ارتفاعو تذسل         

يزيف جيجا عمى األجيدة الجدسية مسا يدبب إجياد مبكخ و فقجان التػافق العزمي و العربي و يديج مغ 
 .حجوث اإلصابة  احتسال

 الدن :   -1-2-1-5
ة دون األخخى تحجث اإلصابات في جسيع األعسار و لكغ ىشاك إصابات شائعة في أعسار معيش        

فسثال تكثخ في سغ السخاىقة إصابات ) الكدػر ، العزالت و السفاصل ، مخاكد الشسػ في نياية العطام 
 الصػيمة ( .

و في سغ الشزػج يسارس الالعب تجريبات شجيجة بدبب شسػحو العالي في السشافدة مسا قج يدبب         
ا يكػن الالعب مدتسخ في مسارسة نذاشو و إصابة عزالتو ، أما في سغ ما فػق الثالثيغ و عشجم

الرعػبة الػصػل إلى مدتػى التشافذ في مثل ىحا الدغ ، فإن الالعب يبحل جيجا شجيجا قج يؤدي بو 
لإلصابة و خاصة في أوتار العزالت و أربصة السفاصل ففي ىحا الدغ تطيخ الخبخة و السيارة و لكغ تقل 

  .تجريجيا المياقة البجنية
 العادات الديئة و اإلدمان ) التدخين ، الكحهل ، العقاقير .. (  -1-2-1-6

إن لمتجخيغ و لمكحػل تأثيخ كبيخ عمى أندجة الجدع و خاصة العربية مشيا ، كحلظ استخجام          
الالعب العقاقيخ الصبية بجون وصفة شبية ، يؤدي بو إلى اإلصابة و يعخضو لمخصخ وأحيانا اإلدمان ، فإن 

 . سشذصات والسخجرات يفقج الالعب التخكيد والتػازن العربي العزمي ويعخضو لإلصابةتعاشي ال
  

 أنهاع اإلصابات وترشيفيا : -1 
 اإلصابة األولية :   1-1 

ىحا الشػع مغ اإلصابات يحجث نتيجة لسسارسة الشذاط الخياضي السختار ، مسا يتصمب ذلظ معخفة         
تاريخ حجوث اإلصابة و ميكانيكية و قػاعجىا و العػامل التي أدت إلييا خاصة بالشدبة اإلصابات الحادة و 

 ىحا الشػع مغ اإلصابات يػضع تحت نػعيغ أساسيغ : 
  اإلصابة الجاخمية 
  الخارجيةاإلصابة 



اإلصابة الجاخمية تحجث نتيج قػي داخمية مغ جدع السراب نفدو أما اإلصابة الخارجية فيي تحجث         
 القػى خارجية أي مغ خارج جدع السراب نفدو . 

و يسكغ القػل أن اإلصابة الخارجية تأتي نتيجة حادث ما و تختبط او يختبط ىحا الشػع ارتباشا كبيخا         
بسعطع اإلصابات الشاجسة عغ الحػادث و التي ال تعخف وقتا معيشا لحجوثيا مثل اإلصابات التي تحجث في 

 السجال الخياضي او باألصح إصابات الخياضييغ . 

ن إصابات الخياضيغ تعالج ألنشا في حاجة لعػدة السراب الى مسارسة نذاشو و الفخق الػحيج ا        
السختار بالصبع درجة و سخعة التئام إصابات الخياضيغ أسخع مغ غيخ الخياضييغ ، وذلظ ناتج مغ الفخوق 

 الفديػلػجية التي اكتدبيا نتيجة لسسارسة الشذاط الخياضي . 

 اإلصابة الثانهية :  -1-2

تحجث تمظ اإلصابة كشتيجة لإلصابة الدابقة و لكشيا تؤثخ عمى أماكغ أخخى و تمظ اإلصابة مخكبة         
ومعقجة فالخجل القريخة بعج حالة كدخ مثال تؤدي إلى حجوث انحخاف جانبي بالعسػد الفقخي قج يكػن بديصا 

اتج مغ إصابة حادة في او مخكبا و الشتيجة حجوث األلع في مشصقة أسفل الطيخ كسا أن أم الخكبة و الش
 .مفرل الكعب بالقجم األخخى مثال 

 تذخيص اإلصابات الرياضية : -2

إن عسمية تذخيز اإلصابات الخياضية تدتقخ عمى القسة اليخمية ألىسية الصب الخياضي و لكل مغ         
 لو عالقة بحلظ مغ معالجيغ ، و مجربيغ و حتى الخياضييغ أنفديع . إذ بقجر تفيع شبيعة اإلصابات

لى لدمدمة مغ الخياضية يسكغ العسل عمى الحساية مشيا و وقايتيا . إن عسمية التذخيز ىي الخصػة األو 
الخصػات التي يتع بػاسصتيا عالج اإلصابات الخياضية أن السعمػمات التي تدتدقي مغ خالل عسمية 
التذخيز تقجم ا األسذ الخئيدية السيسة التخاذ القخارات لمعالج الصبي وما يتبعيا مغ عسميات إعادة التأىيل 

 خياضييغ و أخرائي الصب الخياضي .. إن عسمية التذخيز ىي حجخ الداوية بالشدبة لمسعالجيغ ال

يتعخض الخياضيػن لسختمف أنػاع اإلصابات أثشاء تأديتيع الشذاشات الخياضية ، حيث يراب          
% ( مغ الدباحيغ و تدداد ندب اإلصابة في السشافدات  50-40% ( مغ العجائيغ و )  70-60حػالي ) 

 .و في مدتػيات اإلنجاز العالي 

الخياضيػن بدخعة االستجابة بكل ما يتعمق بإصابتيع مغ التذخيز و السعالجة الفعالة ، و  و يتسيد        
ذلظ مغ أجل سخعة الذفاء و العػدة إلى السسارسة الخياضية ، ألن االبتعاد عغ الشذاط الخياضي و فقجان 

 .ى الخياضي المياقة البجنية و السعاناة مغ السزاعفات السراحبة لإلصابة تدبب القمق و األلع لج



في الػقت نفدو نجج بعس الخياضييغ ال يدتجيب بذكل مالئع إلصابتو ، قج يتجاىميا ، رغبة مشو  و        
في االستسخار في نذاشو و عجم االنقصاع عغ التسخيغ ، مسا يدبب تكخار اإلصابة وتحػليا مغ الحالة الحادة 

 . إلى الحالة السدمشة

ات أو باألحخى إصابات التحسيل الدائج تتصػر أعخاضيا بالتجريج وال يذعخ فسغ السعخوف أن اإلصاب        
الخياضي باأللع إال بعج أداء جيج و قج تتصػر الحالة ، حيث يذعخ باأللع أثشاء و بعج الجيج ، ولكغ قج ال 

صابة تكػن األم شجيجة بالحج الحي يػقف األداء الخياضي وىحا يجعل الخياضي يعتقج أن إصابتو ليدت اإل
الججية التي تتصمب عالجا ولكغ نجج مغ الزخوري تذخيز اإلصابة في مخاحميا األولى وحال الذعػر 

 .باألعخاض سػاء كانت حادة أو مدمشة ومعالجتيا بججية 

وفي ضخوف معيشة يتسكغ الخياضي مغ تذخيز إصابتو بذكل ذاتي ويسكشو أيزا إجخاء السعالجة         
فيفة والستػسصة مغ اإلصابات والخجػع إلى االستذارة الصبية في حالة عجم التحدغ األولية في الحاالت الخ

 .خالل أيام مغ العالج 

وعادة ما يتع التذخيز وفق الفحػصات الدخيخية و العالمات الفديػلػجية والتي تعج مغ الستصمبات        
 األساسية في تحجيج نػع العالج . 

 وتذسل الفحهصات الدريرية ما يمي : 
 تفريل وقػع اإلصابة 

 .معايشة اإلصابة بالسقارنة بيغ الجدء السراب وما يشاضخه في الجدع  -
 .لسذ جذ اإلصابة  -
الفحػصات السختبخية ) فحػصات الجورة الجمػية والقمب ، تخصيط القمب ، ضغط الجم ، فحػصات الجياز  -

التشفدي ، فحز اإلدرار ، األشعة الديشية ، األمػاج فػق الرػتية ، التخصيط العزمي والعربي وتخصيط 
 الجماغي ، وفحػصات أخخى ( . 

 أما العالمات الفديهلهجية فتذسل ما يمي : 

  ( في الجقيقة ويقل لجي رياضي  90-80قياس الشبس : عمسا في معجل الشبس الصبيعي ) ضخبة
 ضخبة / دقيقة ( .  50السصاولة والخياضييغ حيث يرل إلى أقل مغ ) 

  ( مخة دقيقة  25-20( مخة / دقيقة لمبالغيغ واألشفال )  12عجد مخات التشفذ : السعجل الصبيعي ) 
 ممع زئبق انبداشي .  140-120ط االنكباضي الصبيعي يتخاوح بيغ ) قياس الزغط : معجل الزغ 
  ( فيخنيايت(  98.6درجة مئػية أو )  37.2درجة الحخارة درجة الحخارة الصبيعية تقارب. 



  ، لػن الجمج : تسيد ثالث ألػان لمجمج في حالة اإلصابات الخياضية األحسخ واألبيس واألزرق
أو الزغط العالي أو الزخبة الحخارية واألبيس الذاحب وجػد  يغفاألحسخ يجل عمى قمة األوكدج

 .عالية في الجم  Co2صجمة وأمخاض القمب والجوران واألزرق يجل عمى وجػد 
  حجع حجقة العيغ : تكػن حداسة ججا لإلصابات حيث تتأثخ في إصابة الجياز العربي والجسجسة

 وبعس إصابات القمب .
 الحخكية أو عجم القخة عمى الحخكة في جدء مغ الجدع واإلحداس بو  ةابميقابمية الحخكة : تتحجد الق

 يجل عمى إصابة عربية . 
 وجػد األلع ومكانو يقخر وجػد اإلصابة: األلع . 

