
 
ة معلومات ي حاالت اإلصابة باالرتجاج  حول ��ش

� وال ألول�اء األمور الدما�� ��اضيني  
                                                     

 
 
 
 

؟الرتجاج و االما ه ي
 دما��

 
ي 

ي قد تؤثر  من هو ن�عاالرتجاج الدما�� إصابات الدماغ الرض�ة اليت
. وقد �حدث  نت�جة لتعرض الرأس أو ع� عمل المخ �شكل طب��ي

�ة أو لهزة عن�فة ينتج هزة عن�فة و��عة  الجسم لالصطدام أو ل��
. حيت "الرجة الخف�فة" أو ما قد تظن أنها إصابة أو كال�جللمخ  

�ة �س�طة للرأس، قد  ة. ��  ينتج عنها آثار خط�ي
 

؟ ي
 ما �ي عالمات وأعراض اإلصابة بارتجاج دما��

 
 
 

ي  عالمات وأعراض �مكن أن تظهر 
اإلصابة باالرتجاج الدما��

ة بعد الحادث أو قد ال تظهر أ�ة أعراض إال بعد أ�ام بوض�ح و  مبا�ش
 وأسابيع منها. 

� بعرض أو أ��� من االرتجاج  ي حالة شعور أحد ال��اضيني
ي ��

الدما��
�ة ع� الرأس او الجسم، البد أ بعد تعرضه إلصابة صادمة أو  ن ��

ي يوم اإلصابة. وال �سمح له بالعودة إ� 
يتم إ�قافه عن اللعب ��

ي مجال الرعا�ة الصح�ة  �ي تخصم أحد  لعب إال بت��ــــح منمال
��

.  تقي�م حاالت  ي
 االرتجاج الدما��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي               � األعراض اليت  : ذكرها أحد ال��اضيني
 
 

ي الرأس.  •
 الشعور بصداع أو "ضغط" ��

ء أو الغث�ان • ي
 ال�ت

 عدم القدرة ع� حفظ التوازن أو الدوار •
 زدوجة أو الضباب�ةمالرؤ�ة ال •
 حساس�ة تجاە الضوء •
نح •  الشعور بالضعف أو التشوش أو الضباب�ة أو ال�ت
ي الذا�رة  •

� أو مشكلة �� ك�ي ي ال�ت
 صع��ة ��

 االرتباك والتشوش •
" أو باإلنهاكالشعور بتغ�ي "غ�ي طب��ي  •

 هل تعلم؟
 
 

ي دون أن �فقد المصاب 
تحدث معظم حاالت االرتجاج الدما��

 . الو�ي 
ي تزداد �سبة 

� اإلصابة باالرتجاج الدما�� � بني � ل��اضيني المصابني
ي السابق

ي ��
 . بحاالت ارتجاج دما��

 ، � ي األطفال والمراهقني
ي ��

تزداد �سبة اإلصابة باالرتجاج الدما��
ي  ح�ث

ة تعا��  أطول.  �حتاجون لف�ت
 

 
 

ي تمت مالحظاتها من قبل طاقم التدر�ب:   األعراض اليت
 
 

 بالدوار أو الذهول •
�
 يبدو مصابا

 غ�ي قادر ع� است�عاب مهمة أو وضع�ة ما •
�
 يبدو مشوشا

 ين� التعل�مات •
 اللعبة أو عدد النقاط أو خصمهغ�ي متأ�د من  •
نح الحركة •  م�ت
 �ج�ب ببطء ع� األسئلة •
 )للحظات معدودة �فقد الو�ي (ولو  •
ات مزاج�ة أو سلوك�ة أو شخص�ة •  تظهر عل�ه تغي�ي
جاع األحداث قبل اإلصابة أو السقوط  •  غ�ي قادر ع� اس�ت
جاع األحداث  •  اإلصابة أو السقوطبعد غ�ي قادر ع� اس�ت

 
 بال�امل"

�
 "اخ� مباراة واحدة وال تخ� موسما

 



ي الخطأعرا
 ةر ض وعالمات االرتجاج الدما��

 
 

ي مخ 
ة �� ي حاالت نادرة، قد ينتج عن االرتجاج جلطة دم��ة خط�ي

��
 عل�ه. لذا، البد من عرض المصاب ع� المصاب تحدث 

�
ضغطا

�ة أ الطب�ة فور رعا�ة ال ي تعرضه ألي اصطدام أو ��
و رجة عن�فة ��

ي حالة ظهور 
 أي من األعراض التال�ة:  الرأس أو الجسم، ��

•  � � �شكل واضح عن العني ي العني ا�ساع إحدى حدقيت
 األخرى. 

