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 الحادية عشر المحاضرة

 أذيات العظام، المفاصل، والعضالت
Bones, Joints, and Muscle Injuries  

 

 Fractures  الكسور:  أولا 
 ن من الكسور:اافتراق أو تصدع أو انقطاع  في العظم. يوجد نوع الكسر

وال يوجود جورف فوي أك مكوان  رنوم مون مكوان تو و    ا  الكسر المغلق )البسيط(: يكوون الللود يوليم .1
 الكسر.

الكسر المفتوف )المركم(: يوجد تمزق في الللد الممتد فوق مكان اإلصابة واللرف  د يكون نتيلة  .2
الويك دودف هيوه  هفوي الللود فوي الو وت نفسوا  تبارز العظم عبر الللد أو  ربة مباشرة يببت  طعو

 .الكسر و د ال يكون العظم مرئيا  بشكل دائم عبر اللرف
 

 
 

 : مفتوح B: مغلق.  A(: الكسور،  1-12الشكل ) 
عوون وجووود الرعايووة الطبيووة. بكوول دووا  موون المفووود للمسووع  ا ولووي أن يكووون علوو   ليس من الممكوون تيديوود ةبيعووة الكسوور بالاووبط بعووودا  

 يستخدمها ا ةباء لوص  الكسر:معرفة بالمصطليات التي 
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و هو  ط  عبر العظم) من جهة  خرى( يصن  زاونووة  ائمووة موو  الميووور  :A Transverse Fractureالكسر المستعرض  •
 ييدف بسبم  ربة مباشرة عليه.با  الطوالني للعظم غال

 ا ةفا  اليين تكون عظامهم لونة.: وهو كسر غور تام أشي  ددوثا  عند Greenstick Fractureشرخ العظم الغض  •
لفتل العظم وخط الكسر يأخي مظهر النابض.: A Spiral Fractureالكسر اليلزوني  •  ييدف نتيلة  
 خط الكسر يخترق العظم من جهة  خرى بزاونة مائلة. :Oblique Fractureالكسر المائل  •
تووداخل ببعاووها وتبقوو  وليفووة العظووم المكسووور كووأن النهايووات العظميووة المكسووورة ت  :Impacted Fractureالكسر المنيشر  •

 الكسر غور موجود.
 هيه العظم إل  أكثر من  طعتون.  يتشظ: A Comminuted Fracture الكسر المفتت •

 

 ا تبحث:عم  

 من الصعم القو  بأن العظم مكسور وعند الشك بيلك عالج ا ذية كأنما يوجد كسر.

 

 
 أنواع الكسور  (:2-12الشكل )

 

 

 ، Deformity ،Open wound ( DOTSتتاوومن عامووات وأعووراض الكسوور التووالي الوويك يمكوون توويكرا بايووتعما  االختصووار )

Tenderness،Swelling 

•  Deformity :D )متأذك.الليلك  ارن الطرف المتأذك م  غور  ا ،: ليست وا ية دائمالتشوه )اإلعاقة 
• Open Wound :O  :كسر أيايي تيته.ربما يشور إل   الجرح المفتوح 
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• Tenderness :T   علوو  اإلشووارة  ا  يكووون المصوواد  ووادر  ،: موون الشووائ  أن نلوودا فووي مكووان تو وو  ا ذيووةاإليالم المرتد واأللم
إل  مو   ا لم واإلجراء المفود لكش  الكسر هو اللس برفق عل  ةو  العظم. عند شكوى  المصاد من ا لم أو اإليووام 

 االرتدادك فهيا يفود كعامة موثو ة في تيديد الكسر.
• :S Swelling :رييدف بسم النزف بعد الكس التورم. 

 تتضمن العالمات و األعراض اإلضافية: 

 ، ن المصوواد يوورفض ايووتعما  اللووزء المتووأذك بسووبم ا لووم بكوول دووا  ا  ال يكووون وا ووي فقوود القوودرة علوو  ايووتعما  اللووزء: •
 المصاد  ادر عل  تيرنك الطرف المكسور م  بعض ا لم.

ظميووة المكسووورة موو  بعاووها وهنووا ال تيوور  دووس ةقطقووة )فر عووة(: يمكوون الشووعور بهووا أو يووماعها عنوودما تيتووك النهايووات الع •
 الطرف المتأذك في مياولة منك لكش  الفر عة.

  صة ا ذية: يمكن أن تقود  إل  االشتباا بوجود كسر و د يكون المصاد يم  أو شعر بالطقطقة. •
 

 

 
 (: كسر عظ  الساعد 3-12الشكل ) 

 

 ماذا تفعل:

وبنوواء  علوو  ذلووك يلووم أن تكووون معاللتهووا م جلووة دتوو  تووتم  ،للييوواة ا  أن تسووبم الكسووور تهديوود ا  نووادر  ABCDs:افيووو و عووالج  .1
ليسووت العاصووبات  وورورنة لمعاللووة الكسوور  ا  أو السيطرة علوو  نووزف غزنوور. عمليوو  ،معاللة ا ذيات الخطورة مثل فتح ةرنق هوائي

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

لك م  كل الياالت المهووددة للييوواة يمكنووك التفوورة لمعاللووة إنقاذا. بعد تعام مكانيةإالمفتوف دت  لو أصوم الطرف بتشوا أو فقدت 
 .هوتثبوت  الكسر

 عالج المصاد من الصدمة  .2
 تعرف بالابط عل  ما ددف ومكان ا ذية. .3
 انزع برفق المابس التي تغطي المنطقة المتأذية وال تير  المنطقة المتأذية إال عند الارورة.  و المابس إذا تطلم ا مر. .4
 لويكر .look and feel ) )ايتخدام االختصار  .5

•  :Look تأموول مكووان ا ذيووة للبيووو عوون التووورم، وجووود عامووات يوووداء وزر وواء تشووور إلوو  تسوورد
الوودم إلوو  ا نسوولة الوويك يوونلم إمووا موون أذيووة نهايووات العظووم المكسووور أو موون أذيووة ا و يووة الدمونووة 

، تشوا دو  المفاصل بالمقارنة هدورانو   صر الطرف والنسيج العالي.  صر أو تزوك المفاصل،
م  الطرف اآلخر، يشور إل  أذية العظم. يلعول التهتوك أو اللوروف النافوية الصوغورة  ورد مو و  

 العظم المكسور الكسور مفتودة.
• Feel:  إذا كوان الكسور غوور وا وح ا وغط برفوق وجوس علو  ةوو  العظوم   جس المنطقة المتأذية

 لكش  التشوهات واإليام والتورم.
 ،دوران Circulation)لتووووووووويكور .  CSMفيوووووووووو الووووووووودوران وا عصووووووووواد: ايوووووووووتعمل االختصوووووووووار  .6

Sensation حس، Movement ماذا يتفعل: (حركة 
جووس النووبض الكعبوورك للوويراع المتأذيووة والنووبض الظنبوووبي الخلفووي للسوواق  : Circulationالممدورا  •

لسورن  وذذا لوم لتداخل اللرادوي اا هم يتطلم مالمتأذية. فقدان النبض في اليراع أو الساق له معن  
شووود الطووورف برفوووق لمياولوووة ايوووتعادة جرنوووان الووودم. ينصوووح بعوووض الخبوووراء  ،يكووون النوووبض موجوووودا  

إذا  .يرنر لفر أدد أصواب  الوود أو القودم ثوم دررهوا االمتاء الشعرك )ا غط عل  ةباختبار عود 
لكون ال  ثانيوة (2يوف يعود يرنر الظفر إلو  لونوه الطبيعوي خوا  )  ا ،كان الدوران الدموك ةبيعي

 يمكن إجراؤا في الظام أو البرد.
المس برفق أو ا غط عل  إصب  المصاد أو  دمه وايأله ماذا يشعر  ن   :Sensationالحس   •

