اإلصابات
الرياضية

أصبحــت ممارســة الرياضــة التــي لم تعــد مقصــورة على عمر
معني جزءاً ال يتجزأ من حياة كثير من الناس في العالم .فبينما
جتــد البعض ميــارس الرياضة بهدف االســترخاء واملتعة ،جتد
آخرين ميارسونها بهدف احملافظة على صحتهم ولياقتهم.
ومــع تزايــد اإلقبال على ممارســة الرياضة بات مــن املتوقع أن
تــزداد اإلصابات الرياضية كماً ونوعاً ولكنها في أغلب األحيان
ال تكون خطيرة ،خصوصاً إذا عوجلت مبكراً بشكل صحيح.

أنواع اإلصابات الرياضية

النــوع األول ويشــمل اإلصابات املفاجئة كالتــواء الكاحل ومتزق
األربطــة وغضاريــف الركبــة ،وعضــات الفخــذ والســاق ،أما
النــوع الثاني فينتج عــادة عن زيادة احلركة وتكرار االســتخدام
كألم الكوع عند العبي التنس وآالم الساق عند ممارسة اجلري
ملسافات طويلة.

هل الرياضة مرتبطة بعمر معين؟

مــن املؤكد أن ممارســة الرياضة بصــورة منتظمة خالل مراحل
العمــر اخملتلفــة لــه تأثيــر مباشــر فــي احملافظــة علــى اللياقة
والنشــاط لكنه يستحســن اختيار الرياضة والتمرينات املناسبة
مبا يتوافق مع الكفاءة الشــخصية والفئــة العمرية .فكلما تقدم

اإلنسان في العمر فإنه سيكون أقل قدرة على ممارسة احلركات
والرياضــة العنيفــة وأكثــر قابليــة لإلصابــة بتمــزق العضــات
وأوتارهــا ،وأكثر معاناة من مشــاكل املفاصــل والعمود الفقري.
لذلك ننصح كبار الســن مبمارســة اإلحماء بطريقــة جيدة قبل
ممارسة الرياضة.

ما هو اإلحماء (التسخين)؟

مــن املعروف أن العضــات واألربطة تعمل بكفــاءة أفضل وأقل
فرصة لإلصابة إذا مورس اإلحماء قبل بدء التدريب أو املباراة.
ما الذي يحدث؟
 -1زيادة حرارة العضالت وسرعة انقباضها.
 -2زيادة مرونة العضالت ومطاطيتها.
 -3زيادة نشاط اجلهاز العصبي والتنفسي والدموي.
عادة ما يحتوي اإلحماء على متارين اإلطالة ،ولكن ميكن إعداد
برنامــج اإلحمــاء مبا يناســب الرياضــة اخملتارة .فمث ً
ال املشــي
يُعــد إحما ًء جيــداً للجري .وميكن زيادة فتــرة مترينات اإلحماء
وشــدتها كلمــا اقتــرب موعد املبــاراة واملنافســة .لذلــك ننصح
باإلحمــاء مدة  20-15دقيقة قبل البدء في التدريب واملشــاركة
فــي املنافســات الرياضية و 10دقائق بعــد االنتهاء من التدريب
واملنافسات.

اإلصابات الرياضية المفاجئة

معظــم اإلصابــات احلــادة التــي تصيــب املفاصــل واألربطــة
والعضــات وأوتارهــا تكــون مصحوبة بنزيف وتــورم وآالم مما
يتطلب عالجاً فورياً للوصول إلى االلتئام والشــفاء بأسرع وقت
وعليه ننصح باآلتي:
 -1التوقف عن اللعب والتزام الراحة.
 -2وضــع كمــادات الثلــج على اجلــزء املصاب للتقليــل من األلم
والتورم.
 -3رفع اجلزء أو العضو املصاب برباط ونحوه.

كيفية وضع كمادات الثلج

 -1ضــع مكعبــات صغيرة أو قطعة كبيرة مــن الثلج داخل فوطة
مبللة باملاء.
 -2ضع الفوطة على اجلزء املصاب ملدة ( )15-10دقيقة.
 -3كرر وضع الكمادات مرات عديدة خالل الـ  72ساعة األولى
وبعد اإلصابة.