 التغييرات الفديهلهجية التي تحدث عشد اإلصابة :  -3 

األوعية  ،عشج حجوث اإلصابة تتحصع التخاكيب اآلتية ) العزمة ، األندجة الخابصة ، األعراب        
      . الجمػية ( وليحا سػف تصخح الفزالت الخمػية نتيجة عسمية اليجم ىحه ولتعخيف الجدع بحجوث اإلصابة

الػقت نفدو تقػم  ولغخض البجء بعسمية رفع ىحه السخمفات والتخمز مشيا بصخحيا خارجا وفي       
األعراب بإرسال اإليعازات لمجماغ ليفدخ ذلظ عمى شكل ألع وكحلظ يخافق اإلصابة ندف نتيجة تسدق 
األوعية الجمػية مسا يحجث تػرم السشصقة السرابة ولكشو غالبا ما يكػن قريخ األمج وذلظ ألن ميكانيكية 

 .التخثخ تعسل عمى غمق األوعية الجمػية السسدقة 

تجعى كتمة السخمفات الجمػية والخمػية ) بالػرم الجمػي ( ويػلج ىحا الػرم ضغصا عمى ساحة أكبخ و        
 مسا قج يحجث استجابات خارجية كالخجر والغثيان ... إلصابةمغ مشصقة ا

ويعج األلع حساية لمسشصقة السرابة حيث عشج الذعػر بو تتع معالجة اإلصابة ، فزال عغ ذلظ تخافق         
ابة في بعس العزالت مسا يدبب التذشجات فييا وفي نفذ الػقت يحجث تثبيط في عسل عزالت اإلص

 أخخى مسا يؤدي إلى انخفاض القػة العزمية وتحجيج الحخكة فييا .

كسا أن ىشاك استجابات حدية أخخى تحجث مغ أجل التخمز مغ الػرم الجمػي حيث تحجث عجة         
تغيخات في األوعية الجمػية في السشصقة السرابة والسحيصة بيا مسا تدسح ىحا الخاليا الجمػية البيزاء 

لتغيخات في بالتحخك إلى السشصقة السرابة اللتيام السخمفات وىحا ضخوري مغ أجل اكتداب الذفاء ىحه ا
األوعية الجمػية ال تعج إيجابية بالشدبة إلى أجيدة الجدع األخخى وخاصة الخارجية ألنيا تقمل مغ جخيان الجم 
في السشاشق الصخفية تبعا لقمة جخيان الجم في األوعية السسدقة وبحلظ يقل األوكدجيغ في الخاليا القخيبة مغ 

الخاليا القخيبة باألوكدجيغ يكػن أقل مغ السصمػب وعشج  اإلصابة ) خارج مشصقة اإلصابة ( إذ أن تجييد



استسخار ذلظ لفتخة شػيمة فإن ىحه الخاليا ستسػت ويحجث ما يدسى ) باإلصابة الثانػية ( بدبب قمة 
األوكدجيغ وىحا يتدبب في تيجيع أندجة أخخى وبحلظ تدداد مداحة السشصقة السرابة ويدداد معيا كسية 

  لى الػرم الجمػي ويدبب الػرم الجمػي خمل في تػازن القػى التي تشطع عسمية تبادل السخمفات التي تزاف إ
 ) الدائل البخوتيشي الجمػي ( مغ وإلى الجياز الػعائي حيث تتجسع في األندجة وبحلظ يدداد الػرم .

أما االلتيابات السػضعية التي تحجث في مكان اإلصابة فتكػن نتيجة لديادة تسجد األوعية و         
الذعيخات الجمػية الدميسة في السشاشق السحيصة أو السجاورة لإلصابة حتى تدسح بسخور أكبخ كسية كشة مغ 

ىج تػرم و احسخار في الجم لتداعج في عسميات االلتئام لألندجة السرابة و سخعتيا في البشاء و ليحا نذا
و عجد ىائل مغ كخات الجم الحسخاء و البيزاء و  البالزمامشصقة اإلصابة نتيجة لتػافخ كسية كبيخة مغ سائل 

 . في حالة إصابات جػىخية بغخض مقاومتيا و القزاء عمييا البالزمايدداد ىحا العجد وتمظ الكسية مغ سائل 
 

 

 

 

 

 

 

 تدرج اإلصابات وترشيفيا : -1 
 تدرج اإلصابة :  1-1 

تجرج اإلصابة لمسداعجة في التقييع والسعالجة وتأثيخ درجة اإلصابة والتأثيخات السختبصة بحلظ ، إن         
السرصمحات جدئي ، کمي ، بديط ، شجيج ، تصمعشا عمى التغيخات الحاصمة في تمظ األندجة الستزخرة جخاء 

تجرجا لإلصابة والحي شبق عمى إصابات كثيخة الحجوث في األندجة  ( إبتكخ 1973اإلصابة . ففي عام 
( وقج حرل تعجيل في ىحا السكياس وأصبح  4 یلإ الخخػة برػرة خاصة وحدبت الجرجة مغ ) الرفخ

 ( .  3إلى  1التجرج مغ ) 

لسعالج مغ والسجرب وا ياضيإن استخجام مثل ىحا السكياس في اإلصابات الحادة والسدمشة يسكغ الخ         
ربط اإلصابة بشدبة عجد اإلنجاز ، حيث حجدت العالمات والتغيخات الشديجية السخضية السختبصة مع كل 

 تجرج لإلصابة وكسا يأتي :



 جدول يسثل تدرج اإلصابة األكثر حدوثا عمى مدتهي األندجة الرخهة

 السرض الشديجي العالمات راضاالع التدرج
 تغيخات التيابية ومػضعية آالم بديصة الجيجاأللع بعج  11
 اختفاءألع في البجاية و  12

الفعالية  ابتجاءاأللع عشج 
مع اإلحساء وتعػد 
 لمطيػر بعج الفعالية

الع مػضعي مع بعس 
التحجد الحخكي البديط 

 عشج االختبار وألع

التياب الشديج السراب 
مع شسػل التخاكيب 
السجاورة قج تكػن 

 اقاتالتر
تفاقع مع االالم مدتسخة وت 13

أي فعالية وبالتالي تؤدي 
 إلى إيقافيا

ألع مػضعي ، فقجان 
الحخكة الزعف ، وربسا 

 تميف العزمة

تغيخات التيابية واسعة ، 
التيابية و  نجبةتكػيغ 

 التراقات
مختبصة  عيةإن نطام التجرج السػضعي أعاله ىػ مجخد دليل حيث يسكغ أن تكػن ىشالظ تغيخات نػ         

مع تخاكيب معيشة ، إن التجرج يرف القابمية عمى اإلنجاز ويسكغ استخجامو لتقييع الذفاء مغ اإلصابة ميسا 
كان التذخيز أم فيسا يخز إصابات العطام والسفاصل فإنيا تسيل إلى الطيػر برػرة مختمفة وتكػن 

 حدب ضاىخة ) الكل أو الالشيء ( .

 ترشيف اإلصابات الرياضية :  -1-2

ترشيف اإلصابات الخياضية إلى ) خفيفة ، ومتػسصة ، وشجيجة ( ويبيغ الججول أدناه ترشيف         
 اإلصابات تبعا لمذجة وكحلظ اإلجخاءات الالزمة لكل مشيا :

 

 

 

 

 

 

 جدول يبين ترشيف اإلصابات تبعا لذدتيا



 اإلجخاءات الالزمة عخاضياا  ترشيف اإلصابة

1- 
يفة

خف
ال

 

 ال يتأثخ اإلنجاز -1
 ألع بعج التجريب -2
 ترمب خفيف في مشصقة اإلصابة -3
 ال يتغيخ لػن السشصقة -4

 تقميل فتخات التجريب -1
تخفيف الجيج عمى  -2

 السشصقة السرابة
 الخاحة والعالج األولي -3
التسخيغ التجريجي لمػصػل  -4

 إلى األنذصة بذكل تام

2- 
ظة

هس
لست

ا
 

 تؤثخ عمى اإلنجاز -1
 الفعاليةألع قبل وبعج  -2
 مشصقة اإلصابة تميغ قميال -3
 تػرم خفيف -4
تغيخ شفيف في لػن السشصقة  -5

 السرابة

 إراحة السشصقة السرابة -1
عجم إجياد السشصقة  -2

 السرابة وتحاشي تسخيشيا
 الخاحة مع العالج األولي -3
الخجػع التجريجي لألنذصة  -4

 بذكل تام

3- 
يدة

ذد
ال

 

 ألع مدتسخا قبل وأثشاء وبعج التسخيغ -1
 اإلنجاز بدبب شجة األلعيتأثخ  -2
 تأثخ األنذصة اليػمية لذجة األلع -3
تتأثخ الحالة الصبيعية اليػمية  -4

 بدبب األلع 
  يدداد األلع بذجة أكبخ عشج الزغط -5

 باألصبع
 تػرم -6
 تغيخ واضح في المػن  -7
 

التػقف عغ مسارسة  -1
االنذصة الخياضية بذكل 

 تام
 مخاجعة الصبيب -2

 

  

 العالج والتأىيل : -1 

 اىداف العالج والتأىيل : -1-1 



 ييجف عالج اإلصابات الخياضية إلى ما يأتي :        

 2إستعادة بشاء األندجة الستزخرة التي أصابيا التمف .  -1
 إستعادة الػضائف الستزخرة في الشديج السراب .  -2
أي إستعادة  إستعادة لياقة جياز القمب والجوران والسصاولة والدخعة والسيارة الحخكية والشفدية ) -3

 مكػنات اإلنجاز ( . 