 .فقد اليس هو عامة مبكرة  ذية ا عصاد أو العمود الفقرك 
يثنوووي أصووواب   دميوووه أو  عصوووبي بسووو ا  المصووواد أن: افيوووو أك تلووو  Movement الحركمممة •

 أن ال يياو  تيرنكها إذا كانت متأذية.و  ،أصاب  يديه
الوويك يكووون هيووه  ا  إن التقووويم العصووبي الوعووائي السوورن  مهووم للغايووة والكسوور ا كثوور خطووورة وتعقووود 

يعنوي أنوه ا و ية الدمونة الرئيسوة للطورف فوي مسوورها العظوم وهويا  ر. تلاو جرنان الدم غور كاف  
فوووي أك و وووت يتعووورض هيوووه العظوووم للكسووور فوووجن ا و يوووة الدمونوووة الملووواورة لوووه فوووي خطوووورة للتموووزق 

ة شوودفة العظووم أو باناووغاةها بووون النهايووات العظميووة المكسووورة. ال يمكوون أن تبقوو  أنسوولة يوواةبو 
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 3إلووو   2وانقطاعوووه  كثووور مووون  .التوووزود الووودموك  سووواق علووو   وووود الييووواة بووودون ايوووتمرارالووويراع وال
 ا  ماصوق ا  تسولك ا عصواد الرئيسوة أياوا  ممور  ياعات هيا يتوجم ةلم الرعايوة الطبيوة السورنعة.

 يرنعة التأثر في دا  ددوف تمزق أو  غط بسبم للكسر.هي للعظم و 
  –الاووغط  Compression –الووثلج Ice  –الرادووة RICE (Restايووتخدم إجووراءات : ايووتخدم اللبووورة لتثبوووت الكسوور -7

Elevation.) الرف 
 

 فيو الطرف السفلي  فيو الطرف العلوك 

  
 الظنبوبي الخلفي -الدورا  النبض الكعبري  -الدورا 

  
 عصر األصابع -الحس عصر األصابع -الحس

  
 ذبذبة األصابع -الحركة ذبذبة األصابع -الحركة
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 ( كسر مفتوح لعظمي الشظية والظنبوب 4-12الشكل ) 
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 Joint Injuriesأذيات المفاصل 
 

  Dislocations: الخلوع أولا 

بوودون اتصووا  مباشوور بونهمووا لفتوورة ةونلووة. المفاصوول ا كثوور  ةونبقوو  كوول جووزء علوو  دوود ا  ييوودف الخلوو  عنوودما يصووبح المفصوول متباعوود
من دوو التأثر: الكتف  ن. للخلوع عامات وأعراض مشابهة  عراض الكسوروالكادا ،ناالركبت  ،ناالفخي ،ا صاب   ،ناالمرفق  ،ناتكرارا  

 متأذك.تورم وا طراد مقدرة المصاد عل  تيرنك المفصل ال  ،ألم بالغ ،: تشوا )إعا ة(هاوعامات 

 " العامة الرئيسية للخل  هي التشوا اليك يظهرا بمظهر مختل  بالمقارنة م  المفصل غور المتأذك"

 

 
 (: الخلع 6-12الشكل ) 

 ماذا تفعل :

(. إذا كانوت نهايتوا العظوم المخلووع Circulation –Sensation – Movement)   CSMافيوو  .1
خوودر  علو  ا عصوواد وا و يوة الدمونوة، يتعوورض لا وطراد دووو يصوواد الطورف بنمول، اناوغطت

إذا لم يكن هنالوك  .أو شلل يمتد تيت مستوى الخل . عند التعامل م  الكسر أو الخل  افيو النبض 
 انقل المصاد بالسرعة القصوى إل  المشف . ،نبض في الطرف المتأذك

 ة التي وجد فوها.ايتعمل جبورة لتثبوت المفصل في الو عي .2
 الرف  (. –الاغط  –الثلج  –)الرادة  RICEايتخدم اجراءات  .3
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وك الملواور. ال تياو  رد الخل  أك تعود المفصل مكانوه،  ود يو دك إلو  تلو  العصوم أو الوعواء الودم .4
بأمان ويهولة رد عندها  يمكن ،د في مكان بعود أكثر من ياعة عن الرعاية الطبيةو ال في دا  الوجإ

 خل  الر فة، مفاصل أصاب  القدمون والودين، الكت  من اإلنسي. 
 ةلم الرعاية الطبية لرد الخل .ا .5
 

  Sprains: الوثي اا ثاني

هووو  بووارة عوون أذيووة فووي المفصوول ييوودف فوهووا تلوو  فووي ا ربطووة وا نسوولة المييطووة بالمفصوول بسووبم شوود عنيوو  أو لوووك )فتوول(.  الوووثي
% من كل أديات الكادل في ا لعاد الرنا ووية هووي الوووثي. مياولووة تيرنووك المفصوول أو  85  مفاصل الكادلون والركبتون ا كثر وثاء".

يزند من ا لم و يتغور لون الللد دوله بسبم النزف من النسج الممز ة. من الصعم التمووز بون الوثي والكسر  ن عامووات   هايتعمال
 وأعراض الكسر والوثي متشابهة.

 

ي يمكن أن ي دك وثي الكادل الودشي غور المعالج إل  عدم ايتقرار مزمن في الكادل يلعله عر ة للوثي المتكرر. تشور أك أذية ف
ييوودف معظووم وثووي الكادوول عنوودما تنقلووم القوودم إلوو   الرباط أو العظم الووداخلي للكادوول إلوو  وجووود مشووكلة خطووورة تتطلووم الرعايووة الطبيووة.

 الداخل م  ددوف  غط عل  اللانم الودشي للكادل.

 " الووثلج،"iceالرادووة، "rest" : ةالهدف موون رعايووة المصوواد بووالوثي منوو  ا ذيووات البعووودة الموودى للربوواط المتمووزق. تتووأل  المعاللووة ا وليوو 
""compression " ،ووغط elevation يلووم إبقوواء التووورم خووار  المفصوول  ا  " الرفوو . يمكوون للتووورم تثبوووت المفصوول لعوودة يوواعات. فعليوو

 بااليتخدام الفورك للثلج ونمكن انقاصه بو   رباط مطاةي  اغط.
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 Muscle Injuriesأذيات العضالت  
 

 لليياة. غور مهددة  العاات  ذياتأ

د العضلي أولا    Strains: الش 

عنوودما تتعوورض العاووات للشوود هنووا  ادتمووا  أن  التيميووة الطبيعيووة للعاووات تشووبه الربوواط المطوواةي يتعوورض للشوود لكوون ال تنقطوو .
ممووا يوو دك إلوو   لليركووةنوودما تووتمطط  إلوو  أكثوور موون المعوود  الطبيعووي تتمزق. يعرف الشد العالي عل  أنووه يوويم للعاووات ييوودف ع

بووة الملاورة خارجا  ونبدأ بالتلم   وورد مكووان ا ذيووة لتصووبح المنطقووة ملته ق ا لياف العالية يائل من النسجتمز ها. يرشح عندما تتمز 
ياعة دت  تتلم  يوووائل ا نسوولة المييطووة  72 – 24بعد ددوف ا ذية، ولكن يمكن أن تأخي  يبدأ االلتهاد يرنعا    ومتورمة وم لمة.

 لتسبم ا لم والتوبس.

