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خدمات الطوارئ

Emergency Services

األوتار
ِھاب ْ
اإلجھاد ال َعضلي ،و ا ْلت ُ
اإل ْل ِتواءات ،و ْ
Sprains, Strains, and Tendonitis
َيحْ ُدث ْاإل ْلتواء و اإلجْ ھاد العضلي عندما تتم ّدد العضالت أو
األربطة أو عندما تتمزقِ .ا ْلتھاب ْ
األوتار ،و يسمى باإلنجليزية
'تاندونيتس' ،و َيحْ ُدث عندما يلتھب ْال َو َتر .اإلصاب َتيْن معا ً،
ُيطلق عليھما إصابات 'األنسجة اللينة'.

ض َغط
اِ ْ
الضغط على المنطقة المصابة يمكن أن يساعد في تقليل
ال َّت َورّ م .استعمل ضمادة ْال ِتفاف َم ِر َنةُ .ق ْم ِبلفِّ المنطقة المصابة
ِابْتداءاً من أبعد نقطة من قلبك.

يمكن أن تستغرق إصابتك عدة أسابيع للشفاء .أفضل طريقة
لتعجيل شفائك ھو استخدام أسلوب 'رايس' : 'R.I.C.E.' -

مثال:

مِرْ َفق مُصاب
إبدء اللّفّ تحت المِرْ َفق

اِرتح ،ضع الثلج ،اِضغط ،اِرفع
تحريك المفصل أو العضلة المصابة ُمھ ّم أيضا ً لل ّ
شفاء.
من أجل تسكين األلم ،قد يقترح عليك طبيبك تناول بعض
األدوية بانتظام مثل االسيتامينوفين )تايلينول( أو اإليبوبروفين
)أدفيل ،موترين(.

واصل اللّفّ صعوداً إلى أعلى المِرْ َفق

ارتح
َو ِّفرْ الراحة والحماية للمنطقة المصابة بقدر ما تستطيع.
أ ْنصِ ت ِلجسدك .إذا كان ھنالك نشاط يسبب لك األلم ،فيجب
تقليل مزاولة ذلك النشاط.

ضع الثّلج
َ
ال ُبرودة قد تقلل من األلم وال َّت َورّ م .ضع الثلج على منطقتك
المصابة لمدة  15دقيقة ،ما بي َْن ثالث إلى أربع مرات في
اليوم ،و ذلك في األيام القليلة األولى.

يجب أن تكون الضمادة الملفوفة دافئة ومريحة دون أن تتسبب
الدموية .إذا بدأت تشعر ب َت َنمّل أو َت ّ
خذر في
في قطع ال َّد ْورة
ِ
أصابع القدم أو أصابع اليد ،أو تحوّ لت األصابع إلى اللون
األزرق أو األبيض ،فھذا يعني أن ال َّش َّدة ضيقة جداً .في ھذه
الحالة افتح الضمادة ثم ْ
أعد ل َّفھا بضغط أقل.

اِرفع

عندما تقوم بوضّع ّ
الثلج على إصابتك ،أو إذا كنت جالسا ً أو
مستلقيا ً ،فعليك أن ترفع المنطقة المصابة إلى مستوى القلب،
بقدر اإلمكان .باالضافة الى أنّ رفع المنطقة المصابة قليالً
يساعد في السيطرة على ال َّت َورّ م .استخدم كرسيا ً ،أو وساد ًة ،أو
أي داعم آخر يرفع المنطقة المصابة إلراحتھا.
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اإلجھاد ال َعضلي  -ي ْتبع
اإل ْل ِتواءات ،و ْ