ويدتغخق العالج والتأىيل فتخة زمشية تتحجد وفق شجة اإلصابة ومكانيا ونػع العالجات السدتخجمة ،         
 .حيث يجب أن يدتكسل فتختو السحجدة مغ أجل تحقيق العػدة لسػاصمة الشذاط الخياضي 

قج وضعت التػقيتات التقخيبية الالزمة لإللتئام والذفاء واالنجاز وتجاوز الخػف مغ تكخار اإلصابة و         
 االبتجائي ألنػاع األندجة السختمفة وكسا يأتي : 

 أسابيع (  6)               العزالت  -1
 أسبػع (  12)        األوتار واألربصة   -2
 أسبػع (  12 -6)       العطام والسفاصل -3

زمشية أشػل لتحقيق القػة القرػى في حاالت إىسال وقج تحتاج بعس اإلصابات عمى فتخات         
اإلسعاف األولي و عجم تشفيح العالج والتأىيل بالذكل السالئع لشػع اإلصابة قبل العػدة إلى الحخكة يجب 

 أن يتع عالج الالعب كامال لكي ال تتكخر اإلصابة مخة أخخى .

 ومغ متصمبات التأىيل السشدب ما يأتي :  

 % (  100مخونة كاممة )  -1
 عػدة القػة الكاممة في الجدء السراب  -2
 إختفاء األلع  -3
 اإلستعجاد الشفدي  -4

 

 طرق عالج وتأىيل اإلصابات الرياضية :  -1-2

 عالج اإلصابات الخياضية وتأىيميا يسثل شػريغ مختمفيغ ولكشيسا متدامشيغ .

في السخحمة الحادة مغ اإلصابة تدتخجم وسائل العالج األولي والتي تذسل ) الخاحة ، الثمج ، الزغط  -1
 ساعة ( بعج اإلصابة .  72، الخفع ( ولسجة ) 



  وتدتخجم في ىحه السخحمة بعس العقاقيخ الصبية ) وفق إرشادات شبية ( لجعع العالج األولي
، والتخمز مغ األلع وااللتيابات السراحبة لإلصابة ، وفي ىحا السجال يججر الحكخ 
بزخورة استخجام الجخع متػسصة الذجة لتفادي اآلثار الجانبية الشاتجة وتخاعي كسية الجخعة 

 الجوائية 
 تخجم في ىحه السخحمة وتبعا لشػع اإلصابة السذجات واألربصة لتثبيت السشصقة السرابة وتد

ولكي تتع عسمية إلتئام األندجة الستزخرة ويدتخجم ليحا الغخض ) األربصة السصاشية ، 
 .البالستخ ، الجبذ ( 

ظ حدب نػع بعج إختفاء الػرم يسكغ إستخجام العالجات الحخارية الدصحية والعسيقة بأنػاعيا وذل -2
اإلصابة وشجتيا ومػقعيا في الجدع وما يالئسيا مغ العالجات الحخارية وتذسل العالجات الحخارية 

 الدصحية ما يأتي : 
 الحسامات الداخشة 
   الػسائج الداخشة 
  . ) العالج الحخاري السقارن ) أي إستخجام الكسادات الحارة ثع الباردة 
  األشعة تحت الحسخاء 

  -حخارية العسيقة فتذسل : أما العالجات ال

  . األمػاج القريخة 
  األمػاج السجيخية 
  األمػاج فػق الرػتية 

وتدتخجم ىحه السخحمة أيزا التساريغ العالجية ) التساريغ االيدومتخية ، وتساريغ السدتػى األول ، 
 .والتساريغ في الساء ( 

 

في السخاحل الشيائية يتخكد العالج نحػ إعادة التأىيل بيجف إعادة الخياضي إلى نذاشو وتصػيخ  -3
 المياقة البجنية و السيارية بسا يحقق اإلنجاز وتدتخجم ليحا الغخض وسائل متعجدة مشيا : 

  تساريغ عالجية لتصػيخ القػة والسصاولة والسخونة 
 جيدة واألدوات والتقشيات والتجريبات الخاصة وحدب تساريغ عالجية ضج مقاومة بإستخجام األ

 نػع اإلصابة ومكانيا 



 إستخجام التجليظ بأنػاعو ووسائمو السختمفة 
  إستخجام الحخكات والسيارات الخاصة بشػع الشذاط السسارس لمسراب 

ومغ الججيخ بالحكخ وجػد وسائل وشخق عالجية حجيثة ومتصػرة في مجال عالج اإلصابات         
الخياضية مثل ) العالج بالسغشاشيذ والميدر ( فزال عغ إستخجام بعس العالجات التأىيمية األخخى وحدب 

 نػعية اإلصابة :

  العالج باإلبخ الريشية في حالة اآلالم السدمشة 
  العالج بالدحب السيكانيكي في حالة إصابات العسػد الفقخي 

التأىيمية األخخى التي تدتخجم في مجال اإلصابات الخياضية وال زالت ىشاك العجيج مغ الػسائل العالجية و 
 نجرج في أدناه أنسػذج لخصة العالج والتأىيل :

 جدول مهضح لشسهذج خظة العالج والتأىيل عشد حدوث اإلصابة الحادة

 نػع العالج الصػر مخاحل اإلصابة
 ( RICEبخنامج )  الصػر الحاد بجاية اإلصابة -1

 أشػار التميف اإللتياب واإللتراق -2
 مزادات االلتياب ، العالج الصبيعي 
 (إال عشج التياب العزمة الستعطع) التجليظ 

 تجليظ  / يئعالج ما /فعاليات محػرة  االلتحام بالتشج -3
 تجريب القػة ) السخكدي والالمخكدي (  التميف العزمي والزعف -4
 التخصي ، فعاليات خفيفة -(  تساريغ التػازن ) لػحة اإلتدان  فقجان اإلستكبال الحدي -5
فقجان السيارة عجم القجرة  -6

 عمى اإلنجاز
تجريب السيارة ) الخكس ، اإلنحخاف ، القصع ، الخمي ،  

 اإلمداك ، السذي ، القفد ، والفعاليات ذات الذجة العالية (
 

 العالج األولي وخظهاتو :  -1-3

( والتي  RICEيتمخز العالج األولي ب ) الخاحة ، التبخيج ، الزغط ، الخفع ( وتتمخز ب )         
 ( .C)( والزغط  ICE( التبخيج ) الثمج ( )  1( و )  REST( الخاحة )  Rتعشي ) 

 ( ( COMPRESSION  ( وE  ( الخفع )Elevation  وىي تذكل األساس في عالج اإلصابات ، )
ساعة األولي في العجيج مغ الحاالت وتعج ذات فائجة كبيخة كحلظ في عالج  72الحادة ولسجة ترل إلى ) 



أيام بعج  3-2اإلصابات السدمشة أو األعخاض الحادة لإلصابات السدمشة يػصي بػجػب تصبيقيا لسجة 
  زادة لاللتيابات .العالجات الس باستخجاماإلصابة ودعسيا 

 ( :  RESTالراحة )  -1-3-1

  تبجأ حالسا تحرل اإلصابة أو حالسا يذعخ السراب باألعخاض 
  ( دقيقة األولى بعج حرػل اإلصابة وتدتسخ لعجة أيام أو عجة أسابيع قبل الخجػع  20-15وفي غزػن

 إلى العسل . 
  ( ساعة األولى بعج اإلصابة تقمل مغ فتخة انعجام القجرة عمى الحخكة لجى السراب  24الخاحة خالل ال

 % .  70 -50إلى 
  وتداعج الخاحة في تقميل حجوث اإللتياب والػرم وتعج الصخيقة األفزل لحساية الحات وتثبيت حخكة

 السرابة السراب وتعج أيزا ) الجبيخة الصبيعية ( لتحجيج حخكة السشصقة 
  ولكي تأخح عسمية الذفاء مجخاىا الصبيعي ال بج مغ تقميل الحخكات الدخيعة وذلظ لمتخمز مغ اإللتياب

 والػرم .

 الراحة الشدبية ) اإلستراحة ( : 

عشج حجوث اإلصابة الحادة أو السدمشة يجب أن تػقف مسارسة األنذصة الخياضية والتجريبات وذلظ          
 24-72التجريب يديج مغ خصػرة اإلصابة ويؤدي إلى زيادة فتخة العالج األولي خالل ) ألن اإلستسخار في 

 .ساعة ( وذلظ حدب شجة اإلصابة لحا يجب االلتدام بالعالج األولي بذكل تام 

) تثبيت تام ، تجسيج ، ضغط ، رفع ( و السالئع حدب شجة اإلصابة فالخاحة ىشا ال تعشي إنعجام         
إلى أن يتع الذفاء في األندجة السرابة ، ألن ذلظ يزخ باألندجة فالتثبيت التام يدبب ضسػر  الحخكة التام

 . العزالت ويحجد مغ ليػنة السفاصل كسا يقمل مغ تحسل الجياز الػعائي القمبي

لحا فإن ما يحتاجو السراب بعج السخحمة الحادة ىي ) الخاحة الشدبية ( أي إراحة الجدء السراب          
دبة إلى حخكة أجداء الجدع األخخى غيخ السرابة والتخفيف عشو قجر اإلمكان وذلظ مغ أجل تفادي ن

 . السزاعفات أعاله

 ( :  ICEالتبريد ) الثمج ( )  -1-3-2 



أي تبخيج مشصقة اإلصابة ويصمق عمييا ) التخجيخ بالتجسيج ( ويقمل التبخيج مغ الػرم والشدف واأللع 
عشج استخجام الثمج يذعخ  -دقيقة ( مغ حجوث اإلصابة  -15-10وااللتيابات ويدتخجم الثمج خالل فتخة ) 