 

 ا تبحث:م  ع

 أكُّ من العامات يمكن أن تشور إل  الشد العالي:

 ألم داد •
 إيام  ارتدادك أو فلوة أو نتوء يمكن أن ُتلمس أو ُترى. •
  ع  شديد أو فقد الوليفة لللزء المتأذك. •
 يماع صوت فر عة. •
 توبس وألم عندما يير  المصاد العاات. •

 

 ماذا تفعل:

 . RICEايتعمل إجراءات  •
 

 

  Muscle Contusions : رضوض العضالتاا ثاني

 .رض ( BRUISES)تنتج من  ربة عل  العالة  وتعرف أياا  

 

 ا تبحث:عم  

 وا عراض ربما تيدف في ر وض العاات:أكًّ من العامات 

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

 تورم. •
 ألم وذيام ارتدادك. •
 عامة زر اء ويوداء تظهر في الساعات الادقة. •

 

 ماذا تفعل:

 .RICEايتعمل اجراءات  •
 Cramps Muscleعضلي المعص ال: اا ثالث

إلوو  ألووم خطووور وتقووود أو فقوود اليركووة. رغووم أن الدرايووة  ممووا يوو دكييدف عندما تدخل العالة في نوبة تشنج غور مابوط أو انقبوواض 
 تترافق م  بعاها. بم المعو العالي هنالك عدة عواملالعلمية أياا  تعزز ي

يترافووق بفعاليووة العصووودك(. غالبووا  ولوويس دائمووا   عل  يبول المثا : يترافق المعو العالي م  أمراض ميددة )مثا : السكرك، التصلم
 تقرنبا  تقسيمها إل  نوعون:  فوزنائية وتستطي 

 تشنلات لولية تتامن أك تشنج ييدف بونما الشخو في و   الرادة. •
وعوودم توووازن الشوووارد )البوتايووووم والصوووديوم اللوويان ييمووان  تشوونلات درارنووة التووي توورتبط بالتلفوواف )النكووز أك انتووزاع الموواء( •

 شينة كهربائية تساعد العاات عل  التقلو واالرتخاء(. 
 ماذا تفعل:

 ية:ت واددة أو أكثر من اإلجراءات اآلداو  تطبوق  .هنالك عدة معاللات للمعو العالي

هوووي عاووولة غوووور ماوووبوةة الوووتخلو أو التشووونج  أن يموود المصووواد برفوووق العاووولة المتوووأثرة  ن العاووولة المصوووابة بووالمعو •
 والتطونل التدرنلي للعالة ربما يساعد عل  تطونل ألياف العالة والتخلو من المعو.

 تخفي  ايترخاء العالة  بتطبوق  غط علوها. •
ة تطبوووق ثلووج علوو  العاوولة المتشوونلة لمسوواعدتها علوو  االيووترخاء وااليووتثناء موون هوويا عنوودما يكووون المصوواد فووي بو ووة مييطوو  •

 باردة.
 برك( إلنقاص المعو في عالة ربلة الساق.تقنية الاغط اإل) الاغط ) رص( اليافة العلونة الصلبة •
 الشرد برفق ماء بارد مملح )دل رب  ملعقة شاك ملح في رب  غالون ماء( أو شراد معد تلارك. •

 

 ل تفعل :تحذير
 .وذقياء   ،ا  للمعدة، غثيان ا  المصاد بمعو عالي أ راص الملح، يمكن أن تسبم تخرنش ال تعط   •
ال تووودلك أو تفووور  العاووولة المتوووأثرة  نوووه يسوووبم المزنووود مووون ا لوووم وال تسووواعد فوووي الوووتخلو مووون  •

 المعو.
 

 

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

 الفصل الثالث عشر  

 أذيات األطراف 
Extremity Injuries 

 

م، االعظوو  أذيوواتهوويا الفصوول يركووز  .بأنواعهووا الفعاليووات اليركيووةو ة الرنا وو  يماريووون النووا   أغلبيووةاليوودوف  ن أذيووات ا ةووراف شووائعة 
موون  خا  مدة ةونلووة تتطوربعض ا ذيات الت  أو  مفاجئرض  يببهامعظم الياالت المنا شة .  العاات في ا ةرافو صل،  االمفو 

 .الزمن

 

 تية لتقويم أذيات ا ةراف:خطوط التوجه اآل ايتعمل: التقيي 

 .هاعامات الكسور والخلوع وأعرا  ابيو عن •
تأموول   DOTS (Open wound, Deformity, Tenderness, Swelling,) وفووق التسلسوول التوواليفيووو ا ةووراف ا •

 .اللس باتلاا ا عل  اجر  ( و أصاب  الود أو أصاب  القدمالطرف وجسه برفق من النهاية البعودة )
 .اليلماآلخر لتيديد االختافات في الشكل و الطرف  ارن الطرف ا و  م   •
م إل  ثاثة أ سام إذا تو وو  أك تشوووا أو تخول الطو  الكلي للعظم وأنه مقس   :الثاثة للطرف المتأذكا جزاء ايتعمل  اعدة   •

 .ا  ل الملاور لهيا الثلو يكون متأذي  يا يفترض أن المفصإيام أو تورم في الثلو العلوك أو السفلي للعظم الطونل ه
 في تقويم إمكانية وجود كسر وتو عه.يلم ا خي بعون االعتبار آلية ددوف ا ذية  •
 

 :القوى التي تسبب األذيات العضلية الهيكلية هي

 .الاربة الساق في منطقة الظنبود ربة ييارة والشخو يسور دوو تخترق هيا  :قوى مباشرة .1
وهووي مموودودة ينووتج عنووه كسوور فووي  علوو  يوودا ا  مستنديقوط شخو : القوى غير المباشرة على طول المحور الطولني للعظ  .2

 التر وة.
 .الساق فلأةدد وتنفتل عندما تكون  دم أك شخو مثبتة في مو   وا :قوى الفتل )اإللتواء( .3

 

 دموك الوو لرنووان غيوواد ال ،اليركووة  صوواب  الووودين أو القوودمونو اليووس و  ،الوودموك  الطرف من دوووو الوودوران  في  (CSM)  تيكر أن تفيو
 .رالبت   د ي دك ال إل  الطرف 

 

  Types of Injuries  األذيات ذجنما

 أو تسين ا نسلة. الر وض •
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 ممز ة.دوو تكون العاات مشدودة أو : عاليال الشد •
 المفصلية. الميفظةإل  خطور في ا ربطة و  بسيطيتراوف من  ا  تلفا  في المفاصل مسبب  ا  شد أو ا  تمز   تتامن: اإللتواءات •
 لها. تنزاف العظام خار  التلون  الطبيعي: الخلوع •
 اللروف المفتودة. م يتشار  أو ال يتشار   العظام وربما هو افتراق في اتصا : الكسور •
 .فرط االيتخدامدوو ييدف التهاد في الوتر بسبم   :وتارالتهابات ا  •

 

 First Aid اإلسعاف األولي

 لألذيات الموصوفة في هيا الفصل.  ( RICE)ايتخدم اجراءات   .1
 الخلوع. ق جبورة لتثبوت الكسور و ةب  .2
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 Shoulder Injuriesأذيات الكتف 
 

  : خلع الكتفأولا 

الكت  هو المفصل ا كثر درنة باليركة في اللسووم. إن  التر وة والعاد.و  ،لوف الكت وهي  م  بعاها في الكت ثاثة عظام    خلتتدا
. ييوودف خلوو  الكتوو  عنوودما تخوور  العظووام المختلفووة  ابليووة عاليووة للخلوو  اذ الملا  ا  ص  لكل اليركات الممكنووة تلعوول مفصوول الكتوو 

 و الثاني من دوو تكرارنة اليدوف فقط بعد خلوع ا صاب .. خل  الكت  هنتيلة لاربة أو دركة ايتثنائيةللكت  بشكل منفرد  

 

 ا تبحث:عم  

عوون اللسووم ونسووندا بالوويراع السووليم95يمسك المصاد في  .1 هوويا الو ووعية تموووز الخلوو  عوون و  % موون خلوووع الكتوو  ذراعووه بعووودا  
 .رالمصاد اليراع المكسور عل  الصد كسر العاد دوو في كسر العاد يسند

