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آسیب ورزشی چیست؟

.به یک عامل آزار دهنده یا صدمه زننده جسمی اتالق می شود: آسیب•
•A physical hurt or damage.

:  آسیب ورزشی•
.صدمه ای است که بر اثر پرداختن به یک فعالیت ورزشی حادث می شود

.در مطالعات همه گیر شناسی، جنبه جسمانی آسیب مد نظر است•
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علل اصلی ايجاد صدمات ورزشی چيست؟

عدم آمادگی بدنی✓

گرم نکردن بدن پيش از شروع فعاليت ورزشی

استفاده از تکنيک های نادرست✓

و نيز ماهيت خود رشته ورزشی از جمله داليل ايجاد آسيب های ✓

.ورزشی هستند



؟چگونه می توان از بروز صدمات ورزشی جلوگيری کرد

ورزشکاراندانش و سطح معلومات مربيان و خود ارتقا ➢

مطلوبسطح آمادگی بدنی داشتن ➢

فعاليتاز مبادرت به انجام قبل و گرم کردن بدن به اندازه کافی ➢



عاليم هشدار دهنده آسيبهای جدی

شروع درد ناگهانی و شدید➢

تداوم درد ناگهانی ➢

تورم ناگهانی ناشی ازخونریزیهای داخلی➢

ناپایداری مفصل آسیب دیده➢

یدهمحدودیت حرکتی عضو یا مفصل آسیب د➢



:وظایف مربی در قبال صدمات ورزشی 

:شوندمیتقسیمدستهسهبهورزشیصدماتقبالدرمربیوظایف

(دهدانجاماراوليهاقداماتیديدگیآسيببروزصورترد)دیدگیآسیبپیشرفتازجلوگیری.1

(کندجلوگيریديدگیآسيببروزاز)مجددآسیبهایازپیشگیری.2

(باشدورزشکارجانحافظبايدمربی)ورزشکارمرگازجلوگیری.3

ار ورزشکاران و والدین از شما  به عنوان یک مربی انتظ•
.دارند در کمکهای اولیه صاحب تجربه و مهارت باشید 

اولين فردی که اغلب با ورزشکار مصدوم روبرو می شود ، مربی است



:وظيفه قانونی يک مربی 9

.کنیدریزیبرنامهمناسببطورراورزشیهایفعالیت.1

.دهیدارائهمناسبهایآموزش.2

.سازیدایمنومطمئنراورزشمحیط.3

.سازیدفراهممناسبوکافیوسایل.4

.کنیدجورهمبارامتناسبورزشکاران.5

.دهیدرارقارزیابیموردتمریناجرایدرناتوانییاآسیببهابتالمیزاننظرازراورزشکاران.6

.کنیدنظارتدقیقبطورورزشکارانفعالیتبر.7

.سازیدآگاهورزشدرموجودخطراتازراورزشکاران.8

.نماییدفراهمرامناسباضطراریکمکهای.9



عوامل مربوط به آسيب به چند دسته تقسيم می شود؟
محیطیعوامل–2مربیوورزشکاربهمربوطعوامل–1



:                    عوامل مربوط به ورزشکار و مربی 

بی دقتی➢
تکنیک ضعیف➢
محیط فیزیکی نا مناسب ورزشی➢
انتظاربیش از حداز ورزشکار➢
خستگی➢
عدم آمادگی جسمانی ➢
تجهیزات نا مناسب➢
بیرونیمشکالتداشتنیامناسبروانیآمادگینداشتن➢
.داردجودوفیزیکیبرخوردهاریآنهاازبعضیدرکهورزشیبافتیاساختار➢
دیدگیآسیبسابقه➢

.بیشترین اتفاقات در زمانهای آخر تمرین رخ می دهد➢



:                                                                                   مکان ورزشی نامناسب( الف
یوع آسیب می تواندش...حریم زمین ورزشی و,تهویه,نور,استانداردنبودن مکان ورزشی ازلحاظ کفپوش

.هارا افزایش دهد
:                                                                                   تجهیزات ورزشی نامناسب(ب

تجهیزات , انواع راکت)وابزارهای ورزشی ...(کفش و لباس ورزشی)وسایل شخصی ورزشکار 
برای در صورت استاندارد نبودن می تواند عاملی...(اسبابهای محافظتی خاص و, توپ, محافظتی

.                                                         ایجاد آسیب باشند

عوامل محيطی



:انواع آسیب دیدگی از جهت اهمیت

؛(تهدید کننده ی جان مصدوم هستند)آسیب های اضطراری -الف

(.خطر مرگ را برای مصدوم به دنبال ندارند)آسیب های غیر اضطراری -ب

:اضطراریآسیبهای.1

سربهضربه•

داخلیشدیدهایخونریزی•

هامهرهستونهایآسیب•



آسیب (type)انواع

میهضرباثربرهارگشدنپارهنتیجهکهاطرافبافتهایدرخونتراوشcontusion(کبودی)کوفتگی
.باشد

.شودمیایجادناگهانیکششاثربرکهرباطهاآسیبsprainاسپرین
.شودمیایجادناگهانیکششاثربرکهعضالتوترآسیبstrainاسترین

.سختجسمیباسایشاثربرپوستآسیبabrasionخراشیدگی
.تیزنوکجسمبابرخورداثربرعضلهوپوستبینتداومرفتنبینازlacerationپارگی