  يث يدكغ األلع .السراب بالبخودة ثع الذعػر باالحتخاق مع إستسخار األلع وأخيخا التخجيخ ح

إن أكثخ الصخق شيػعا في تجسيج اإلصابة ىي ) تغصية السشصقة السرابة بكيذ بالستيكي مسمػء         
بالثمج ( ويخبط حيث يثبت عمى مكان إصابة وبحلظ يسكغ أن يدمط ضغصا عمى السشصقة السرابة فزال عغ 

 ديج وال يعدل الجمج مغ تأثيخ التبخيج . تبخيجىا ويخاعي أن يكػن الكيذ رشبا لكي يحقق اتراال مع الش

  ( األولى مغ اإلصابة  48-24يػصي بالتبخيج لسجة ) ساعة 
  وتؤكج الجراسات العمسية الحجيثة عمى ضخورة التجسيج الستقصع ويكػن مفيجا إذا ما استخجم ألكثخ مغ

ججا ويجب  ساعة ( األولى خصيخة 24ايام ( وخاصة في الكجمات الذجيجة حيث تكػن ال )  7) 
العسل عمى تجسيج قجر اإلمكان أما في حاالت اإلصابات الخفيفة ذات ) الشدف الجمػي القميل والػرم 

 .ساعة فقط  48( فإن األندجة تدتجيب لمعالج خالل 
   ( حدب  1-3أما في حاالت الشدف السراحب لإللتيابات الحادة فالعالج بالتبخيج يتع خالل ) أيام

 .اب إستجابة الشديج السر
  ( 5-3دقيقة ( مع فاصمة )  15-10تجسيج اإلصابة يتع لسجة  . ) دقائق 
  إستسخارية مجة التجسيج تعتسج عمى نػع اإلصابة و عسقيا فسثال عشج حجوث إصابة قخيبة مغ سصح

الجمج إصابة أربصة الكاحل و الخكبة ( تحتاج إلى وقت تجسيج أقل مغ أجل جعل التبخيج يتسػضع في 
 .اممة عمى الكاحل و الخكبة العزالت الع

  إستسخارية التبخيج تعتسج عمى نػع الجدع السراب ) نسط الجدع ( فالخياضي ضعيف البشية يحجث
 30دقائق ( ، بيشسا الشسط الدسيغ يدتغخق تبخيج عزالتو لسجة )  10التبخيج في عزالتو خالل 

 . دقيقة ( مقارنة بالشحيف (
 
 

  -:  Compressionالزغط ) الكبس (  -1-3-3 

  يدتخجم الزغط لتقميل الػرم و يزغط بخفق و يدتخجم الزغط مع التجسيج و بجونو ، حيث يتػلج
 .فػق كيذ الثمج عمى الصخف السراب الزغط بفعل حاوية الثمج ، كسا يسكغ إستخجام الخباط السصاشي

  يقة اآلتية عشج الخبط بالخباط غالبا ما يدتخجم الخباط ) الخباط السصاشي ( لتػليج الزغط و تتبع الصخ
 ي :السصاش



 البجء بالخبط مغ أسفل مشصقة اإلصابة ببزع الدشتيستخات .  -1
 لف الخباط بإتجاه األعمى ) لف حمدوني متراعج ( . -2
  جي .البجء بالزغط القػي بعجىا يخفف الزغط التجري -3
التأكج بيغ فتخة و أخخى مغ لػن الجمج فػق اإلصابة ) حخارتو و التحدذ مغ السشصقة السرابة (  -4

 و ذلظ مغ أجل التأكج مغ عجم الزغط عمى أي عرب أو شخيان . 

  -: Evelutionالرفع ) رفع الجزء السراب (  -1-3-4

و ذلظ مغ أجل مقاومة الجاذبية األرضية و التي تخفع  يجب أن يبقى الجدء السراب عمى إرتفاع        
الجم و الدػائل بذكل شبيعي بإتجاه مػقع اإلصابة و ىحا يؤدي إلى تجسع الجم و السخمفات في السشصقة 
السرابة و التذػه و الػرم و اإللتياب ، حيث يسكغ رفع مكان اإلصابة بسدتػى أعمى مغ القمب و إبقاء 

ساعة (  48-24ساعة ( و عجم إستخجام الحخارة خالل )  72-24لسجة تتخاوح مغ )  مشصقة اإلصابة مختفعة
أو شخب ما يدبب رفع  -األولى مغ اإلصابة و تجشب أي عالجات حخارية أو مخاىع أو مسارسة أي تسخيغ 

جدء درجة الحخارة و ذلظ لكي ال يديج ومغ الػرم و الشدف في السشصقة السرابة ، فزال عغ ضخورة إراحة ال
 السراب التي ىي مغ العالجات األساسية في مخاحميا األولى .

 ( لغرض العالج السباشر لإلصابة الحادة في األندجة الرخهة   RICEو يهضح الجدول أدناه برنامج ال )  

RICE
 

 أي إراحة الشديج السراب ، وتعجيل الفعالية لريانة المياقة، القػة ، السيارة قجر اإلمكان الخاحة -1

 الثمج -2
دقيقة ( مغ أجل  60-45دقيقة ( كل )  30-15يػضع عمى السشصقة السرابة لسجة ) 

 . تقميل التػرم ، و الشدف األلع ، التقمز العزمي السخافق

 الزغط -3
يدتخجم ضسادات الزغط ) وال تفزل الزاغصات ( مغ أجل تقميل التػرم ، و يجب 

 شات السصاشية " بانجج "أن تكػن قػية و مخيحة و يتع ذلظ باستخجام الزغا
 يخفع العزػ السراب لتقميل أثخ الجاذبية عمى تجسع الجم و التػرم في مشصقة اإلصابة الخفع -4

 

 قائسة السخاجع : 

  ، 1998أسامة رياض ، الصب الخياضي و إصابات السالعب ، دار الفكخ العخبي ، القاىخة  . 
 دار دجمة ، عسان ، األردن ،  1، مبادئ و أساسيات الصب الخياضي ، ط  بداز عمي جػكل ،

2008  . 
  1998، دار الفكخ العخبي ، القاىخة ،  5زيشب العالع ، التجليظ الخياضي و اصابات السالعب ، ط.  



  ، 2004سسيعة خميل دمحم ، اإلصابات الخياضية ، كمية التخبية الخياضية لمبشات ، جامعة بغجاد  ، 
  ، سسيعة خميل دمحم ، إصابات الخياضييغ و وسائل العالج و التأىيل ، كمية التخبية الخياضية لمبشات

 .  2008جامعة بغجاد ، 
  ، 2004سسيعة خميل دمحم ، اإلصابات الخياضية ، كمية التخبية الخياضية لمبشات ، جامعة بغجاد  
 مخکد  1ية و اسعافتيا األولية ، ط عبج الخحسغ عبج الحسيج زاىخ ، مػسػعة اإلصابات الخياض ،

 .  2004الكتاب لمشذخ ، القاىخة ، 
  عبج الديج أبػ العالء ، دور السجرب و الالعب في اإلصابات الخياضية الػقاية و العالج ، مؤسدة

 .  1998شباب الجامعة لمصباعة و الشذخ ، اإلسكشجرية ، مرخ ، 
 الجار العمسية الجولية  1يفية التعامل معيا ، ط فخيق كسػنة ، مػسػعة اإلصابات الخياضية و ك ،

 . 2002لمشذخ و التػزيع و دار الثقافة لمشذخ و التػزيع ، عسان ، 
  ، 2001مخاد ابخاليع شخفة ، الجػد وبيغ الشطخية والتصبيق ، ط ، دار الفكخ العخبي ، القاىخة –  
 ي ، الصبعة األولى ، القاىخة ، مرصفي حديغ ، و األخخون ، الرحة الشفدية في السجال الخياض

 . 2002مخكد الكتاب لمشذخ ، 
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 ما هى؟
لخأهيلا (Rehabilitation  )، إػبدح ْٕ

انٕظٛفخ انكبيهخ نهًظبة ، ٔٚؼزًذ ثظٕسح 
أسبسٛخ ػهٗ انزؼشف ػهٗ أسجبة اإلطبثخ 
ٔانزمٕٚى انظحٛح نٓب ٔطشق ػالعٓب ، ٔٚزى 

ثحٛش ٚسزطٛغ انمٛبو  انؼبدٖرأْٛم انًظبة 
ثبنٕظبئف ٔاألػجبء انضشٔسٚخ دٌٔ اضطشاة 

انًشٙ ٔطؼٕد انسالنى ٔرأدٚخ ) يضم
 (.يطبنت انحٛبح انٕٛيٛخ ثظٕسح طجٛؼٛخ 



 رؼشٚفّ؟؟
انغضء انًظبة  فْٕٗ إػـبدح انكفبءح انجذَٛخ ٔانٕظٛفٛخ  -1

ثبنغسى ثحٛش ٚؤدٖ انشخض احزٛبعبرّ انجذَٛخ ٔانحشكٛخ 
 .  انٕٛيٛخ ثسٕٓنخ ٔٚسش 

 

ٚٓذف أسبسبً إنٗ رؼٕٚض انفشد ػًب فمذِ يٍ ػُبطش  -2
انهٛبلخ انجذَٛخ ٔانٕطٕل ثّ إنٗ انًسزٕٖ األلظٗ نحبنزّ 

انطجٛؼٛخ ، ٔرنك ثبسزخذاو انؼالط انطجٛؼٙ انًُبست 
ٔانزٖ رسزخذو فّٛ ػٕايم طجٛؼٛخ يضم ٔسبئم انزذفئخ 
ٔٔسبئم كٓشثبئٛخ ٔانزذنٛك ٔانزًشُٚبد انزأْٛهٛخ ٔانشذ 