 لمخلوع إل  اللانم اآلخر من جدار الصدر لولمس الكت  المقابل )مثا : في و عية تعلوق(.ال يمكن تقرنم اليراع ا .2
 يكون لدى المصاد ألم بالغ في منطقة الكت . .3
 .ا  أكثر منه دائرن   ا  في الخل  يكون الكت  مربع .4
 .ا  أكثر من كونها كسر  ا  أذية في الكت  ت دى إل  فقد تام للوليفة يرجح أن تكون خلع ةأي  .5
 . صة يابقة للخل  د يص  المصاد  .6

 

  Clavicle Fracture: كسر الترقوة اا ثاني

تنتقوول القوووة الياصوولة يسووقط المصوواد علوو  يوودا وعنوودها . لسووقوط موو  كووون الوويراع والووود مموودودةل نتيلة كسور التر وة من الكسور الشائعة
 ن عظووم التر وووة  لكسوورا هووياكشوو  % موون كسووور التر وووة فووي الثلووو المتويووط للعظووم وعووادة   يسووهل 80تيوودف. بالسووقوط إلوو  الكتوو 

تسووتطي  أن تلووسمتو وو   اإلصووب  علوو   كسوور التر وووة موون خووا  توجيووه دركووة   مباشوورة   تيووت الللوود وأك تشوووا يمكوون أن يوورى. عمومووا  
 ا  الوويراع المتووأذك ماصووق المصوواد يمسووكا  وجووود كسوور التر وووة ة التشوووا واإليووام أو التووورم فووي المنطقووة. فووي دوو ةووو  العظووم ومادظوو 

 إل  ا مام.المصاد الكت  في اللانم و د يتدل   للصدر لتثبوت ا ذية. 

 

  Contusions: الرضوض اا ثالث

عامووات يوووداء ت دك الاربات المسببة للر وض أو التسين في الكتوو  إلوو  ا لووم والتووور  . يسووبم وزر وواء ونقووود دركووة الوويراعم وأديانووا  
 هيا النموذ  من الر وض عدم ارتياف بالغ الشدة للمصاد. 
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  Tendinitis: التهاب الوتر اا رابع

البيسووبو  مثوول  االيتعما  المستمر للكت  دوو  تتكرر دركة اليراع كمووا فووي العديوود موون رنا ووات الرمووي يبم التهاد الوتر في الكت 
 .السبادةو 

 

   Humerus Fracture: كسر العضد اا خامس

 عاد. ليمكن جس عظمة العاد عل  ةو  اللانم الداخلي ل

 :كو  األعراض الموجودةت

وا وووح. ربموووا يكوووون التشووووا غوووور لووواهر بسوووبم التوووورم أو العاوووات الكبوووورة التشووووا مووو  اليوووام فوووي مو ووو  الكسووور ا لوووم واإل •
 المييطة باللزء العلوك لليراع. 

 من الصدر إلرادته.    ا  نمسك العاد  رنب و عل  تيرنك اليراع  يكون المصاد غور  ادر    د •
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 Elbow Injuresأذيات المرفق 

 

يلووم أن  .د ا لووم اليركووةيقووو  كمووا  المرفووق الخطووورة عنوودما تقووارن موو  المرفووق اآلخوور. في داالت أذيوواتوا يا   يكون التشوا في المرفق   
 ت دك إل  أذية في ا عصاد وا و ية الدمونة الملاورة.  دكل أذيات المرفق خطورة وتعالج بد ة  ن الرعاية غور المائمة   دعتُ 

 

  Tennis Elbow: مرفق التنس أولا 

 ،يعوواني مصوواد مرفووق التوونس موون التهوواد با وتووار علوو  اللانووم الخووارجي للمرفووق. يوورن  للمعصوومد و ينووتج مرفووق التوونس موون انفتووا  دووا
 ا .يمكن أن يكون ا لم شديد

 

 Little Leaguers Elbowمرفق الغولفثانياا: 

 .العظميالتهاد با وتار التي تتصل بالناتئ  هم في اللانم الداخلي للمرفق هي ا ليكون  

 

 Radius and Ulna Fracturesالكعبرة )الساعد( و  اا: كسور الزندثالث

بكوول دووا   وود يكووون التشوووا المادوو  أو  ،ا خوور جبووورة و وود يكووون هنالووك القلووول موون التشوووا أو  وود ال يكووون  يشووكلعنوودما ينكسوور أدوودهما 
ن مكسورتون مشوووهة وفووي أك كسوور فووي الوويراع  وود تكووون ا عووراض الموجووودة االكسر  رنم من الريغ. تظهر اليراع عندما تكون العظمت 

د لرادووة الووود التورم، وعدم القدرة علوو  ايووتعما  الوويراع. افتوورض وجووود كسوور عنوودما ييوودف ا لووم موو  توودونر المصوواو ،  اإليامو هي ا لم،  
 في الكم وااليتلقاء.

 

 

 Wrist Fracture: كسر المعص  )الرسغ ( اا رابع

ييوودف خلوو  ورم الوويك توو بالشووكل موو  ال ا  ا عووراض تشوووهوتكووون عنوودما يسووقط المصوواد موو  كووون الوويراع والووود مموودودة. معصووم سوور الكي 
 .ايامالمعصم يرافقه ألم و 
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 أذيات اليد 
Hand Injuries 

 

  Crushed Hand: هرس عظ  اليد أولا 

اليركووة موو  جووروف مفتودووة  انفقوودو تووورم، و كسوور الووود عنوود تعر ووها لاووربة مباشوورة أو أذيووة تسوويقها دوووو يعوواني المصوواد موون ألووم،  وود ت 
 وكسور عظمية.

 

 : Finger Injuries: أذيات األصابع اا ثاني

موون الممكوون أن تتمووزق ا وتووار التووي تتصوول بعظووام . للكسرعر ة ر من العظام ا كث ن كل إصب  من ا صاب  العظام الثاثة التي تكو  
 ه.بدون   ددوف كسر أو ا صاب  م

 

 :finger fractureكسر األصابع  :اا ثالث 

متيركووا  أو غووور  اإلصب  المتأذكفي عندما يكون اإلصب  مكسورا  يوف ييدف ألم فورك .  ا صاب  المكسورة  تيرنكيستطي  المصاد  
 .ف التورم ونبدو اإلصب  كأنه مثنيييد  متير .

  الكسر.وجود جس برفق كل عظم في اإلصب  المتأذك. يد  اإليام عل   •
اةلووم موون المصوواد أن يصوون  نصوو  قباووة فووي كوول يوود و ووارن انتظووام ا لووافر لمادظووة يوووء  •

 الكسر. اليك يد  عل  وجود ايتدارة ا صاب  
 

   Finger Dislocation: خلع اإلصبع اا رابع

بشووكل يشووبه  ر الطبيعووي للعظمتووون المتمفصوولتونو   غو ت اليظهر الدوران واليس. ان فقدو د ييدف تصبح دركة المفصل غور ممكنة  
علوو  شوود اإلصووب  فووي  لتورم أو بشكل كتلة عل  المفصل. يعوواني المصوواد موون ألووم وتووورم و صوور اإلصووب  ونكووون المصوواد غووور  ووادر  ا

 المنطقة المتأذية.
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   Sprained Finger: التواء اإلصبع اا خامس

 ووم بلووس جووانبي كوول مفصوول موون المفاصوول لتيوورك اإليووام جانووم المفصوول  لمفصوول.فوووق ا ا  وتورموو  ا  شووديدا  يمكوون أن يسووبم االلتووواء ألموو 
 المفصل أو تيته. فوق أذك أكثر منه المت 

 