مالحظة:

ال ينبغــي جتــاوز الفتــرة الزمنية املذكــورة أعاله ألن هــذا يزيد
األلم ويؤخر االلتئام ويؤدي إلى حرق اجللد في املكان املصاب.
صممت للغرض
ميكن االســتعاضة عــن الثلج بكمادات خاصــة ُ
نفسه تُباع في الصيدليات.

ميكن لف اجلزء املصاب في احلاالت اآلتية:
 -1الكدمات.
 -2إصابة العضالت وأوتارها واألربطة.
 -3إصابة املفاصل.
 -4الكسور.

اإلجهاد الناتج عن المبالغة في الرياضة

إذا مورســت الرياضة (التمارين الرياضية) بشــكل شــديد فإن
ذلك قد يؤدي إلى أصابة بعض األنسجة باإلجهاد كالتهاب أوتار
العضــات حــول املفاصــل نتيجة االســتخدام املتكرر الشــديد،
وهذا ما يُفسر ألم ال َعقِ ب بعد اجلري ملسافات طويلة.
وفــي بعض األحيان نتيجة للجري العنيف تصاب عظمة أســفل
الســاق ببعض الشــروخ الصغيــرة مما يؤدي إلى ألم شــديد في
مقدمة الساق يتطلب عالجها الراحة الكافية.
إن تنظيــم البرنامــج التدريبــي حتت مراقبة مــدرب خبير كفيل
مبنع هذه اإلصابات.

التئام األنسجة

ُو ِهب اإلنسان قابلية كبيرة لاللتئام من اإلصابات إذا ما اتخذت
جميع األسباب الالزمة لتحقيق ذلك ،وهي كاآلتي:
٭ ٭عدم العودة إلى النشــاط الرياضي الســابق إال بعد انقضاء

فترة الشــفاء التام وإعطاء العضو أو اجلزء املصاب الراحة
الكاملــة وخصوصــاً فــي املرحلة األولــى عندما يكــون األلم
مصحوباً بتورم.
٭ ٭البــدء فــي أداء مترينــات أو حركات ســهلة للعضــو املصاب
بعــد مــرور يومني من اإلصابة والتي ميكــن زيادتها تدريجياً
بشرط عدم إثارة األلم.
٭ ٭استخدام احلرارة كالكمادات الساخنة بعد مضي  72ساعة
من اإلصابة وذلك بعد استشــارة الطبيب اخملتص أو املعالج
الطبيعــي ممــا يســاعد على تخفيــف األلم والشــد العضلي
وزيادة سرعة االلتئام.

نصائح عامــة لمزاولي األنشــطة والتمرينات
الرياضية
-1

-2
-3
-4
-5

ال تبــدأ التماريــن الرياضية وال تشــارك باملباريات إال بعد
شعورك بأنك في صحة جيدة.
ابدأ بتمارين اإلحماء (التسخني).
استشر مدرباً خبيراً عن وضع برنامج التمرينات.
توقف عن اللعب إذا شعرت باأللم.
ال عودة إلى النشاط الرياضي بعد اإلصابة إال بعد الشفاء
التــام والتأهيــل املناســب وإال فــإن ذلك يعرضــك إلصابة
أخرى أشد.

 -6ميكنــك االســتعانة بالطبيب اخملتــص أو املعالــج الطبيعي
لوصف التمرينات املناسبة بعد اإلصابة.
 -7جتنــب العالج احلراري أو التدليك في املرحلة احلادة بعد
اإلصابة مباشرة.
 -8عليك مراجعة الطبيب إذا كنت في حيرة من شدة اإلصابة.
 -9احــرص علــى اســتخدام األدوات املناســبة للحمايــة مــن
اإلصابــات الرياضيــة كاحلــذاء املناســب للجــري مثــ ً
ا
(املقاس اجليد واملبطن والذي ميتص الصدمات) واملالبس
املناسبة للطقس احلار والبارد.
 -10جتنب ممارســة الرياضة في الطقس شديد احلرارة حتى
ال تتعرض لضربة الشمس.
 -11عليــك بتنــاول الســوائل بكميات مناســبة لتعويــض الفاقد
أثناء ممارسة الرياضة.
 -12ال تســتعمل املكمــات الغذائيــة والهرمونــات ومشــروبات
الطاقة إال بعد مراجعة الطبيب اخملتص.
 -13الفحص الطبي الدوري ضروري لتجنب أي متاعب صحية
أثناء ممارســة الرياضة واختيار الرياضة املناســبة للحالة
الصحية.
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