 �قاظ. النعاس أو عدم القدرة ع� االست •
ا�د الحدة  • �  الشعور بصداع م�ت
القدرة ع� التنسيق الشعور بالوهن أو الخدر أو تراجع  •

 الحر�ي 
ء المتكرر • ي

 الغث�ان أو ال�ت
 التلعثم •
 ن��ات ال�ع أو التشنجات •
 عدم القدرة ع� التعرف ع� األشخاص أو األما�ن •
 تزا�د حدة التشوش أو االضطراب أو االنفعال •
 ظهور سلوك غ�ي طب��ي  •
عالمة �عت�ب فقدان الو�ي (حيت ولو للحظات معدودة  •

 خطر)
 

ص�ب  أن العبما الذي يتوجب عل�ك فعله إذا شعرت 
�
لد�ك أ

؟ ي
 بارتجاج دما��

 
 

ي حال أن ساورت . ١
� لد�ك �� شكوك ح�ال إصابة أحد الالعبني

، ع� الفور قم ب�خراجه من الملعب واستد�ي  ي
بارتجاج دما��

ي أ�ع وقت. ال تحاول أن تخمن درجة إصابته 
الرعا�ة الطب�ة ��

ي يوم اإلصابة حيت بنفسك. ال �سمح له 
ول إ� الملعب �� � بال��

ي مجال 
� بالرعا�ة الصح�ة �� تحصل ع� ت��ــــح من أحد المختصني

 . ي
 تقي�م االرتجاج الدما��

 
ي ألي العب. التدر�ب أو . ٢

الراحة �ي أهم خطوات العالج والتعا��
 � ك�ي ي ال�ت

ي تتطلب مجهودا� �� ي أي ن�ع من األ�شطة اليت
اك �� االش�ت

ون�ة قد مثل المذا�رة والعم ل ع� الحاسوب ولعب األلعاب اإلل��ت
ي مرة أخرى أو حيت 

ي إعادة ظهور أعراض االرتجاج الدما��
يتسبب ��

بعد اإلصابة، العودة إ� ممارسة ال��اضة المدرس�ة  ز�ادة حدتها. 
البد وأن يتم من خالل عمل�ة تدر�ج�ة �قوم بتنظ�مها ومراقبتها 

 أحد مخت�ي الرعا�ة الصح�ة. 
 

ي وآثارە من شخص  تذكر:  . ٣
تختلف درجات اإلصابة باالرتجاج الدما��

� يتعافون �ش ، إال أن البعض آلخر. معظم الالعبني � ي وقت وج�ي
كل كامل ��

ي حاالت  لعدة أ�ام أو حيت أسابيع. و  همأعراضقد �ستمر 
اإلصابة ��

.  األعراضشد�دة الخطورة قد �ستمر   لعدة شهور أو أ���
 

 � ي �شعرون بها؟لماذا يتوجب ع� الالعبني  اإلبالغ عن األعراض اليت
 
 

، �حتاج المخ إ� وقت  ي
� بارتجاج دما�� ي حالة إصابة أحد الالعبني

��
ي 
ي منها . وتزداد احتمال�ة تكرار اإلصابة باللتعا��

ي أثناء التعا��
. رتجاج دما��

ي الحاالت  تكرار كما أن 
ي منها. و��

ة التعا��  اإلصابة �ط�ل من ف�ت
� الشباب قد ينتج عن النادرة،  ي الالعبني

االرتجاجات الدماغ�ة المتكررة ��
 تورم المخ أو إصابته بتلف دائم. وقد تتسبب بالوفاة. 

 
 
 
 
 
 

 الالعب  -اسم الطالب
 
 
 

 الالعب -توقيع الطالب 
 
 
 

 التار�ــــخ
 
 
 
 
 
 

�ي  و�ي األمر اسم    أو الو�ي ال�ش
 
 
 

�ي  و�ي األمر توقيع   أو الو�ي ال�ش
 
 
 

التار�ــــخ
 
 
 
 

JOIN THE CONVERSATION  www.facebook.com/CDCHeadsUp 
 
 
 



TO LEARN MORE GO TO >> WWW.CDC.GOV/CONCUSSION 
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