
 مبادئ وأ خالقيات الطب الرايضي

العالقة بين الرايضيين وفريق الرعاية الصحية:-1  

المبادئ العامة: -1  

يحق للرايضيين التمتع بنفس الحقوق ال ساس ية التي يتمتع بها كل المرضى في عالقاتهم مع ال طباء وكل 

 المسؤولين عن الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص احترام الحقوق التالية:

كرامتهم الإنسانية. - 1  

سالمتهم الجسدية والعقلية. - 2  

تقرير مصيرهم. -3  

من حقوق الرايضي التمتع ابلخصوصية والسرية. –4  

يجب أ ن تكون العالقة بين الرايضيين وطبيب النادي وفريق الرعاية الصحية الآخرين خاضعة لالحترام  -5

س بقية على الهتمام ابلتنافس والعتبارات القتصادية المتبادل ويجب أ ن تعطى صحة ورعاية الرايضيين ال  

 أ و القانونية.

  -2المعلومات:

يحق للرايضيين أ ن يحصلوا على المعلومات بطريقة واضحة وصحيحة فيما يتعلق بوضعهم الصحي  -

جراء طبيي ، والتشخيص الخاص بهم والإجراءات الوقائية والإجراءات الطبية المقترحة، ومخاطر ومزااي كل اإ

لى ممارسة  وبدائل الإجراءات المقترحة، شاملة نتائج عدم الخضوع للعالج على صحتهم وعلى عودتهم اإ

عادة  جراءات اإ عطاء المعلومات حول عواقب ومضاعفات الإصابة وتطور مراحل العالج واإ الرايضة، واإ

 التأ هيل.

-3الموافقة:  

جراء يجب الحصول على موافقة الرايضيين الطوعية والمعتمدة على  - المعلومات الصحيحة عند تنفيذ أ ي اإ

 طبيي.

يجب أ ن تمنح الرعاية الخاصة لتجنب الضغوط الآتية من)المدرب،الإدارة، الرايضيين  -

الآخرين،العائلة...الخ(، بحيث يس تطيع الرايضيين اتخاذ القرارات اعتمادا على معلومات كاملة وصحيحة، 

صابة أ و مرض تم تشخيصهما.معال خذ بعين العتبار ال خطار المتعلقة بم مارسة رايضة معينة بوجود اإ  



يجوز للرايضيين تعيين شخص يس تطيع التصرف نيابة عنهم في حالة العجز. كما يجوز لهم تحديد الطريقة  -

صدار أ ي تعليمات أ خرى يرونها ضرورية.  )خطيًا( التي يرغبون أ ن يعالجوا بها واإ

جراء طبيي، عندما يكون الرايضيين غير قادرين على اإ  - عطاء الموافقة الشخصية المطلوبة فيما يتعلق ابإ

يطلب تخويل ممثلهم القانوني أ و الشخص المعين من قبل الرايضيين لهذا الغرض، بعد أ ن يحصلوا على 

 المعلومات الضرورية. وتس تثنى الحالت الطارئة من هذه القاعدة.

بيولوجية أ و الحتفاظ بها أ و تحليلها أ و يطلب الحصول على موافقة الرايضيين لإعطاء أ ي عينة  -

 اس تخدامها.

: السرية والخصوصية-4  

يجب المحافظة على سرية كل المعلومات الخاصة ابلرايضيين ووضعهم الصحي والتشخيص والتكهن -1

عادة التأ هيل وكل المعلومات الشخصية ال خرى، حتى بعد وفاة الرايضي.  بنتائج المرض والعالج واإ

ذا نص يمكن فقط ا-2 ذا أ عطى الرايضي موافقة صريحة على ذلك أ و اإ لكشف عن المعلومات السرية اإ

القانون صراحة على ذلك. ويمكن افتراض الموافقة لفترة الضرورة لعالج الرايضي ابلكشف عن المعلومات 

آخر عنالرعاية الصحية للرايضي.  لمسؤول أ

ويجب أ ن تكون طريقة حفظها مالئمة.يجب حماية كل البياانت الطبية المحددة بطريقة صحيحة  -3  

يحق للرايضيين الطالع على سجلهم الطبيي الكامل وأ خذ نسخة منه. ويس تثنى من هذا الطالع على  -4

 البياانت المتعلقة ابلرايضيين أ و المزودة بمعلومات عن غيرهم.

ذا كان ضروراي للتشخيص -5 ل اإ أ و العالج أ و ل يسمح بأ ي اطالع على الحياة الشخصية للرايضي اإ

 الرعاية، ويخضع ذلك لموافقة الرايضي.

