دليل خاص باإلرتجاج الدماغي
للمدربين والمعل ّمين واألهل والتالميذ والمعالجين الرياضيين
ما هو اإلرتجاج الدماغي؟

اإلرتجاج الدماغي هو إصابة تلحق بالدماغ ال يمكن رصدها بواسطة األشعة السينية الروتينية واألشعة المقطعية وال من خالل التصوير بالرنين المغناطيسي .وقد يؤثر اإلرتجاج
الدماغي في الطريقة التي يفكر فيها المصاب ويتذكر فيها األمور ويؤدي إلى ظهور عوارض ومؤشرات مختلفة ال تشمل اإلغماء بالضرورة.
ما هي األسباب المؤدية إلى اإلصابة باإلرتجاج الدماغي؟

قد ينجم اإلرتجاج الدماغي عن أية ضربة يتعرض لها الرأس أو الوجه أو العنق أو عن ضربة تصيب الجسد وتبعث قوة إلى الرأس ،كتعرض الرأس لضربة كرة أثناء لعب كرة
القدم ،أو التعرض للدفع على الحائط في لعبة الهوكي.
ما هي العوارض والمؤشرات الخاصة باإلرتجاج الدماغي؟

قد ينجم عن اإلرتجاج الدماغي أحد العوارض والمؤشرات التالية على األقل:
م رصدها:
المؤشرات التي ت ّ
الجسدية

اإلدراكية

السلوكية

النوم

•صداع
•ألم في العنق
•ألم في المعدة
•غشاوة في الرؤية

•ضباب في الرؤية
•صعوبة في التركيز
•سرعة االنفعال
•حزن/إنفعال
• ُنعاس

م اإلبالغ عنها:
العوارض التي ت ّ

•ضغط في الرأس
•دوار
•غثيان
•حساسية تجاه الضوء/الضجيج
•صعوبة في التذ ّكر
•عصبية/قلق
•اكتئاب

•صعوبة في النوم

•فقدان الوعي
•غثيان/تقيؤ
•نوبة  /تش ّنج
•ضعف في التآزر العضلي/التوازن
•صعوبة في التركيز
•صعوبة في التذ ّكر

•انفعاالت غير مناسبة
•اكتئاب
• ُنعاس

•فقدان الذاكرة
•تباطؤ في زمن رد الفعل
•تداخل في الكالم
•تشوّ ش
•تباطؤ في زمن رد الفعل

مالحظة :قد يواجه التالميذ الذين يق ّل عمرهم عن العاشرة أو ذوي االحتياجات الخاصة أو الذين ال تشكل االنكليزية أو الفرنسية لغتهم األم صعوبة
أكبر في التعبير عما يشعرون به .وقد ال تظهر المؤشرات الخاصة باإلرتجاج الدماغي بشكل واضح لدى التالميذ األصغر سنا ًّ.
اشتبهت بإصابة تلميذ ما باإلرتجاج الدماغي
خطة عمل :ما يجب عليك فعله إذا
َ

إختبار الذاكرة

إذا كان التلميذ فاقد الوعي:
•قم بتطبيق خطة العمل الخاصة بحاالت الطوارئ واتصل بالطوارئ (.)911
•ضع احتماالً بأن يكون التلميذ مصابا ً في عنقه واعمد إلى تجميده في مكانه قبل وصول خدمات
الطوارئ شرط أن تكون مدرّ با ً على ذلك.

إذا عجز التلميذ عن اإلجابة إلى أيّ من األسئلة التالية فقد يكون مصابا ً باإلرتجاج
الدماغي:
•ما الذي نمارسه من نشاط/رياضة في هذه اللحظة بالذات؟
•في أي ملعب/منشأة نحن اليوم؟
•في أيّ وقت من اليوم نحن اآلن؟
•ما اسم مدرّ سك/مدرّ بك؟
•ما اسم مدرستك؟
مالحظة :يجب تكييف األسئلة مع عمر التلميذ والنشاط الذي يمارسه.