ٔلجم انجذء فٙ انجشَبيظ انؼالعٙ ٚهضو رمٛٛى حبنخ انغضء 
انًظبة ٔظٛفٛبً ٔرششٚحٛبً يغ اكزشبف دسعخ إطبثزّ ٔرنك 

 .  حزٗ ًٚكٍ انحظٕل ػهٗ َزٛغخ يشضٛخ 



 :حقسيمه
ْٕ إػبدح كم يٍ : الخأهيل الطبي  -1 

انٕظٛفخ انطجٛؼٛخ ٔانشكم انطجٛؼٙ نهؼضٕ ثؼذ 
 .اإلطبثخ 

 

ْٕ إػبدح رذسٚت :  الرياضىالخأهيل  -2
انشٚبضٙ انًظبة ألػهٗ يسزٕٖ ٔظٛفٙ فٙ 

 .ألِظش ٔلذ يًكٍ



أهميت الخأهيل الرياضي    
 .  اسزؼبدح انًذٖ انحشكٙ نهًفظم  -1

اسزؼبدح انمٕح انؼضهٛخ ٔانٕظٛفٛخ انطجٛؼٛخ  -2
 . نهًفظم 

صٚبدح اسزؼبدح انؼضالد ٔانًفبطم انًظبثخ  -3
 .نٕظبئفٓب فٙ ألم ٔلذ يًكٍ 

 .  انزخهض يٍ األنى  -4

 . صٚبدح يؼذل انزئبو انؼظبو  -5

 صٚبدح سشػخ رظشٚف انزغًؼبد انذيٕٚخ  -6

 



 أهذاف الخأهيل الرياضي 

 . رخفٛف األنى :  أولا 

إػبدح انًذٖ انحشكٙ :  ثانياا 
 .نهًفظم 

 .رحسٍٛ انمٕح انؼضهٛخ :  ثالثاا 

 

 



مراحل وخطىاث عمليت 
 الخأهيل

 .يشحهخ يب لجم انغشاحخ: المرحلت الولى 

انًشحهخ انزٙ رهٙ : المرحلت الثانيت  
 .انغشاحخ

 .انًشحهخ انًجكشح: المرحلت الثالثت  

 .انًشحهخ انًزأخشح: المرحلت الرابعت  

 .انًشحهخ انًزمذيخ: المرحلت الخامست  

 .انؼٕدح نهًُبفسبد: المرحلت السادست  

 

 



 :مرحلت ما قبل الجراحت   -1 
 ٙرجذأ ْزِ انًشحهخ ثؼذ إعشاء اإلسؼبفبد األٔنٛخ انًزًضهخ ف

اسزخذاو كًذاد انضهظ ٔرضجٛذ انًفظم ثشثبط يُبست صى ٚزجغ 
رنك ػًهٛخ انزشخٛض نزحذٚذ دسعخ ٔيكبٌ االطبثخ ٔأسهٕة 

انؼالط ٚهٗ رنك رظًٛى أسهٕة انزأْٛم انًُبست ٔانزٖ 
ٚٓذف فٙ رهك انًشحهخ انٗ انًحبفظخ ػهٗ انزٕافك انؼضهٙ 

انًحبفظخ ػهٗ انمٕح ? انؼظجٙ نهًفظم انًظبة ثظفخ خبطخ 
انؼضهٛخ نهًُفظم انًظبة دٌٔ حذٔس يضبػفبد نزنك فبٌ 

الخمريناث يغًٕػخ انزًشُٚبد رُزمٗ ثؼُبٚخ ٔرزًضم فٙ 
نهؼضالد األيبيٛخ ٔانخهفٛخ ٔكزنك انزًشُٚبد الحركيت الثابخت 

انحشكٛخ انخبطخ ثبنًفظم  ٔرؤدٖ رهك انزًشُٚبد ثحشص شذٚذ 
ار أٌ انحشكبد انؼُٛفخ ٔانغٛش يذسٔسخ لذ رزسجت فٙ حذٔس 

كزنك رٓذف رهك انًشحهخ انٗ ? يضبػفبد نهًُفظم انًظبة 
االلالل يٍ انزأصٛشاد انسهجٛخ انزٙ لذ رُزظ ػٍ انزذخم 

انغشاحٙ خبطخ يغ حذٔس ضًٕس ػضهٙ نهًغًٕػبد انؼضهٛخ 
 .حٕل انًفظم انًظبة 



المرحلت الخي حلى الجراحت  - 2
 IMMEDIATSمباشرة 

POSTOPERATIVE    

 ٗسبػخ ثؼذ انغشاحخ أٔ  24رجذأ ْزِ انًشحهخ ثؼذ حٕان
ٔرٓذف ْزِ انًشحهخ انٗ يُغ حذٔس ضًٕس ? االطبثخ 

ػضهٙ نًغًٕػخ انؼضالد انًحٛطخ ثبنًفظم َزٛغخ 
اسزخذاو ٔسٛهخ رضجٛذ انًفظم سٕاء ثبنشثبط انضبغظ أٔ 

انغجس يًب ٚؼٕق ٔظٛفخ انؼضٕ انًظبة ٔكزنك 
 .انًحبفظخ ػهٗ انزٕافك انؼظجٙ انؼضهٙ

  ٔرزًضم رًشُٚبد ْزِ انًشحهخ فٙ رًشُٚبد حشكٛخ صبثزخ
ٔيذٖ حشكٙ سهجٗ نهًفظم ثٓذف انحفبظ ػهٗ انمذسح 
انٕظٛفٛخ نهًفظم انًظبة يغ ػذو اغفبل أداء يغًٕػخ 
رًشُٚبد نجبلٙ أعضاء انغسى انٗ عبَت يحبٔنخ انزذسط 
فٙ أداء انحشكخ االٚغبثٛخ ثبنًشٙ ػهٗ ػكبصٍٚ خبطخ 

ٔاٌ رنك ٚمبثم ثبالضطشاة ٔانخٕف يٍ عبَت انفشد 
 .انًظبة 



 EARLY: المرحلت المبكرة  -3  

INTERMDIATE   

  رجذأ رًشُٚبد ْزِ انًشحهخ ثؼذ اصانخ ٔسٛهخ
رحذ إششاف انطجٛت  IMMOBILIZATIONالخثبيج

.  انًؼبنظ نًزبثؼخ انٕسو ٔاألنى انُبرظ ػٍ انغشاحخ 
ٔرجذأ انزًشُٚبد ثؼذ إيكبَٛخ انفشد انًظبة نضُٗ 

 .دسعخ  15دسعخ ًٔٚذْب انٗ  90انًفظم انٗ 

 القىة ٔٚجذأ انزشكٛض فٙ رهك انًشحهخ ػهٗ انزًشُٚبد
انخهفٛخ أكضش يٍ انؼضالد  للعضالث الثابخت

الخمريناث السلبيت األيبيٛخ ٔكزنك اسزخذاو 
.  نهًذٖ انحشكٙ حزٗ انشؼٕس ثبألنى  واليجابيت

ألداء رًشُٚبد  C P Mإنٗ عبَت اسزخذاو عٓبص انـــ 
 .انًذٖ انحشكٙ انسهجٗ 



 LATE: المرحلت المخأخرة  - 4  

INTERMDIAL STAGE 

 ٚؼزجش اخزفبء انٕسو ٔاالنزٓبة ٔكزنك ػذو انشؼٕس
ثبألنى أصُبء أداء انًفظم نهًذٖ انحشكٙ انكبيم 

ٔكزنك ايكبَٛخ انًظبة نهسٛش ثذٌٔ يسبػذِ كزنك 
%  75ٔطٕل انمٕح انؼضهٛخ نهًفظم انٗ حٕانٗ 

 .يمبسَخ ثبألطشاف االخشٖ

 ٗمقاوماثٔرشًم رًشُٚبد ْزِ انًشحهخ ػه 
ٚشاػٗ فٙ اسزخذايٓب انزذسط فٙ أٔصآَب ٔكزنك 

انٗ عبَت اسزخذاو حمريناث حركيت يغًٕػخ 
يغ  الخذريذميلالذراجت الثابخت وجهاز عٓبص 

يشاػبح انزذسط فٙ حًم انزذسٚت انٗ عبَت 
 .اسزخذاو انزًشُٚبد انًبئٛخ 



: المرحلت المخقذمت  -5
ADVANCED STAGE 

 

   أٌ ٔطٕل انمٕح انؼضهٛخ نؼضالد خهف
يٍ انمٕح % 90ٔأيبو انًفظم انٗ حٕانٗ 

انطجٛؼٛخ يمبسَخ ثبنطشف انسهٛى انٗ عبَت 
أداء انًفظم نزًشُٚبد انًذٖ انحشكٙ ثظٕسح 
ألشة يب ٚكٌٕ نطجٛؼخ انًفظم ْٕ يؼٛبس انجذء 

فٙ رهك انًشحهخ يغ انزشكٛض ػهٗ رًشُٚبد 
انحس انحشكٙ ٔكزنك رًشُٚبد انزحًم 

 .انؼضهٙ 



: مرحلت العىدة للمنافست  -5
RETURNTO COMPEITION 

 ْٕ ٔٚؼزجش يؼٛبس انجذء فٙ ْزِ انًشحهخ
ٔطٕل انطشف انًظبة فٙ لذسارّ انٕظٛفٛخ 

ٔانجذَٛخ نذسعخ رؼبدل لذساد انطشف انسهٛى 
انٕظٛفٛخ ٔانجذَٛخ انٗ عبَت االسزؼذاد 

 .انُفسٙ نهًظبة 

 ٔرٓذف ْزِ انًشحهخ انٗ انؼٕدح انزذسٚغٛخ
نهفشد انًظبة نًًبسسخ انُشبط انشٚبضٙ 

 .فٙ طٕسح يُبفسبد سٚبضٛخ 

 



:إَاع انزأْٛم  

 :انًغزًؼٙ انزأْٛم  -1

ْٕ اسزشارٛغٛخ أٔ يُٓظ ٚمٕو ػهٗ        
اسزضًبس انًٕاسد ٔانخذيبد انًحهٛخ 

انًزبحخ فٙ كم يغزًغ سكبَٙ 
ٔرسٓٛم إيكبَٛخ اسزفبدح انًؼبلٍٛ يٍ 
رهك انًٕاسد ٔانخذيبد أسٕح ثجمٛخ أفشاد 

 .انًغزًغ 

 



 :انزأْٛم انطجٙ - -2
 

يحبٔنخ اسزؼبدح ألظٗ يب ًٚكٍ ْٕ 
رٕفٛشِ نهشخض انًؼبق يٍ لذساد ثذَٛخ 

سٕاء ػٍ طشٚك ػالط ْزِ انحبنخ 
ثبألدٔٚخ أٔ ثبنؼالط انغشاحٙ أٔ ثبنؼالط 

انطجٛؼٙ أٔ انؼالط ثبنؼًم أٔ ػالط ػٕٛة 
انُطك يغ االسزؼبَخ ثبألعٓضح انًسبػذح 

. 