   Nail Avulsion: انقالع الظفر  اا سادس

 أذية ييدف فوها انقاع غور ثابت جزئيا  أو كليا  للظفر بانقاع الظفر.  ةتعرف أي 

 ثبت الظفر المتارر في مو عه م    ماد الصق.  •
المنزوع باماد الصق وال تقلم الظفر ر وثبت جزئيا  الظف ا  دوون  ا  صاد ا  ةبق مرهم ا  من الظفر أو كله منزوع إذا كان جزء    •

 قلقل.ت الم
 ايتشر الطبوم.  •

 

  Splinters: الشظايا  اا سابع

 ا صاب . ب در  الشظايا الموجودة في الللد بسيبها خارجا  بجبرة عقيمة دت  تستطي  إمسا  نهايتها بالملقط أو  •
 لوصووو فووي الظفوور ل Vعلوو  شووكل ثلووم بشووكل  ا   طعوو  ، أجوور  إذا كانت الشظية  د دخلت الللد تيت الظفر ويببت غياد لونه •

 إل  الشظية.
 ملقط. بوياةةدر  الشظية المنطمرة بجمسا  نهايتها  •

 

   Blood Under a Nail  وجود دم تحت الظفر: اا ثامن

 لظفر:تيت ا سبم الاغط اليك ييدثه تلم  الدمب  ا  م لمة جدسيق الظفر يتلم  الدم تيته وهيا اليالة عندما ي  

 اغمر اإلصب  في الماء المثلج أو ةبق كيس ثلج م  رف  الود. .1
 خلو الظفر المتأذك من الاغط تيته بواددة من الطرق التالية: .2

 إلجراء ثقم عبر الظفر بوايطة رأ  يكون دادة وهيا الطرنقة م لمة.  ا  تدونرن  ايتخدم فعا   •
م نهايووة مشووبك الووورق  • كماشووة وايووتخدم عووود  بويوواةةالووورق أو اإلبوورة إبوورة الخياةووة وامسووك مشووبك عووروة  أو ايووتخدم  ووو 

      .لتسخونه دت  ييمر المعدن والعةثقاد أو 
 ، وود تيتووا  إلوو  القلووول موون الاووغط يختر ووهالظفوور الوويك يوووف  علوو ا ووغط النهايووة المتوهلووة لمشووبك الووورق أو اإلبوورة  •

 .ال ي لمأعصاد ليا  هيهالظفر ليس 
 .لييمي الظفر المتأذكو ليمتو الدم المنزوف  ا  ةبق  ماد •
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 أو من خالل احداث ثقب فيه  ( تخفيف ألم الظفر من خالل تحرير الدم من تحته1-13الشكل ) 
 

 Ring Strangulation: زرد الخات   اا تاسع

تكووون اإلصووب  متورمووة بشوودة بشووكل ال يسووتطي  معووه الخوواتم التيوور . يمكوون أن تكووون الخوواتم العووالق مشووكلة خطووورة إذا أدى إلوو   طوو  
 .ياعات هو الغانغرننا 5أو  4ول ئهلفترة ةونلة وما ينتج من بقاالدوران الدموك 

 ية تحريك الخات :تول بواحدة أو أكثر من الطرق اآلحا

شويم، زنوت، زبودة، جوليوه بترولوي أو بعوض الموواد المزلقوة ا خورى و بعودها   بوياةةزل ق اإلصب    •
 داو  ييبه.

 اغمس اإلصب  في ماء بارد أو ةبق كيس ثلج لعدة د ائق لتخفي  التورم. •
 ك اإلصب  من البعود باتلاا الود لتيرنك االنتفاخ وزل ق اإلصب  ثانية وداو  تيرنك الخاتم.دل   •
ابوودأ علوو  بعوود دوووالي إنووا موون دافووة الخوواتم واذهووم بووه باتلوواا الخوواتم وكوول لفووة تامووس و  ب بنعومووة دووو  اإلصوو  ا  لوو  خيطوو  •

 بويوواةةل  بنعومة وثبات إل  دافة الخوواتم هوويا يوووف يسوويم التووورم باتلوواا الووود. ازلووق نهايووة الخوويط تيووت الخوواتم   ،يابقتها
 علوو  فتوول ا  موون جهووة الووود. يوووف تكووون  ووادر  عود ثقاد أو عود ا ينان وبعدها ببطء فك الخيط عل  جانم الخاتم اليك هو

 اإلصب .الخاتم بلط  فوق الخيط و 
 من دماية ا جزاء المعر ة للخطر من اإلصب .  ا  ا ط  اللزء ا  وق من الخاتم بوايطة منشار الخواتم وكن متأكد •
دخوول إصووب  المصوواد فووي أ  رباعه وأربط النهاية ثم اإل  ثاثة  ا  وشكله أنبوبي( ممتل   )يفال أن يكون نيوا    ا  عادي   ا  انفخ بالون  •

دقيقووة دوووو  ووغط الهووواء فووي البووالون يعووود اإلصووب   15نهاية البالون دتوو  ييوويط البووالون بشووكل كاموول باإلصووب  فووي دوووالي 
 لليركة. إل  اليلم الطبيعي ونصبح الخاتم  ابا  

.رش رذاذ منظ  الزجا  أو النوافي عل  اإلصب  وبعدها  •  داو  زلق الخاتم خارجا  
 

    Amputation: بتر األصابع اا عاشر 

 .رللبت عر ة لود أكثر أجزاء اللسم القدم وا أصاب  تعتبر 
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 أذيات مفصل الفخذ 
Hip- Joint Injuries 

 

  Hip Dislocation: خلع الورك أولا 

الفخووي أو  وووة مباشوورة علوو  القوودم أو الركبووة. مفصوول يمكوون أن يصوواد مفصوول الفخووي بووالخل  عنوود السووقوط أو تعر ووه لاووربة علوو  عظووم 
يتطلووم  وووى كبووورة دتوو  ينخلوو  كمووا فووي دووا  اصووطدام الركبووة بلودووة الووتيكم فووي السوويارة أثنوواء   ،الفخي كروك ثابت  وومن تلونوو  اليووق

 دوادف السور. 

 ا .شديد ا  يسبم ألم •
 في اليركة  انا  فقديسبم  •
 في المفصل.  ا  مليول  ا  تشوهيسبم  •

 دوور   وتكووون القوودم معلقووة بشووكل   انثناء مفصل الفخي وانيناء الركبووة ودورانهووا للووداخل باتلوواا مفصوول الفخووي المقابوول  ا  أكثر التشوهات شووع
 عل  تثبوت القدم أو رف  ا صاب  ومن الصعم هنا تمووز خل  الفخي عن كسر الفخي. والمصاد غور  ادر  

 

  Hip Fracture: كسر مفصل الفخذ اا ثاني

ن يووببه يووقوط الكهووو  خاصووة  النسوواء كووونهن أكثوور  ابليووة لهوويا النموووذ  موو ،هووو كسوور النهايووة العلونووة لعظووم الفخووي ولوويس كسوور اليوض
 أهم ا عراض:ا ذيات بسبم تر ق العظام. 

  .في المنطقة اإلربية شديدألم  •
  .ر  ادر عل  رف  الساق المتأذيةالمصاد غو  •
  .تظهر الساق كأنها  د  صرت •
 ذروة ا صاب  في و   غور ةبيعي باتلاا الخار .  ةايتدار  •

 

 Thigh Injuriesأذيات عظ  الفخذ 

 

 Femur Fractureكسور عظ  الفخذ  :أولا 

موون المفصوول الفخوويك  ،أكبر العظام في اللسم. يمكن أن تيدف أذيات الفخي فووي أك جووزء منووه هيتطلم عظم الفخي  وة كبورة لكسرا  ن 
 :تسببه دالة يقوط أو  ربة مباشرة وعندها يعاني المصاد من ،إل  فوق مفصل الركبة

  .ألم شديد •
  . صر في الساقو  •
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  .تشوا م  فرط دس •
  .دركة الساق مرتعشة •
 الكسر.لتيكم بالطرف في منطقة تيت ان افقد •
  د ييدف تل  خطور في ا عصاد وا و ية الدمونة ي دك إل  التورم. •

 

ونووة متأذيووة  وود يفقوود المصوواد إذا كانووت ا و يووة الدم جووروف مفتودووة ونووزف خووارجي  وود يكووون خطووورا .موو  يترافق كسر عظووم الفخووي غالبووا   
ف أو تل  عصبي خصوصا  في دالة كسر الثلووو السووفلي  د ييدف فقد أو نقو ترونة اللزء السفلي للطر  الدم اآلتي إل  الفخي.ثلثي  

 للفخي.

