
 اهآل وسهآل بكن في العام الدراسي الجديد

 

 مادة الطب الرٌاضً

 دكتور والء فاضل ابراهٌم

 



 االصاباث السياضيت

 مفهوم االصابات الرٌاضٌة واسباب حدوثها. 

الفحوصات السرٌرٌة , االعراض والعالمات العامة

 .والمختبرٌة

المضاعفات. 

طرق الوقاٌة. 



 هفهىم االصابة الرياضية

او عضو منه اثناء , هً اصابة جزء سلٌم من الجسم•

 .  الممارسه لالنشطة رٌاضٌة مختلفة

االصابة تعنً عطب النسٌج او العضو نتٌجة تاثٌر قوة •

كبٌرة على مقاومة النسٌج او العضو التً تحتفظ بها كل 

 .منها



 االسباب العاهة لحدوث االصابة الرياضية

 :التدرٌب الغٌر عملً -1
 .عدم التكامل فً تدرٌبات تنمٌة عناصر اللٌاقة البدنٌة•

 .عدم التنسٌق فً تدرٌبات المجموعات العضلٌة لالعب•

 (.سنوي-شهري-اسبوعً)سوء تخطٌط البرنامج التدرٌبً •

 .عدم االهتمام باالحماء الكافً المناسب•

 (.طرٌقة االداء –الحالة الصحٌة )عدم مالحظة االعب بدقة •

 .سوء اختٌار مواعٌد التدرٌب•

 

 



 .عدم مالئمة ارضٌة الملعب للرٌاضة -2

 .مخالفة التعلٌمات والقوانٌن الرٌاضٌة -3

 .استخدام االدوات واالجهزة الرٌاضٌة الغٌر مالئمة -4

 .استخدام الالعبٌن للمنشطات المحرمة -5

عدم االخذ بنتائج الفحوصات واالختبارات الفسٌولوجٌة  -6

 .  لالعبٌن



 العىاهل التي تساعد على حدوث االصابة

 :العوامل الخارجٌة

 .سؤء التنظٌم وطرٌقة التدرٌب•

 .سؤء تخطٌط المسابقات•

 .مخالفة القوانٌن•

 .سؤء السلوك•

 

 



 العىاهل الداخلية

 .حاالت االرهاق واالعٌاء الشدٌد•

 .التغٌر فً الحالة الوظٌفٌة لبعض اجهزة الجسم•

 .الخصائص المٌكانٌكٌة البٌولوجٌة•

 .عدم االستعداد البدنً للرٌاضً•



 العىاهل الداخلية

 .حاالت االرهاق واالعٌاء الشدٌد•

 .التغٌر فً الحالة الوظٌفٌة لبعض اجهزة الجسم•

 .الخصائص المٌكانٌكٌة البٌولوجٌة•

 .عدم االستعداد البدنً للرٌاضً•



 الفحص والتقٌٌم فً االصابات الرٌاضٌة

 Subjective Examinationالفحص الذاتً 

 Objective Examinationالفحص الموضوعً 

 

 



 الفحص الوىضىعي

فً الفحص الموضوعً ٌجب ان تطرح االسئلة مباشرتآ 

 .وببساطة

 :  تارٌخ االصابة -1
 كٌف حدثت االصابة؟•

 (االنسجة المتضرره وامتداد االصابة, من خالل هذا السؤال نتعرف على مٌكانٌكٌة االصابة)

 

 متى حدثت االصابة؟•

ساعة؟ وماهو  24مباشر او عرضً؟ هل الورم ظهر مباشرتآ او بعد , هل حدثت بشكل تدرٌجً)

 (العالج الذي اتخذ فً ذلك الوقت؟

 

 هل استطاع االستمرار باللعب؟•

 



 :التاريخ الطبي -2
من خالل الخازيخ الطبي لالصابت السابقت نخعسف اذا حدثج نفس االصابت؟ ماهو العالج الري اسخخدم في 

 المسه السابقت؟ وما هي مدة العالج؟ كم مسة حكسزث هره االصابت؟ 

 :االسئله الخاصة
 .كاالمراض المزمنة, مثل حالة المرٌض الخاصة

 

 :المعلومات االضافٌة
 .حالة وهو طفل, المهنه, موقعه باللعبة, نوع اللعبة

 

 :األلم