ترک خوردگی یا 
شکستگی

fractureضربهراثبرمعموالکه(استخواندرشدنجدا)استخوانیتداومرفتنبیناز
.میدهدرخ

عضالتارادیغیرانقباضspasm(گرفتگی)اسپاسم
شکیلتوگرفتهقراریکدیگرمجاورتدرکهاستخوانیدوسرمحلتغییرdislocationدر رفتگی

.انددادهرامفصل
درفوریلاختالباوشدهایجادسربهضربهاثربرکهکلینیکیعالمتیکconcussionمغزی( تکان)ضربه

.استهمراهعصبیدستگاه
 Internalآسیبهای داخلی

Injuries

میادایجشدیدخارجیضربهاثربرمعموالًکهداخلیاحشاوامعابهآسیب
.گردد



:پیشگیری از آسیب های ورزشی . ۳

کردنسردوکردنگرم1.

ورزشبامتناسبجسمانیآمادگی2.

صحیحبطورورزشیهایتکنیکاجرایدرمهارت3.

یورزشرشتههراستانداردومناسبتجهیزاتووسایلازاستفاده4.

ضروریایمنیتجهیزاتووسایلازاستفاده5.

ورزشکارمناسبروانیآمادگی6.

مناسبتغذیه7.

کافیاستراحت8.

ورزشیتمریناتانجام9.
ورزشکاربهقوانینکاملآموزش10.
ورزشکارسالمتیشرایطباآشنایی11.
ورزشکارهایآسیبسوابقباآشنایی12.



اهداف معاینه پزشکی قبل از فعالیت   

تشخيص تواناييهای جسمانی و شناسايی استعداد های مهارتی1.

تشخيص ناتواناييها ونقايص جسمانی با توجه به سوابق بيماری2.

انتخاب نوع فعاليت جسمانی با توجه به ناتوانيها و تواناييها3.

تعيين نوع وشدت فعاليت با توجه به ويژگيهای جسمانی4.



کمکهای اولیه 

وسط از حادثه و تصادف تمجموعه اقدامات درمانی قبل از مراقبتهای پزشکی است که بالفاصله پس •

يم مار انجام ميشود تا از وخافراد حاضر در محل و با حداقل امکانات برای بهبودی حال مصدوم يا بي

د تر شدن حال او جلوگيری و تا حد امکان از درد و ناراحتی او کاسته شو



اهداف کمکهای اولیه 

ـ نجات جان مصدوم1•

ـ جلوگيری از بدتر شدن حال مصدوم2•

ـ افزايش احتمال بهبود مصدوم3•

ـ کاهش درد و ناراحتی مصدوم4•



امدادگرمسئولیت های 

ـ حفظ آرامش1•

ـ درک موقعيت2•

ـ تشخيص صحيح و اولويت بندی تشخيص ها3•

نزديک محل حادثهـ هماهنگی در رابطه با انتقال بيمار به مرکز درمانی يا بيمارستان 4•



کمکهای اولیه عمومی 

شايع ترين حوادث که نياز به کمکهای اوليه دارد•

بيهوشی

خونريزی 

مسموميت 

خفگی 

شکستگی 

دررفتگی

مشکالت قلبی ،

سوختگی و آسيبهای بافتی



برخی دیگر از کمکهای اولیه 

( از استريلگ)دادن پوشش استريلعبارت است از شستشوی زخم با استفاده از مواد ضد عفونی کننده و قرار: پانسمان •

روی زخم  

شحات ، تسکين دردمهار خونريزی ، حفظ پاکيزگی و جلوگيری از عفونت زخم ، جذب خون و تر: اهداف آن 

پوشاندن عضو آسيب ديده به وسيله باند يا پارچه تميز : باند پيچی •

ی و مراقبت از ضربه و آلودگیثابت نگه داشتن پانسمان يا آتل ، حمايت از عضو ، جلوگيری از خونريز: اهداف 

تفاده می کستگی و در رفتگی اسبه هر وسيلهای گفته ميشود که برای بی حرکت کردن عضو آسيب ديده در ش: آتل •

شود



Dr. taghavi

وظایف در کمک رسانی اولیه 
• SHOUTING FOR HELP

• APPROACH WITH CARE

• FREE OF DANGER

• EVALUATION OF ABC

•A: AIR WAY

•B: BREATHING

•C: CARDIAC



Dr. taghavi

کمکهای اولیه در آسیب های ورزشی

P R I C E D

•Protection

•Rest

•Ice

•Compression

•Elevation 

•Drugs



Dr. taghavi

P R I C E                      Protection



Dr. taghavi

P R I C E                           Rest



Dr. taghavi

P R I C E                   Compression



Dr. taghavi

P R I C E Elevation

کاهش خونریزی داخلی✓

محدود کردن اثر جاذبه بر تشدید خونریزی✓

کمک به ورید ها برای بازگرداندن خون به قلب✓

.ساعت بعد از آسیب انجام شود72تا 24در ✓



Dr. taghavi

P R I C E Ice

کاهش درد✓

تنگی عروق✓

کاهش خونریزی✓

کاهش سوخت و ساز عضو✓

کاهش التهاب✓

کاهش اسپاسم عضله✓

ساعت72تا 24بمدت ✓

دقیقه در هر دو ساعت20✓