 

 



 :انُفسٙانزأْٛم  -3

ْٕ رنك انغبَت يٍ ػًهٛخ انزأْٛم انشبيهخ ٔانزٙ 
رشيٙ إنٗ رمذٚى انخذيبد انُفسٛخ انزٙ رٓزى ثزكٛف 

انشخض انًؼٕق يغ َفسّ يٍ عٓخ ٔيغ انؼبنى 
انًحٛظ ثّ يٍ عٓخ أخشٖ نٛزًكٍ يٍ ارخبر لشاساد 

سهًٛخ فٙ ػاللزّ يغ ْزا انؼبنى ، كًب ٚٓذف 
انزأْٛم انُفسٙ إنٗ انٕطٕل ثبنفشد أللظٗ دسعخ 

يًكُخ يٍ دسعبد انًُٕ ٔانزكبيم فٙ شخظٛزّ 
 .ٔرحمٛك رارّ ٔرمجم إػبلزّ 

 

 



 :االعزًبػٙانزأْٛم  -4

ْٕ عبَت يٍ عٕاَت ػًهٛخ انزأْٛم  
ٔٚٓذف إنٗ انًظبة انؼبيخ انزٙ ًٚش ثٓب 

يسبػذرّ ػهٗ انزكٛف يغ يطبنت 
األسشح ٔانًغزًغ ، ٔانؼًم ػهٗ رخفٛف 
ٔخفض األػجبء االعزًبػٛخ ٔااللزظبدٚخ ، 

ٔرؼًم ػهٗ رسٓٛم ديظ انًؼبق فٙ 
 .  انًغزًغ ٔانًحٛظ انز٘ ٚؼٛش فّٛ 



 :انًُٓٙانزأْٛم  -5

ْٕ رهك انًشحهخ يٍ ػًهٛخ انزأْٛم  
انًزظهخ ٔانًُسمخ انزٙ رشًم رٕفٛش 

خذيبد يُٓٛخ يضم انزٕعّٛ انًُٓٙ 
ٔانزذسٚت انًُٓٙ ٔاالسزخذاو االخزٛبس٘ 

ثمظذ رًكٍٛ انشخض انًؼٕق يٍ 
ضًبٌ ػًم يُبست ٔاالحزفبظ ثّ 

 ٔانزشلٙ فّٛ



 :انزشثٕ٘انزأْٛم  -6

ْٕ رُفٛز ٔرحمٛك أْذاف انجشايظ  
انزشثٕٚخ يٍ حٛش إػذاد انٕسبئم 

انزؼهًٛٛخ ٔانزمُٛخ انزٙ رؼذ ضشٔسح 
نًُبء انغٕاَت انًؼشفٛخ ٔانؼمهٛخ 

نزٔ٘ انحبعبد انخبطخ ، يغ 
االْزًبو ثبنجشايظ انٕلبئٛخ انزٙ 
 . رمهم يٍ حذٔس اإلػبلبد ثُٛٓى



 اخيرا    

امنياحي للجميع بالخىفيق       
 والنجاح المخىاصل

 

 زينب عبذ علي. د            



 العالج ابلوسائل احلرارية 
 . هو استعمال الحرارة لالغراض العالجٌة 

 طرق انتقال الحرارة 

االتصال المباشر بٌن الجسم الحار والبارد  -:   Conductionالتوصٌل  -1

  . 

 .  استعمال وسط اخر لغرض نمل الحرارة كالماء -: Convectionالحمل  -2

مثل االشعة تحت الحمراء والضوئٌة وفوق  -: Radiationاالشعاع -3

 .  البنفسجٌة واللٌزر 

عن طرٌك اختراق مجال كهربائً عالً التردد  -: Conversionالتحوٌل -4

لجسم االنسان مثل االمواج المصٌرة والمجهرٌة أو احداث اهتزازات عالٌة 
 . التردد مثل االمــــواج فوق الصوتٌة 

 



 أتثري احلرارة العالجية 
 

 ًالتأثٌر الموضعLocal :-   

 االحتمانHyperemia وتوسع االوعٌة الدموٌةVasodilatation  . 

 هبوط فعالٌة المستمبالت العصبٌة لاللمPain  receptors   . 

 زٌادة اٌض االنسجة والخالٌاMetabolism   . 

 زٌادة عملٌة تبادلExchange  ًالسوائل والفضالت واالوكسجٌن وثان

 .  اوكسٌد الكاربــون 

 زٌادة الرشح. 

 



التأثٌر العامGeneral :-  

1- زٌادة سرعة نبضات الملبPulse  rate  مع هبوط لوة النبضةOut  
put وهبوط ضغط الدم  . 

2-  زٌادة درجة حرارة جوف الجسم  . 

3- زٌادة سرعة التنفس . 

4- زٌادة فعالٌة الغدد العرلٌةSweat gland   . 

5- زٌادة مطاطٌةElasticity  االنسجة الجلــــدٌة والعضلٌـة والمفصلٌـــة

 السوائل العضلٌة والمفصلٌة  Viscosityمع هبوط فً لزوجـــة 



 الحراريالمفردات المستعملة في وصف العالج 

  

 التشخٌصDiagnosis  والمنطمة التً ٌراد عالجهاPlacement  . 

 نوع الحرارة العالجٌة  –الجهاز نوع  . 

  اسلوب اعطاء الحرارة المستخدمةMode of Emission  مستمرة أو

 .  متمطعة أو نابضة 

  الشدةIntensity  = واط=Watt   . 

  الترددFrequency  =HZ = ثانٌة ان وجد / ذبذبة  . 

  زمن النبضةPulse Duration=U sec=1 /ملٌون من الثانٌة  . 

 زمن الجلسة الواحدة وعدد الجلسات فً االسبوع وعدد الجلسات العام . 

  

 



 انواع الحرارة العالجية 

 مثل االشعة تحت الحمراء والضوئٌة وفوق البنفسجٌة  -:الحرارة السطحٌة
 .  وحمام شمع البارافٌن والكمادات الحارة 

 مثل االشعة المصٌرة والمجهرٌة وفوق الصوتٌة واللٌزر   -:الحرارة العمٌمة 

 Infrared Raysاالشعة تحت الحمراء  -" :اوال

 الخصائص والمميزات:-  

 نوع من الحرارة الجافة والسطحٌة  . 

  موجودة ضمن طٌف االشعة الضوئٌة وتنطبك علٌها لوانٌن االنكســار
 .  واالنعكـــــاس واالمتصاص

  تنتمل عن طرٌك االشعاع وٌمتصها الجلد  . 

  ملم ( 10)تخترق الجلد حتى عمك  . 

 

 



 تأثيرات االشعة تحت الحمراء

ًالتأثٌر الموضع:-  

 االحتمانErythematic  وتوسع االوعٌة الدموٌة السطحٌةVasodilatation 
 .  دلٌمة بعد العالج( 60-10)وٌستمر هذا التأثٌر من 

 التأثٌر المضاد لاللتهابAnti Inflammatory:-  بسبب زٌادة امدادات المواد
 .  واالنزٌمــات المضادة لاللتهابات  

  زٌادة سرعة عملٌة التئام االنسجة وتعوٌض الخالٌا المتضررةRegeneration 
    . 

  زٌادة االمدادات الغذائٌة واالوكسجٌن للخالٌا واالنسجة السطحٌةTropic   . 

 زٌادة الرشح فً المنطمةPerspiration   . 

  ارتخاء االنسجة الجلدٌة والعضلٌة السطحٌة المنكمشة  . 

التأثٌر العام:-   

زٌادة توسع االوعٌة السطحٌة  . 

 زٌادة فعالٌة الغدد العرلٌة  . 

الراحة واالرتخاء العام . 

 



 مالحظات وتحضيرات في تقنية استخدام الجهاز

  متر عن اجهزة االمواج المصٌرة والمجهرٌة( 3)ابعاد الجهاز مسافة  . 

  الوضع المرٌح للمرٌض وافهامه الغرض من العالج  . 

 ابعاد المواد المعدنٌة المرٌبة والمالصمة لجسم المرٌض . 

  التأكد من فحص االحساس السطحً لجلد المرٌض  . 

  وضع بؤرة الجهاز بصورة ثابتة وعمودٌة على سطح الجلد  . 

  سم  عن سطح الجلد(  60-30)ابعاد الجهاز مسافة  . 