الرعاية والعالج:-5  

خالل التدريب والمنافسة خارج الوطن، يحق للرايضيين التمتع ابلرعاية الصحية الضرورية كذلك يحق -1

لى الوطن.  لهم الحصول على رعاية طارئة قبل العودة اإ

تشخيص اثني. يحق للرايضيين طلب الحصول على رأ ي طبيي اثني أ ي -2  



عادة  -3 يحق للرايضيين أ ن يحصلوا على العالج بطريقة كريمة فيما يتعلق ابلتشخيص والعالج والرعاية واإ

التأ هيل، وفقًا لمبادئ ثقافتهم وعاداتهم وقيمهم. كمايحق لهم التمتع بدعم من عائالتهم وأ صدقائهم خالل فترة 

 العالج والحصول على الدعم الروحي والتوجيه.

 الدر س الثاني: الطب الرايضي

 تمهيد:

أ صبح الطب الرايضي يضم مجموعة من العلوم والختصاصات ولم يعد كما كان في الماضي قاصرًا 

صاابت المالعب، بل أ صبح في الوقت الحاضر له دور ابرز في الوقاية والتأ هيل والتشخيص  على عالج اإ

الذي يشمل جميع العلوم التي لها عالقة ابلنشاط وفي النتقاء والتدريب والقياس والتقويم وأ صبح المجال 

 البدني والرايضي وليس فقط الناحية الطبية.

ومن الجدير ابلمالحظة أ ن الطب الرايضي ليس خاصًا برايضييي المس توايت العالية فقط، بل 

يخص ال غلبية العظمى من المشاركين في النشاط الرايضي، حيث أ نه يختص بشرح الجوانب الوظيفية 

لتشريحية والميكانيكية لعمل الجسم أ ثناء النشاط الحركي فضاًل عن طرق التدريب والوقاية وعالج وا

الإصاابت والتغذية والتغيرات التي تحدث داخل الجسم والمحيط الخارجي ابلرايضي من درجة حرارة أ و 

ريقة علمية أ و القيام رطوبة وغيرها، هذا يعني بأ نه يشمل كل من يعمل على تقديم التوجيه أ و المساعدة بط

ن تطور العمل  جراء الختبارات والفحوصات الطبية أ و معالجة ورعاية كل من يمارس النشاط الرايضي. اإ ابإ

في مجال الطب الرايضي يأ تي تماش يًا مع ارتفاع المس توى الرايضي والإنجازات الرايضية وزايدة معدل 

عداد تحطيم ال رقام القياس ية عامًا بعد عام وكل ذلك جاء  نتيجة مجموعة من المتغيرات في اتجاهات اإ

الالعب وكما يالحظ أ ن جميع هذه التجاهات تزيد من العبء الذي يقع على الرايضي مما يؤكد أ همية 

عمليات التقويم المس تمر لحالة الرايضي الصحية وتجنيبه الإصابة وتأ هيله للقيام ابل عباء البدنية المطلوبة 

عادة وكذلك اتخاذ التدابير ا لحتياطية لمنع وتقليل الإصاابت أ ثناء التدريب والمنافسة والعمل على سرعة اإ

وقاية الالعب من الإصابة والمحافظة على لياقته البدنية يعد الهدف ال ساسي و  الالعب للمالعب مرة أ خرى

 للفريق الطبيي المتكون من الطبيب وأ خصائي العالج الطبيعي وال خصائي الرايضي.

 

 



 

 

يقع على كاهل المتخصصون في مجال الطب الرايضي مسؤولية الرعاية الطبية المتكاملة كما  

للممارسين لل نشطة الرايضية، والرعاية الطبية للرايضيين ل تتوقف عند حد تقديم الرعاية العالجية لالعبين 

عادة تأ هيلهم فحسب بل تتضمن أ يضا اتخاذ الإجراءات الوقائية من حدوث الإ  صاابت.المصابين واإ  

 من هذا المنطق نجد أ ن مجال الطب الرايضي يش تمل على اهتمامات متعددة منها: 

الطب الرايضي التقييمي:-1  

يش تمل على اختبارات وفحوصات خاصة تحدد من خاللها حالة الالعبين من النواحي  

بات ه وفقا لمتطل المختلفة)الصحية، الوظيفية، التشريحية، النفس ية( ومقارنتها بما يجب أ ن يكونوا علي

ال نشطة الرايضية التي يمارسونها، وذلك لمعرفة أ وجه النقص بين حالت الالعبين وما يجب أ ن يحققوه من 

 أ هداف للوصول للمس توايت العالية.