 

  Charley Horse: أل  العضلة مربعة الرؤوس الفخذية اا ثاني

 ،أو عامات يوووداء وزر وواء )تكوودم( ،التورم ،هي أذية تصوم عالة الفخي م  ددوف نزف بلانم الفخي. ابيو عن اإليام االرتدادك
 تنتج اإلصابة من  ربة مباشرة عل  الفخي.

 

 

د أو التمزق العضلي اا ثالث   Muscle Strain: الش 

أو  ا  جزئيوو  ا  موون مسووتوى عظووم الووور  تيووت ا ليووة. تسووبم علووز  ا  أو عر ووي  ،تتمووزق عاووات لهوور الفخووي )العر ووود( فووي مركزهووا العلوووك 
 وتيدف في رنا ات السباق. ،ا  شديد

 

 العضالت الفخذية ) رض أو إجهاد ( أذيات :مقالة طبية
 

 :عالجت يلم أن . بورة ربا ية الرؤو  الفخييةتأذى لدى الرنا ون العاات الكت غالبا  ما 
موووو   وديةئ سووووتورو الماووووادة لالتهوووواد غووووور الدونووووة ا أوال  بووووالثلج والاووووغط ورفوووو  الطوووورف و  •

  .ايتخدام عكازات
 .تلنم التقونم الزائد للساقم  دودة والركبة ممللطرف بمد لطي    يبدأ ،وبعد عدة أيام •

ق الووثلج  و  ووو طب ت يوواعة و  24فووي و ووعها لموودة التثبوت الفووورك للركبووة  يلملر وض الفخيبالنسبة  
 نص  ياعة وبشكل متقط  بعد ذلك إلبطاء النزف ومن  التورم.
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 أذيات الركبة 
Knee Injuries 

 

 العديد من النماذ  التي من الممكن أن تكون خطورة.  ذيات الركبة

 Knee Fracture كسر الركبة :أولا 

 :لعامات المعتادة للكسرل باإل افة ،اربة مباشرةلسقوط أو لييدف كسر الركبة نتيلة ل

 .كن جسهفي الر فة ربما يمتشكل تلون  ي  •
  .يا ه إل  ا مام دف عل   غور  ادر  كون المصاد ي  •
 .يلر يا ه بشكل وا حالمشي وذذا داو   •

 Knee Dislocation خلع الركبة: اا ثاني

تووأذك الشوورنان  ي درنصووا  علوو  عوودميلووم أن يكووون المسووع  ا ولوو  .ا  غرنبوو  خلوو  الركبووة موون ا ذيووات الخطووورة والتشوووا الياصوول يوويكون 
 تل  ا ربطة.و أاليك يزود الساق بالترونة الدمونة  الم باي

أجوور   ،نووبض الظنبوووبي الخلفوويالفووي خلوو  الركبووة فيووو  يلووم دائمووا   إلوو  و وووعه عادتووه ذ و  لتقووونم الخلوو مياولووة وادوودة  إذا كوووان غائبووا  
ال تيوواو   .فووي و ووعية التشوووا الموجووود هوواالركبووة موورة وادوودة فقووط ثووم ثبت  تقووونم دوواو  برفووق الطبيعي دت  يعووود جرنووان الوودوران الوودموك.

فووي هوويا اليوواالت ثبووت الركبووة فووي  ا ،جوود ا  شووديدلم ا  يكون  ماأو عند ا  موجود منطقة الكادلأذية في الركبة عندما يكون نبض   ةتقونم أي 
يوواعات لوورد خلوو  الركبووة يمكوون أن يسووبم  8كثوور موون  نتظووار  ن االبشووكل فووورك ةلووم الرعايووة الطبيووة ا الو ووعية التووي وجوودت فوهووا.

 ا ذية ا كثر خطورة. وخل  الركبة ه  ن الركبة وخل  الداغصةال تخلط بون خل   لساق.ان افقد

 Patella Dislocation خلع الداغصة )الرضفة(: اا ثالث

 :فورك شديدة ا لم ونلم أن تعالج بشكل من ا ذيات 

بمقارنتهووا موو  الودشووي للمفصوول ونبوودو ذلووك وا وويا   صووة تكووون علوو  اللانووم غالدا ا هميووة موو  انثنوواء جزئووي للركبووة و يظهوور تشوووا بووالغ 
 في اللانم اآلخر.  مثولتها

 Knee Sprain )الوثي( إلتواء الركبة: اا رابع

ا ربطة لدى الرنا وون والركبة عر ة بشدة  ذيات ا ربطووة وتصوون  موون اإللتووواءات المعتدلووة إلوو   تيدف الغالبية العظم  من أذيات
 تتورم الركبة ونشعر المصاد با لم وعادة  ال يستطي  ايتعمالها بشكل ةبيعي.. التمز ات المعقدة

 Contusionالرض : اا خامس

 يوداء.ورمة وربما علوها عامات زر اء و يتكون  عيفة ومت  الركبة المر و ة أو المتسينة
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 أذيات الساق 
Lower-Leg Injuries 

 

 Tibia and Fibula Fractures الظنبوبكسور الشظية و : أولا 

تشوووا كون ي يوو  عنوودما ينكسوور العظمووان معووا   والشظية في أك مكان بون مفصوول الركبووة ومفصوول الكادوول. يمكن أن تيدف أذيات الظنبود
بعووض المصووابون بكسوور الشووظية  .ا  يكون ميوودودتشوا العندما ينكسر عظم وادد منهما فجن اآلخر يعمل كلبورة لألو  و   .ا  مليولالساق  

هوويا التشوووا  ،بتشوووا خطووور مترافووق   مفتوووف   كسوور   يوودفموون الميتموول أن ي د عندما ينكسوور الظنبووو  يستطيعون المشي عل  الساق المتأذية.
 .ا  شديدا لم عادة  ن نكو و الخطور يسبم أذيات في ا و ية الدمونة وهي شائعة في أذيات الشظية والظنبود 

 

 Contusion الرض )التكدم(: اا ثاني

 التألم م  بعض العناية الطبية. شف زر اء وبعض التألم ومن ثم  د ي عامة يوداء و  تسبم الر وض

 

  Muscle Cramp المعص العضلي: اا ثالث

 ييدف تشنج العالة أو المعو في ربلة الساق وأديانا  في الفخي أو عاات خل  الفخي وهي دالة م  تة  لولة ا همية.

 

 ماذا تفعل 

 المعاللات التالية:هنالك العديد من المعاللات للمعو العالي داو  بواددة أو أكثر من 

والتطونوول  عاوولة غووور ماووبوةة الووتقلواجعل المصوواد يبسووط برفووق العاوولة المتووأثرة  ن العاوولة المصووابة بووالمعو هووي  .1
 التدرنلي للعالة يساعد في تطونل ا لياف العالية وتخليصها من المعو.