  تجنب تعرض االجزاء الحساسة من الجسم مثل العٌن وحلمة الثدي والندب
 . الجلدٌة 

  دلائك لتالفً حدوث أي اعراض أ و عالمات ( 5)مرالبة جلد المرٌض كل
 .  سلبٌة 

  دلائك بعد الجلسة فً غرفة العالج ومالحظته (  10 -5)انتظار المرٌض
  . 

 دلٌمة وتكرارها ٌعتمد على الحالة ( 30-15)زمن الجلسة ٌتراوح بٌن
 .  المرضٌة والعمر ومدى استجابة الجسم 

 



  Indications استعماالت االشعة تحت الحمراء

 ًازالة التشنج العضلSpasm   . 

  تخفٌف االلمAnalgesic  . 

  معالجة اضطرابات الدورة الدموٌة المحٌطٌة الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم
  . Stressأو الشد العصبً والنفسً 

 ًالطب الرٌاض  . 

  بعض االمراض الجلدٌة مثل حب الشبابAcne  ًأو تمرح الجلد السطح

Erosion  الــــذي ٌحدث فً المناطك الرطبة من الجسم كاألبط  . 

 



  Contra Indicationsحاالت عدم االستعمال 

عدم كفاءة الدورة الدموٌة المحٌطٌة بسبب امراض الدورة الدموٌة المتمدمة . 

  االلتهابات واالصابات فً المرحلة الحادةAcute  Stage   . 

  المناطك الجلدٌة الفالدة لالحساس والمشلولةParalyzed   . 

  على المناطك التً تعرضت أو من المحتمل أن تتعرض لخطر حدوث
 .  النزف

  ًفمدان الوعً واالضطراب النفس  . 

  اثناء فترة حٌض النساء الذي ٌرافمه هبوط ضغط الدم  . 

  لرب جهاز تنظٌم الملبPacemaker   . 

  االمراض الجلدٌة والخراجات والجروح المفتوحة والمروح واالورام
 .  الخبٌثة 

 



 Short Wavesاالمواج القصيرة  -" :ثانيا

   -:والمميزاتالخصائص  

نوع من الحرارة العمٌمة ذات التأثٌر الموضعً المحدود  . 

  تنتمل عن طرٌك تأثٌر مجال كهربائً متولد عالً التردد الذي ٌتحول داخل
 .  الجسم الى طالة حرارٌة

  مٌغا هٌرتز ( 27)ذات تردد اكثر منMHZ   . 

  عمك اخترالها للجسم ٌعتمد على نوعٌة االلطاب المستعملة 



 -:وتأثيراتها   Mode  of  Emissionالموجات القصيرة انواع   

 النوع المستمرContinuous   ًالحراري التأثٌر ٌستعمل ف:-   

 عالج الحاالت المرضٌة المزمنة  . 

  زٌادة توسع االوعٌة الدموٌة العمٌمة والسطحٌة وزٌادة نشاط الدورة الدموٌة
 .  الموضعٌة

  زٌادة مطاطٌة العضالت واالنسجة المفصلٌة  . 

  هبوط لزوجةViscosity  السوائل المفصلٌة والعضلٌة  . 

   تحفٌز اٌض الخالٌا واالنسجة . 

  اذا استعملت شدة عالٌة لد ٌؤدي الى حدوث انٌمٌا موضعٌة أو حالة من
 .المؤدي الى زٌادة االلم  Ischemiaتولف أو ركود الدم  الموضعً 

 



   -:ٌستعمل فً  Pulsedالنابض النوع  

عالج الحاالت المرضٌة الحادة . 

  تخفٌف االلم  . 

  تنشٌط االلتئام وأعادة بناء االنسجة العمٌمة  . 

  امتصاص التجمع الدمويHematoma  والسوائل والوذمة  . 

  زٌادة هبوط الحالة االلتهابٌة  . 

  ٌجوز استعماله فً حالة وجود االجزاء المعدنٌة فً الجسم بشرط استخدامه

 بشدة واطئة 



 مالحظات تقنية وتحضيرات في استخدام الجهاز

 ًفحص االحساس السطح  . 

 فحص مدى وعً وتجاوب المرٌض. 

 عدم حركة المرٌض اثناء العالج . 

 ابعاد المواد المعدنٌة المرٌبة والمالصمة للمرٌض  . 

 متر من الجهاز اثناء اشتغاله  1.5ولوف المعالج على بعد  . 

 فحص جلد المرٌض بعد تلمً العالج وتسجٌل أي تغٌرات سلبٌة  . 

 دلائك بعد االنتهاء من العالج ولبل خروجه من ( 10)انتظار المرٌض
 .  الغرفة ومالحظته 

عن " ٌجب استعمال االسرة والكراسً الخشبٌة وعزل المرٌض كهربائٌا
  Earthاالرض 



 حاالت عدم االستعمال لكل االنواع 
 االورام الخبٌثة  . 
 المناطك المعالجة بالطب الذري  . 
 لرب جهاز منظم الملبPacemaker   . 

 
 حاالت عدم االستعمال للنوع الحراري فقط 

 الحاالت المرضٌة واالصابات وااللتهابات الحادة  . 
 فمدان االحساس والشلل  . 
 الخثرة الورٌدٌة والشرٌانٌةThrombosis  فً المنطمة  . 
 كالحوض لدى )المناطك التً من المحتمل ان تتعرض لخطورة حدوث النزف

أو لرب أجهزة أعطاء السوائل أو لرب مناطك ( النساء ي حالة الدورة الشهرٌة 
 .  المسطرة 

 فمدان الوعً واالضطرابات العملٌة والنفسٌة  . 
 ًوجود مناطك الزرع المعدنTransplantation Metal     . 
 الحملPregnancy  



 Micro  Wavesاالمواج المجهرية  -:» ثالثا

 الخصائص والمميزات:-  

 نوع من انواع الحرارة العمٌمة والمركزة ذات التأثٌر الموضعً المحدود  . 

 تنتمل عن طرٌك االشعاع والتحوٌل بنفس الولت . 

  مٌكا هٌرتز (  2400)واط وتردد (  200)ذات شدة عالٌة أكثر من  . 

 سم ( 3)تستطٌع اختراق الجسم حتى. 

ذات الطاب احادٌة مختلفة االشكال واالحجام  . 

 



  -:حاالت االستعمال وعدم االستعمال 

 

 مشابهة الستعماالت وحاالت عدم االستعمال لالمواج المصٌرة  . 

 ٌمنع استعمالهاعلى مناطك العٌن والخصٌتٌن والغدد الصماء  . 

 االبتعاد عن االعضاء الحٌوٌة كالكبد والكلٌتٌن واالحشاء . 

 ٌمنع استعمالها على المناطك المصابة بتولف الدمIschemia   . 

ٌمنع استعمالها على المناطك المعالجة بالطب الذري سابما  ." 

الحذر منها من استعمالها وٌجب ان تعامل مثل أي جهاز مشع أخر  . 

ذات زمن جلسات للٌل ومحدود التكرار  . 

 



   -:مالحظات تقنية وتحضيرات

 

 سم عن جسم المرٌض(2)ابعاد المطب العالجً مسافة . 

 التجفٌف المستمر ومنع التعرق لغرض منع تشتت الموجات  . 

 كلما ازداد ابتعاد المطب العالجً عن جسم المرٌض زادت مساحة المنطمة
 . التً ٌراد عالجها وهبوط الشدة بنفس الولت

 متر عن الجهاز اثناء اشتغاله(  1.5) ابتعاد المعالج مسافة . 

 متر(3)االبتعاد عن جهاز االشعة المصٌرة لمسافة ال تمل عن . 

 مالحظة الجلد اثناء وبعد الجلسة العالجٌة ومنع حدوث الحروق الداخلٌة 



  Ultra  Violetاالشعة فوق البنفسجية  -" :رابعا

 الخصائص المميزات:- 

نوع من انواع الحرارة السطحٌة ذات التأثٌر الواسع  . 

تنتمل عن طرٌك االشعاع  . 

 ملم ( 1.5)تستطٌع اختراق الجلد حتى . 

 تؤثر فً تكوٌن ولون الجلد  . 

 التأثيرات:- 

 تثخن وتمشرDesquamation  وتلونPigmentation  البشرة  . 

 مضادة للجراثٌم ومعممة للجروح والمروحDisinfectant  . 

 مساعدة ومنشطة فً تكوٌن فٌتامٌنD   . 

 

 

 



  -:االستعماالت  

 تنشٌط نمو الجلد  . 

تنشٌط الدورة الدموٌة السطحٌة . 

 تنشٌط التئام الجروح والحروق  . 

المضاء على الخراجات والبثور الجلدٌة  . 

تخفٌف النماط المتشنجة والمؤلمة.Trigger  Points    

 تموٌة العظام  وزٌادة امتصاص الكالسٌوم 

حاالت عدم االستعمال:-   

 الجلد الحساس لهذه االشعة  . 

 الحساسٌة لبعض االدوٌة  . 

 امراض السل واالكزٌما واالورام الخبٌثة . 

بالطب الذري" المناطك المعالجة سابما  . 

 تجنب التعرض المباشر للعٌن 



 -:طريقة لفحص التحسس من هذه االشعة

1-لكل  2سم4مناطك جلدٌة الجراء الفحص وبمساحةالتمل عن  4اختٌار
 .منطمة اولطعةمع ترلٌمها

2- سم تفصل بٌن صحن الجهاز وكل نمطة 45اختٌارمسافة ابتدائٌة لدرها
 .على حدة

3- دلٌمة (1)والمنطمة الثانٌة الى.دلٌمة (0،5)تعرض المنطمة االولى لفترة
 .دلٌمة(2)دلٌمة والرابعة الى(1،5)والمنطمة الثالثة الى

4-ومالحظة "معاٌنة المناطك سالفة الذكر مباشرة وفً الٌوم الثانً اٌضا
 .وتسجٌل اي عالمات او تغٌرات سلبٌة تظهر على البشرة

5- ٌمنع استعمال هذه االشعة فً حالة ظهور عالمات احمرارمن الدرجة

 الثالثة 



 Beam Laser Therapyالمعالجة بشعاع الليزر-:خامسا

الخصائص المميزات:- 

 نوع من انواع االشعة الضوئٌة االحادٌة اللون او التحت الحمــــراء
 الموضعٌة والمركـــزة والنمطٌة

ذات طاله عالٌة التاثٌر ونابضة. 