الطب الرايضي التوجيهيي:-2  

جراء اختبارات س يكولوجية وقوامية  ووظيفية ومن خالل هذه الختبارات يتم  يختص هذا الفرع ابإ

لى المس توايت  مكانياتهم من أ جل الوصول اإ لى الرايضات التي تتناسب مع اإ توجيه الالعبين والممارسين اإ

 العالية.

الطب الرايضي الوقائي:-3  

يختص هذا النوع ابلبحث في التغيرات الفزيولوجية والوظيفية والتشريحية والنفس ية التي تحدث  

ن في مختلف الظروف الحياتية سواء في المالعب أ و خارجها وسواء كانت هذه التغيرات سلبية أ و لالعبي

يجابية وتقديم التوجيهات الوقائية التي يجب اتخاذها للحفاظ على صحة الالعبين وسالمتهم وما يجب  اإ

 البتعاد عنه.

الطب الرايضي العالجي والتأ هيلي:-4  



هامًا في مجالت الطب الرايضي، وهو يعمل على عالج وتأ هيل  يشكل العالج الرايضي اليوم جزءً 

ووقايةمن الإصاابت الناتجة عن ممارسة النشاط الرايضي، وذلك ابس تخدام الوسائل الطبيعية ويعمل في 

هذا المجال أ خصائيو العالج الرايضي الملمين بوسائل العالج الطبيعي المختلفة والمشكالت الناتجة عن 

البدنيةوالرايضية. ممارسة ال نشطة  

 ومن واجبات أ خصائي العالج الرايضي:

 :Prévention الوقاية-أ    

صاابت في رايضة معينة، ولتحقيق ذلك  لى اإ وهي تعني الوقوف على النواحي التي لو أ هملت قد تؤدي اإ

 يجب على أ خصائييي العالج الرايضي ما يلي:

طالة تتناسب مع - افظة نوع النشاط المؤدى بغرض المح يشترك مع المدرب في وضع برانمج تمرينات اإ

 على مرونة المفاصل التي تساعد على تحقيق أ على مس توى في ال داء.

يشترك مع المدرب في وضع برانمج تمرينات القوة التي تشمل المجموعة العضلية العاملة في هذا  -

تخاء حتى على الر النشاط مع مالحظة تدريب المجموعات العضلية العاملة على النقباض والمقابلة لها 

 يتحقق أ داء المهارة بتوافق وانس ياب وبأ قل جهد ممكن.

يحتفظ ببياانت كافية عن حالة الالعب ولياقته منذ بداية النشاط الرايضي، مثل نوع الإصابة وعدد  -

مرات حدوثها، شدة ونوع البرانمج التدريبيي الذي يتلقاه الالعب، مما يساعد في وضع وتقنين البرانمج 

 تناسب مع قدرات الالعب وابلتالي يقلل من احتمال حدوث الإصابة.الذي ي 

 

:Treatment عالج الإصاابت -ب  

 وفي هذه المرحلة، يجب على أ خصائي العالج الرايضي أ ن:

ساعة من حدوث الإصابة وقبل أ ن تزداد ال عراض المصاحبة  44يتابع التشخيص المبكر خالل  -

 وانخفاض المدى الحركي مما يزيد من صعوبة التقويم.لهاكالتورم،ال لم، والتقلص العضلي، 

يحتفظ ببيان عن الإصابة من حيث درجة خطورتها، مكانها، اتريخ حدوثها، النواحي الميكانيكية  -

المرتبطة بنوع الحركة التي كان يؤديها الالعب، وال عراض المصاحبة...الخ. حتى يمكن وضع البرانمج 

 العالجي المناسب.

لى المستشفى في يأ خذ القرار ا - رسال الالعب اإ لمناسب في ضوء التقويم والمعلومات السابقة بشأ ن اإ

لى الملعب مع تحديد نوع النشاط المناسب  عطائه عالجًا سريعًا يعود بعدها اإ الحالت المعقدة أ و اإ



ل بعد التأ كد من اختفاء ال لم لتجنب حدوث أ ي  لى الملعب اإ ومالحظة أ همية منع الالعب من العودة اإ

 مضاعفات.