ند  .2  اغط علوها.التطبوق لة ب اايترخاء الع س 
 لمعو للعلها تسترخي بايتثناء إذا كان المصاد في بو ة باردة.ةبق الثلج عل  العالة المصابة با .3
 لتخفيض المعو من عالة ربلة الساق.)وتر العالة(  ا غط  اليافة العلونة .4
أو شوووراد  (،مووون المووواء لتووورمووون الملوووح فوووي ربووو   صوووغورةمعتووود  الملودوووة )تووويونم ربووو  ملعقوووة  شووورد مووواء  ي اجعووول المصووواد  .5

 الرنا وون التلارك.
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 لقدم و الكاحل اأذيات 
Ankle and Foot Injuries  

 

 ا  مسووتمر  ا  المعاللة غور المتقنة يمكن أن تنتهي بعاقبووة تتاوومن علووز  .تتمزق ا ربطة الداعمة لهاو كثورا  ما تصاد القدم والكادل با ذية 
 هووا% من 85ودوووالي  الوووثيمعظووم ا ذيووات فووي الكادوول هووي  موودى الييوواة فووي بعووض اليوواالت، والتلوو  هنووا يتطلووم التصووييح اللرادووي.

 أربطة اللانم الودشي للكادل وتسببها ايتدارة الكادل وانفتاله باتلاا الخار . شملت 

 

 
 (: إلتواء الكاحل 2-13الشكل ) 

 

 تبحث  عمَّا

يسوواعد فووي تيديوود إذا مووا كووان الكادوول من جزأين فيو إجراء  للكادل وكسور الكادل. وثييوجد اختاف بون ال أن ه من الصعم القو 
 أو ويط القدم ييتا  إل  تصونر با شعة البسيطة:

 ا غط عل  ةو  العظام لتيرك أك ألم وذيام فو ها: .1
 .)عظام الكعم( كل من عظمي الكادل رأ  اليافة الخلفية أو •
 .)المشط الخامس(الخارجي منتص  القدم عظم  •
 .)الزور ي( العظم الداخلي •

 ا  إذا كوان المصواد  وادر  .و   بعوض الووزن علوهوا    دمه،اةلم من المصاد أن يياو  الو وف عل .2
أو القودم  ملتونوا  أن يكوون الكادول  كبورخطووات وأكثور فوجن االدتموا  ا  4أن يمشوي أو عل  فعل ذلك 

 ملتونة.
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علو  و و  أك ثقول علو   دموه ويووف لون يكوون  غوور  وادر  المصواد  يكوون    ،ا  مكسور   الكادل  إذا كان .3
 خطوات. 4عل  المشي أكثر من  ا   ادر 

 

 .اا أو كسر  ذا ما كانت األذية الموجودة في الكاحل التواءا ابعض العالمات اإلضافية واألعراض ربما تساعد في تحديد توجد 

 في معاللة أذيات القدم والكادل: ساعدت خطوط مفودة  هالكن  صارمة ويرنعة ا  لم شرات ال تعطي أدكاماهيا 

 عنوودها موون الممكوون أن تشووك بوجووود كسوور ،ال يستطي  الكادل المتأذك تيمل اإلزعووا  سليمةإذا وثم المصاد عل   دمه ال •
 .في الكادل

 كثر من االلتواء.ددف الغثيان بعد تأذك الكادل فهيا يشور إل  الكسر أ: إذا بعض الخبراء يقولون  •
هو يمووول إلوو  التووورم فقووط فووي جانووم فوذذا ايتطعت مادظة الكادل الملتوك  القدم، أذيات  فيتام    بشكل  القدم  تتورم  غالبا  ما •

 .القدم يرافق التورم في جانبي القدم عادة  كسور بونما وادد من القدم )عادة   اللانم الودشي(.
 

 ماذا تفعل:

 .تورمال نقاصال (RICE)ايتعمل إجراءات •
 .شفاءزمن ال( يمكن أن ياي  ياعة إل  RICE)ايتعما  ل دقيقة ي خر فوها ك •

 إذا ما كسرالعظ  -أذيات القدم والكاحل مقالة )دراسة طبية(:
 

ا يمكوون التنبوو  إذا موو % موون خاله100ييدثان في  ييانن أيااشخو لديهم أذيات في الكادل هنالك عر   1500في دراية عل   
 كان الكادل مكسورا :ما 

 خطوات فور ددوف ا ذية. 4إمكانية دمل وزن والمشي عدم  .1
 (.رتساماتها عل  كل جانم من الكادل)ا كل من عظام الكعم رأ إيام عل  اليافة الخلفية أو  .2

 نفس األعراض تنبئ إذا ما كا  عظ  القدم مكسوراا:
س علوو  اليافووة الخارجيووة للقوودم أو علوو  العظووم الزور ووي فووي ا لم في ويووط القوودم أو إيووام فووي  اعوودة عظووم المشووط الخووام .1

 اليافة الداخلية.
 خطوات. 4السور إمكانيةعدم إ افة  إل  ا لم هنالك  .2
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 على الكاحل  Rice(: تطبيق اجراءات قاعدة 1-13المهارة )
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 أذيات أصابع القدم 
Toes Injuries  

 

 .اتشو و يعاني المصاد من ألم وتورم ،أو اصطدام القدم بلسم  ا   سقوطلتيدف كسور أصاب  القدم بسبم أذيات ا

 المفصلية ألذيات العظمية و : لرفع –ضغط –ثلج  –راحة  (RICEإجراءات )

 72إلوو  48  أو المفصوولية والعظميووة الرفوو  ( لألذيووات العاوولية و  –اووغط ال –الثلج  –إجراءات اإليعاف ا ولي ) الرادة   يلسلةهي  
 .لم والتورمتمن  ا لألذية ل ةياعة التالي 

 .كسور والخلوعاللبورة في ال( باإل افة إل  RICEعالج كل ا ذيات العظمية والمفصلية والعالية الطرهية بججراءات )

 (R- Restالراحة ) .1
  ن بوودون دركووة، تشووف  ا ذيووات بشووكل أيوورع إذا ايووتراف المصوواد والرادووة تعنووي أن يثبووت المصوواد اللووزء المتووأذك

 .من الممكن أن تسبم زنادة في التورمو ايتعما  أك جزء من اللسم يزند الدورة الدمونة في تلك المنطقة 
 (ICEالثلج ) .2

يواعات  3إلو  2دقيقوة كول  30إلو   20يلوم أن يطبوق كويس مون الوثلج علو  المنطقوة المتأذيوة لمودة 
 ياعة. 48إل   24أو  خا  
 مراحل: 4الجلد المعالج بالبرودة عبر يمر 

كوويس  ارفو  ،دقيقوة 30إلو   20 خووا  يصووبح الللود فوي دالوة خودر.خدرثم الالووخز ثم يور الثوم البورودة 
) وابقه  اغط مطاةي رباطا غط اللزء المتأذك ب هاالثلج وبعد   .الرف ( E  -الاغط  Cمرفوعا  

تساعد عل  تخفيض التورم وااللتهواد وفوي فالبرودة تقبض ا و ية الدمونة من وذل  المنطقة المتأذية 
يلم تطبوق البرودة دالما يكون من الممكون   خلو العاات من التشنج.تو   ا لم و تنفسه    الو ت 

 .ذلك بعد ددوف ا ذية.تتعلق فترة الشفاء بمقدار التورم الموجود 
زند مون الودورة الدمونوة فوي المنطقوة تإذ عل  ا ذية اليديثة تأثور معاكس لتأثور البرودة   تطبوق اليرارةل

 ونزند بشكل كبور من التورم وا لم.
 على األذية :الية لتطبيق البرودة التاستخدم واحدة من الطرق 

ةبقووة  ،أو منشووفة رةبووة ربووة  وو  مسوويوق الووثلج فووي كوويس بايووتيكي ماوواع  اللوودار أو  •
 ا  رباةوكويس الوثلج علو  القمواش وايوتعمل   ماش رةم فوق مو   ا ذيوة ثوم  و   واددة من

 .المصاد اللزء تأخي شكل أكيا  الثلج أن تستطي   .كيس الثلج في مو عه تثبوت ل ا  مرن

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

ينوتج عنوه  ا  كيميائي ا   غط الكيس يسبم مزج  ةبقتون،وك  تيتميكمة اإلغاق    دقوبةايتخدم   •
 لكنها أياا  وهيا الطرنقة ال تبرد بشكل جود كما في الطرق ا خرى   ا  مبرد   ا  تفاعل ييدف تأثور 

تسووووتطي  تفقوووود  وووودرتها التبرنديووووة بسوووورعة و بكوووول دا ، .ا  وفر مائمووووة عنوووودما ال يكووووون الووووثلج متوووو
 فقط. ايتعمالها لمرة واددة

 (C-Compressionالضغط ) .3
الاووغط  وودرة الللوود كممما يحممد  يكووبس  ووغط المنطقووة المتأذيووة السوووائل ونبقوهووا خووار  مو وو  ا ذيووة.