تخترق االنسجة الرخوةSoftملم واالنسجة الصلبة والعظمٌة (30-20)حتى

 .ملم( 4-3)حتى 

تنتمل عن طرٌك االشعاع ولد تكون مرئٌة او غٌر مرئٌة. 

ذات اعراض جانبٌة ضئٌلةSlight Side Effects. 

 



 -:التاثير الفسلجي

 تنشٌط انمسام الخالٌاMitosis   . 

 ًتنشٌط تشكل النسٌج الحبٌبGranulation  وزٌادة نسبة الٌاف الكوالجٌن

 .Intracellular Substanceوتملٌل نسبة المادة بٌن الخالٌا 

تنشٌط المواد المساعدة فً التئام الجروح. 

 مضاد شدٌد للحالة االلتهابٌةPhlogiston  ًوالتورم الوذمAnti 
Edematous   . 

 لٌس له تاثٌر واضح على نهاٌات االعصاب  وهنان بحوث تجرٌبٌة على
 .  وجود تاثٌر لهـــذه االشعة على الحبل الشوكً 

مخفف ومسكن فعال لاللم  . 

 منشط فعال لعملٌات تعوٌض االنسجةRegeneration   . 

 ٌمكن الحصول على نتائج باهرة خالل جلسات للٌلة  . 

 



  -:االستعماالت 

 ًٌمكن استعماله فوق او بالمرب من مناطك التثبٌت المعدنMetal 
Prosthesis   . 

 ٌمكن استعماله بعد االصابة مباشرة واثناء الفترة الحادة وفً نفس الٌوم  . 

 ٌمكن استعماله على مناطك الجذور العصبٌةRoots  ًواالعصاب وف
  Referredواالالم الراجعة Trigger Pointعالج نماط االالم والتاثٌــــر 

 .   Acupunctureمثل طرٌمـــة الطب الصٌنـــً 

 تسرٌع عملٌة تكوٌن واعادة انشاء االنسجة الرخوةSoft  واالنسجة الرابطة
 Periosteumكاالوتار العضلٌة واربطة المفاصل وسمحاق العظام 

 .  باالضافة الى الجلد والغشاء المخاطً 

 ترمٌمAna geneses  ولحمCicatrization  الجروح والمروح
 .   Auto transplantationوالحروق ولرح الفراش والترلٌع الذاتً 

 التخفٌف من االم المفاصل والعضالت مما ٌتٌح لسهولة اجراء حركات
 .  Contracturesالسحب وفتح التملصات واالنكماشات 

 



 (:ضئيلة)االعراض الجانبية-   

 فتور الحرارة الموضعٌةLocal Hypothermia   . 

   االحساس بالوخز   Pin Prick   . 

تشنجات موضعٌة لٌال "Nocturnal Cramps  فً المنطمة المعرضة

 .  للعالج 

 فً حالة ظهور زٌادة فً شدة اعراض الحالة الحادة ٌمكن تملٌل فترة العالج

 " وسوف تختفً هذه الحالة سرٌعا



   -:تقنية وتحضيراتمالحظات   

 قبل التشغيل:-  

تهٌئة مكان المعالجة بحٌث ٌتضمن االنتباه الى عدم وجود جدران عاكسة -أ
 .  الشعة اللٌزر او عدم وجود اجواء رطبة  

االبتعاد عن اجهزة االشعة المصٌرة والمجهرٌة  -ب  . 

تنظٌف جلد المرٌض وازالة اي مواد ٌمكن ان تعكس االشعاع كالمراهم -ج  . 

تعٌٌن مكان الحدلة او البؤرة او المؤشر وتاشٌر النماط التً ٌراد عالجها  -د
 . على الجلد

تنظٌف حدلة الجهاز لبل وبعد العالج بواسطة الكحول  -ه . 



-  اثناء التشغيل:-  

لبس النظارات الخاصة بالجهاز للمعالج والمرٌض بنفس الولت  -أ  . 

نحو العٌن حتى ولو كانت لمسافة بعٌدة " عدم توجٌه الحدلة مطلما -ب
 . وتجنب السطوح العاكسة

اختٌار البرنامج المالئم لكل حالة مرضٌة -ج  . 

وضع الحدلة بصورة عمودٌة  -دPerpendicular  على نماط الهدف
واالنتمال بٌن النماط والتحكم بالتشغٌل من خالل الزر الموجود فً الحدلة او 

 .   Pointerالمؤشر 

تحرٌن الحدلة بصورة دائرٌة صغٌرة -هـ . 

االنتمال الى النمطة االخرى والمجاورة بواسطة الزحف  -وSliding  او
 . التزحلك البطًء 

بعد اكمال كافة النماط ٌتم مرالبة ادمة الجلد  -زCutis  واستعمــــال المراهم
   .  المالئمــــة الزالــــة االحتمان

 



االمواج فوق الصوتية  -" :سادساUltrasonic  Waves  

 الخصائص والمميزات:-  

 نوع  من الموجات الصوتٌة ذات ترددات عالٌة فوق مستوى سمع االذن  . 

 ذات طالة حرارٌة واهتزازٌة عالٌة ذات تأثٌر موضعً محدود . 

 تستطٌع االنتمال  عن طرٌك االتصال المباشر بالجسمDirect  Contact 

 .باستعمال السوائل وال تنتمل عن طرٌك الهواءأو الفراغ

  تستطٌع االختراق العمٌك للجسم وحسب الشدة والتردد المستخدم وحسب
 .  طبٌعـــــة النسٌج الجسمً المستهدف 

 



 أنواع االمواج فوق الصوتية وتأثيرها:- 

    النوع المستمرContinuous  الحراري:-  

العضالت واالنسجة الرخوة " التسخٌن الموضعً لالنسجة خصوصا  . 

توسٌع االوعٌة الدموٌة السطحٌة والعمٌمةVasodiltation    . 

 ازالة النماط المتشنجة والمؤلمة فً العضالتTrigger  Points   . 

 تننشٌط االلتئام والتعوٌض  . 

 النوع النابضPulsed  ًالمٌكانٌك:-   

 مساج مجهريMicro  Massage   . 

 مسكن لاللم  . 

تكسٌر التكلسات واالنسجة المتصلبة . 

 ازالة الوذمة الموضعٌة فً العضالت واالوتار واالربطة المفصلٌة 



 حاالت عدم االستعمال:-  

 ًفوق العٌن واالذن والخصٌتٌن والرحم والحبل الشوك . 

 على المناطك المصابة بتلف الدورة الدموٌةImpaired   . 

 خثرة االوعٌة الدموٌة العامةThrombosis   . 

 الحمىFever  

 االلتهابات المتمٌحة والجروح المفتوحة واالورام الخبٌثة . 

بالنزف" المناطك المصابة سابما. 

 ًنزف الدم الوراثHemophilia . 

 ًالمناطك الفالدة لالحساس السطح . 

لدى االطفال " على النهاٌات النامٌة للعظام خصوصا  . 



حمام شمع البارافين -" :سابعاParaffin  Wax Bath  

 الخصائص والمميزات:-  

نوع من الحرارة السطحٌة المتجانسة ذات التأثٌر الموضعً أو العام . 

 البارافٌن  –تنتمل الحرارة عن طرٌك الحمل  . 

  

 طرق االستعمال:- 

 الغطسDip (5 ) مرة ( 12-6)ثانٌة ثم الرفع حتى ٌبرد الشمع من 

 الغمرImmersion فً الحوض من  " التغطٌس مع البماء الطرف مغمورا

 .  دلٌمة(  15-20)

3-  استعمال الفرشاةPainting   . 

4-  السكب أو الصبPouring   . 

 



  االستعماالت:-  

 أرتخاء العضالت المتشنجة  . 

 تنشٌط الدورة الدموٌة السطحٌة  . 

 زٌادة مطاطٌة الجلد واالنسجة السطحٌة . 

 زٌادة مجال حركة المفاصلRange  Of  Motion   . 

حاالت عدم االستعمال:-   

1- االلتهابات الجلدٌة والخراجاتAbscess  والجروح المفتوحة والحروق
 .   Sclerodermaوالندب                   وتصلب الجلد 

 2- االلتهابات الحادة كالروماتزم المفصلً الحاد  . 

   3-  ًالدوالVaricose  Veins  واالستعداد للنزف ومرض السكري  . 

   4-  فمدان االحساس السطحً والشلل  . 

   5- ٌحذر فً حالة استعمالها على المسنٌن واالطفال  . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 LEFT   PATELLA  عظم الرضفت االيسر 
 السطح الخلفي ) المفصلي (  -ب السطح االمامي  –أ 

 قاعذة عظمت الرضفت . -1

 قمت عظمت الرضفت . -2

 سطح مفصل للقمت الوحشت ) العقذة الوحشيت ( لعظم الفخذ . -3

 حيذ ) خط ( عمودى . -4

 االنسيت ( لعظم الفخذ سطح مفصلي للقمت االنسيت ) العقذة  -5

 تمفصل عظمت الرضفت مع عظم الفخذ من اسفل والخلف اثناء قبض مفصل الركبت .  -ج 

 اللقمت االنيت ) العقذة االنسيت ( لفخذ . -6

 القمت الوحشيت ) العقذة الوحشيت ( للفخذ . -7

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