شراف الطبيب النفسي. -  وضع خطة العالج المناس بة ابس تخدام العالج الطبيعي وتحت اإ

 

Réhabilitation لى الملعب -ج تأ هيل الالعب المصاب للعودة اإ  

وذلك ابس تخدام برانمج تدريبيي عام وخاص لتغطية نواحي الضعف التي تحدث بسبب الإصابة، 

لى حالته  التي كان عليها قبل الإصابة.حتى يتمكن الالعب من العودة اإ  

Physio-Therapy العالج الطبيعي -  

يعرف العالج الطبيعي في المجال الطبيي اليوم بأ نه مباشرة عالج ال مراض والإصاابت مثل أ مراض 

العظام قبل وبعد العالج الجراحي، ال مراض الباطنية والعصبية، وذلك ابس تخدام الوسائل الطبيعية 

 المختلفة:

 . Hydro-Therapyالعالج المائي  -

 . Electro-Therapyالعالج الكهرابئي  -

 . Exercise-Therapyالعالج الرايضي  -

 . Medical-Messageالتدليك الطبيي  -

 الدرس الرابع: والإصاابت والحوادث الرايضية

 1-تعريف الإصابة الرايضية:

الرايضية هي تأ ثر أ و تلف نس يج أ و مجموعة من أ نسجة الجسم نتيجة مؤثر خارجي أ و داخلي مما  الإصابة

لى تعطل عمل أ و وظيفة ذلك النس يج وتختلف نوعية المؤثر ابختالف ال س باب وهي كالآتي:  يؤدي اإ

لىشدةخارجيةكالصطدامبزميل وال رضأ وأ داة  أ  -مؤثر خارجي )ميكانيكي(:أ يتعرضالالعباإ

 مس تخدمة.

داء الفني الخاطئ أ و عدم التسخين مثل تمزق صابة الالعب نفسه بنفسه نتيجة لل   ب-مؤثر ذاتي:أ ي اإ

 عضالت الفخذ عند العدو.



ج- مؤثر داخلي )فيزيولوجي كيميائي(:مثل تراكم حمض الالكتيك في العضالت أ و الإرهاق العضلي، أ و 

لى حدوث التقلصات الع  ضلية.نقص الصوديوم في العضلة الذي يؤدي اإ  

 

 2- تصنيف الإصاابت حسب درجتها:

لى أ ربعة أ صناف:  تصنف الإصاابت بأ نواعها وشدتها اإ

 2-1-اإصاابت خفيفة:الكدمات، التقلصات البس يطة، السحجات الجلدية، اللتواءات البس يطة التي ل تنتج

 عنها أ ي مضاعفات.

 أ لم لحظي ل يدوم لفترة طويلة.* أ عراضها:

 * مدة الشفاء:ل تمنع الالعب من الس تمرار في التدريب أ و المباراة.

2-2-اإصاابت متوسطة: الكدمات الشديدة التي ل تصاحبها مضاعفات، التمزقات العضلية البس يطة، 

 اللتواءات المفصلية الشديدة والبس يطة والجروح الخفيفة.

 * أ عراضها:أ لم يس تمر نسبيا عن الدرجة السابقة، ورم بدرجة بس يطة، خلل خفيف في ميكانيكية الحركة في

 ال داء الرايضي ولكنه ل يظهر في الحياة العادية أ و التدريبات الخفيفة.

* مدة الشفاء:يس تغرق الشفاء الوظيفي حوالي عشرة أ ايم، بينما يتم الشفاء التشريحي بعد حوالي خمسة 

 عشر

 يوما.

 2-3-اإصاابت شديدة:

 الكدمااتلشديدةالتيتصاحبهامضاعفات،كالتجمعالدمويواللتهااباتلعضلية،التمزقااتلعضلية

 الشديدة،الكسور،الخلعالجزئي،التمزقااتلجزئيةلل ربطةوالمفاصل،التمزقااتلخفيفةللغضاريف )مفصل الركبة(.

 *أ عراضها:أ لم شديد، ورم ابرز وقد يصحبه تغير في لون البشرة، محدودية الحركة في ظروف الحياة

 العادية.



 * مدة الشفاء: تقرر وفقا لتقدير الطبيب ولكنها غالبا ما تس تغرق ما بين ثالثة وأ ربعة أ سابيع، وهي مدة

.تشمل الشفاء الوظيفي والتشريحي  

2-4-اإصاابت خطيرة:التمزق العضلي الكامل، الخلع الكامل وخاصة مفصل الكتف والمرفق وتزداد نس بة 

الخطورة ابلنس بة للرايضات التي تس تخدم فيها الذراعين بصفة أ ساس ية مثل: دفع الجلة، كرة اليد، السلة، 

الطائرة...الخ، تمزق غضاريف الركبة، الكسور المضاعفة والشديدة والمصحوبة بتلف أ نسجة الجسم 

لداخلية. ا  

صاابت الكسور  * أ عراضها: أ لم غير شديد في غالب ال حيان، ورم شديد يظهر فور وقوع الإصابة في اإ

والكدمات الشديدة والخلع وتمزق الغضروف، وقد يبدو تشوه العضو في غالب ال حيان، محدودية الحركة 

.  وشلل في بعض الإصاابت المرتبطة ابلمخ وال عصاب  
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