علووو   ا  مطاةيووو ا   ووواغط ا  مياولوووة تقووووود النوووزف الوووداخلي ةبوووق رباةووول وا نسووولة ا خووورى علووو  التمووودد.
واموأل المنواةق المفرغوة بيشووة  ،الوود أو المرفوقو  الفخوي و الركبة و الكادل و المنطقة المتأذية خاصة القدم 

 )مثا : منشفة(  بل تطبوق الرباط.
 األربطة متوفرة بقياسات متعددة حسب مناطق الجس  المختلفة:

 إنا عرض يستعمل للريغ والود. 2 •
 المرفق واليراع.إنا عرض يستعمل للكادل و  3 •
 إنا عرض يستعمل للركبة والساق. 4 •

يواعة بايوتثناء و وت تطبووق البورودة. يسوتطي   24إلو 18يلم أن يستمر المصاد في و و  الربواط 
 . بشكل نهائي المصاد عند المساء خلخلة الرباط ولكن ال يلم فكه

غط النسوج اللونوة مح باو ذية الكادل     طعة  ماد تيت الرباط بشكل دوو  مفصول الكادول لتسو
فوووق  قرد موون أصوواب  القوودم وأكثوور ارتخوواءبووال ا  علوو  العظووام. يلووم أن يكووون فتوول الربوواط أكثوور إدكاموو

 إعا ة الدوران.الكادل ونلم أن يكون ميكما  كفاية إلنقاص التورم ولكن ليس ميكما  إل  دد 
 ( E- Elevationالرفع ) .4

رفوو  المنطقووة المتأذيووة  ييوود  جووزاء السووفلية لللسووم.تسوويم اللاذبيووة الوودم والسوووائل موون ا نسوولة إلوو  ا 
يسووواعد فوووي اليووود مووون النوووزف هبالمشووواركة مووو  الوووثلج والاوووغط مووون الووودوران الووودموك إلووو  تلوووك المنطقوووة 

 الداخلي ونخفض من التورم إل  اليد ا دن .
ال ترفوو   ،يوواعة بعوود دوودوف ا ذيووة 24فوووق مسووتوى القلووم فووي أو   موون الممكوون رفوو  اللووزء المتووأذك

بعووض الكسووور بعوود تثبوتهووا يلووم أن ال  إن  بأنووه مكسووور دتوو  تثبتووه بلبووورة دتوو   شووككت الطوورف إذا 
 ترف .

 :قواعد اإلسعاف األولي
غووور الممكوون تشووكولها أكيووا  الووثلج المعوودة منزليووا : تيفوو  أكيووا  الووثلج فووي الثاجووة علوو  شووكل ملسوومات ملموودة وموون  •

 لتنطبق عل  المنطقة المتأذية.
و وو  جووزء موون الكيووو  موو  ثاثووة أجووزاء موون المووواء يمنوو  التلموود ونمكوون بسووهولة صووياغة كوويس الووثلج ونمكوون إعوووادة  •

 ايتعمالها لعدة أشهر.
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الثلج بالشووكل المشووابه للمنطقووة المتأذيووة،  ابوول لايووتعما  ونيووزم  يقولملخاص بتلمود الخاار،ا    الثلج في الكيس •
 ونظي .   لانثقادفي كيس غور نفوذ للماء مقاوم 

انقووو  منشوووفة فوووي مووواء بوووارد واعصووورها واةوهوووا و وووعها فوووي كووويس  ،مووون أجووول المعاللوووة بوووالبرودة لمنطقوووة كبوووورة وايوووعة •
 بايتيكي ميكم اإلغاق.

دقيقووة بعوود ذلووك يمكوون إعووادة تلمووودها.  20م بلفووه بمنشووفة  طنيووة خفيفووة وةبقهووا لموودة    ،من أجل ايتخدام الكيس البارد •
 .لمعاللة المنطقة الصغورةالمنشفة المو وعة في كيس أصغر يمكن ايتخدامها 

 بالثلج.  ا  بايتيكي   ا  كيس امأل •
ى الللووود اللووزء البووا ي موون ا شوور الكووأ  إلوو  تيووت مسووتو  ،بالماء وجمدا وعندما تيتا  كيس الووثلج ا  بايتيكي   ا  كأي  امأل •

 نكها  رورك لمن  تل  الللد(.للبرودة ثم افر  المنطقة المتأذية بالللود )تير  ا  مقاوم ا  الكأ  يشكل مقبا
نزع أيفل الكأ  الووور ي و ووم بجةبا هووا علوو  عنووق كوويس الووثلج عنوودها ينزلووق الووثلج عبوور ا  ،كيس الثلج  ءلتشكول  م  لمل •

 الكأ  إل  الكيس.
 ل تفعل :تحذير
دقيقووووة  وووود يسووووبم عاووووة الصووووقي  أو تلوووو   30إلوووو   20ال تطبووووق كمووووادة الووووثلج  كثوووور موووون  •

 ا عصاد.
 ال تطبق كمادة الثلج عل  اللزء الخارجي الخلفي من الركبة  نه  د ييدف تل  ا عصاد. •
دوووم الللووود بقمووواش رةوووم يوصووول البووورودة بشوووكل ا ,ال تاووو  كموووادة الوووثلج مباشووورة  علووو  الللووود  •

 أفال.
إذا كانوت  أومتازموة رننوو مثول أمراض وعائيوة يعاني من ال تطبق البرودة إذا كان المصاد  •

 .ذية  د تعر ت يابقا  لعاة الصقي المنطقة المتأ
عووودم التو ووو  عووون ايوووتعما  كموووادة الوووثلج بسووورعة وااليوووتخدام المبكووور لليووورارة مموووا يزنووود ا لوووم  •

 48يووواعة ونفاووول إلووو   24بوووالووم بعووود أو  مووورات  4إلووو   3والتوووورم. ايوووتخدم كموووادة الوووثلج 
 ياعة. 72ياعة  بل تطبوق أك درارة ولألذيات الخطورة ينصح بتطبيقها دت  

 

 ل تفعل :تحذير
ميكم الشد  نه يعوق الدورة الدمونة، اتر  أصاب  الودين أو القدمون مكشوفة    ا  ال تطبق رباة •

بشكل يمكن مادظة تغور اللون فوها بسهولة.  ارن أصاب  الود أو القدم المتأذية م  ا خرى 
، شويود الللود وا لوم والخوودر ودوس الووخز عاموات تود  علو  إدكوام شوود السوليمفوي اللانوم 

بقه هكيا دت  تزو  ا عوراض ثوم االرباط و  ارخ   ن هيا ا عراض لاهر. إذا كان أك مرباطال
 أعد لفه عل  المنطقة ولكن بشكل أ ل إدكاما .

 

https://manara.edu.sy/