Sprains and Strains - continued

الحركة أو مجموعة من تمارين الحركة

الحركة اللطيفة المنتظمة تساعد في تقليل ال َّت َورّم ،وتمنع تصلّب
المفاصل ،وتساعدك على العودة إلى النشاط العادي بشكل
أسرع.
حاول أن تمارس 'مجموعة تمارين الحركة' عدة مرات في
اليوم .ال ينبغي أن تكون التمارين غير مريحة عند القيام بھا.
مجموعة تمارين الحركة تعني تحريك العضالت أو المفاصل
المصابة ِب ُ
ط ُرقھا المعتادة للتحرك .على سبيل المثال ،إذا كان
ْ
لد ْيك إصابة في الكاحل ،فعليك أن تث ِن َي قدمك إلى األعلى و
إلى األسفل ،باإلضافة ِلتحريكھا بشكل دائري.
كيف 'تضع الثلج' على إصابتك
تحتاج إلى:
ْ
 −منشفة أو ضمادة ال ِتفاف َم ِر َنة
ٌ
 −شيء ما يكون بمثابة "كمّادة الثلج" )حزمة من البازالء
المج ّمدة ،أوكيسٌ من الثلج المجروش ،أو كيسٌ من
ٌ
حزمة من ُھالم الثلج اللّ ِّين(
مك ّعبات الثلج ،أو
 −وسائد إلراحة منطقتك المصابة
اِستعمال المنشفة
• ضع منشفة جافة على المنطقة المصابة.
•

ضع الثلج على المنشفة فوق المنطقة المصابة.
' ّ
الثلج'
منشفة

وسائد
ِلرفع ّ
الذراع

مثالَ :وضْ ُع ّ
الثلج على المِرْ فق المصاب
اِستعمال ضمادة ا ْلتِفاف َم ِر َنة
• لفَّ طبقة من الضمادة على المنطقة المصابة ،وتأكد من عدم
بقاء أي منطقة من ال َب َش َرة عارية.
•
•

ضع الثلج على الضمادة فوق المنطقة المصابة.
واصل لفَّ الضمادة على ّ
الثلج لتثبيته في مكانه .

ال تضع أبداً كيس الثلج أو كيس البالستيك مع الثلج مباشرة
على ال َب َش َرة العارية .إذ يمكنه أن َي ُ
ضر َب َش َر َتك .المنشفة أو
الطبقة األولى من الضمادة تساعد في َن ْش ِر البرودة مع حماية
َب َش َر ِتك.
العودة إلى مزاولة األنشطة وممارسة الرياضة
بعد اإلصابة ،تصبح العضالت أو األَ ْوتار أو األربطة غير
المستخدمة أقصر وأضعف .و بال ّتالي يصبح من المُرجَّ ح أنك
قد تؤذي نفسك مرة أخرى عند العودة إلى استخدام ھذه
المنطقة من َج َس ِدك.
قبل أن تعود إلى مزاولة األنشطة ،يجب أن تكون قادراً على
تحريك المفصل أو العضلة المصابة بكامل اِمكاناتھا على
لتقوية عضالتك كلّما تماثلت
الحركة .يمكنك إضافة تمارين ِ
للشفاء.
ع ُْد تدريجيا ً إلى مزاولة النشاط العادي و ِز ْد عليه كلّما كنت قادراً
على ذلك .على سبيل المثال ،بعد ْال ِتواء في الكاحل ،فإن الع َّداء
الجري كلّما كان قادراً على
يبدأ بالمشيِ ثم يقوم بإضافة تمارين
ِ
ذلك.
يعت َب ُر أخصائي العالج الطبيعي َمرْ ِجعا ً ممتازاً للمساعدة في
َع ْودَتك إلى مزاولة نشاطك مرة أخرى .إذ يمكنه أن ي َُوجّ ه
عالجك و تمارينك بحيْث تناسب إصابتك .ھناك تكلفة للعالج
الطبيعي ولكن اذا كان لديك تأمين صحي إضافي فيمكنه أن
يغطي التكاليف.

متى تطلب المساعدة الطب ّية

اِذھب لرؤية طبيب أسرتك في الحاالت التالية:
• إذا كانت إصابتك ال تزال َتح ُُّد من نشاطك بعد مرور 7
أيام.
َ
• إذا عاد الت َورّ م أو لم يتوقف بعد مرور أكثر من أسبوع أو
أسبوعيْن.

لِمعرفة المزيدُ ،يستحسن أن َتسأل:

• طبيب أسرتك
•  - HealthLinkBCرابط كولومبيا البريطانية للصّحة -
اتصل على رقم ) 8-1-1للصّم وضعاف السّمع (7-1-1
أو اذھب إلى  - HealthLinkBCرابط كولومبيا
البريطانية للصّحة  -على شبكة االنترنيت
www.HealthLinkBC.ca
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