•إمتنع عن نقل التلميذ من مكانه وعن نزع المعدات الرياضية؛ وانتظر وصول خدمات الطوارئ
إلى المكان.
•ال تترك التلميذ بمفرده.
•إتصل بوالد التلميذ أو والدته أو بالوصي عليه.
إذا كان التلميذ في وعيه:
•أوقف النشاط فوراً.
•إسحب التلميذ من النشاط فقط إذا كان تحريكه آمناً.
•قم بإجراء تقييم أوّ لي لرصد أية إصابة محتملة باإلرتجاج الدماغي  -راجع القسم الخاص
بالعوارض والمؤشرات ،واعمد إلى إجراء اختبار الذاكرة واختبار التوازن (اختياري).
i.iبعد التقييم األوّ لي وفي حال اشتبهت بارتجاج دماغي:
– –ال تسمح للتلميذ بالعودة إلى ممارسة نشاطه.
– –إتصل بوالد التلميذ أو والدته أو بالوصي عليه كي يحضروا ويصطحبوه معهم.
– –أمكث مع التلميذ حتى وصول والده أو والدته أو الوصي عليه.
– –إتصل بالطوارئ ( )911في حال تفاقم أيّ من العوارض أو المؤشرات.
– –أبلغ والد التلميذ أو والدته أو الوصي عليه بضرورة إخضاعه للفحص على يد طبيب أو
ممرض ممارس بأسرع وقت ممكن وقم بتزويدهم بنسخة من هذا الدليل.
iiiiبعد التقييم األوّ لي وفي حال عدم االشتباه بارتجاج دماغي:
– –إسمح للتلميذ بالعودة إلى النشاط.
– –إتصل بوالد التلميذ أو والدته أو بالوصي عليه إلبالغهم بالحادث.
– –قم بتزويد والد التلميذ أو والدته أو الوصي عليه بنسخة من هذا الدليل وأبلغهم بضرورة
مراقبة التلميذ لمدّة تتراوح بين  24و 48ساعة باعتبار أن المؤشرات والعوارض قد ال
تظهر قبل ساعات أو أيام.

إختبار التوازن (إختياري)
إرشادات خاصة بوضعية الوقوف

أطلب إلى التلميذ أن يقف بشكل تتالصق فيه اصابع إحدى
قدميه مع كاحل قدمه األخرى وبحيث تكون قدمه المهيمنة
في الخلف ويكون الوزن موزعا ً على القدمين بالتساوي.
ويفترض بالتلميذ أن يحاول الحفاظ على توازنه مدّة 20
ثانية ،يبقي خاللها يديه على خصره ويغمض عينيه .أحسب
عدد المرات التي يفقد فيها التلميذ هذه الوضعية ،فإذا فقدها
متعثراً ،أطلب إليه فتح عينيه والعودة إلى وضعية البداية مع
اإلبقاء على توازنه .إبدأ بتسجيل الوقت عندما يصبح التلميذ جاهز
الوضعية ويغمض عينيه.
راقب التلميذ مدّة  20ثانية ،فإذا أخفق في الحفاظ على وضعيته (أي
إذا نزع يديه عن خصره مثالً أو فتح عينيه أو رفع قدمه األمامية
أو كاحله أو خطا خطوة ما أو تعثر أو سقط أرضا ً أو ترك وضعية
البداية ألكثر من  5ثوان) ،قد يكون مصابا ً بارتجاج دماغي .أداة تقييم
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إرشادات للتالميذ خالل مرحلة شفائهم من االرتجاج الدماغي

من المهم أن يكون التالميذ ناشطين وأن يمارسوا الرياضة ،لكن يتوجب على التلميذ الذي تل ّقى تشخيصا ً باإلرتجاج الدماغي أن ي ّتبع خطة فردية بإشراف طبي من أجل العودة
إلى التعلّم /العودة إلى ممارسة النشاط الجسدي.
العودة إلى التعل ّم والعودة إلى ممارسة النشاط الجسدي

الخطوة األولى التي تنطبق على تلميذ تل ّقى تشخيصا ً باإلرتجاج الدماغي هي نفسها الخطوة الخاصة بالعودة إلى التعلّم والعودة إلى ممارسة النشاط الجسدي.
الخطوة األولى :الراحة واالكتفاء بممارسة نشاط إدراكي وجسدي محدود ،ما يعني الح ّد من مشاهدة التلفزيون واستخدام الحاسوب وارسال الرسائل النصية وممارسة
ألعاب الفيديو والقراءة .ويتغيب التلميذ عن المدرسة في الخطوة األولى التي يجب أن تستمر  24ساعة على األقل إلى ان تبدأ العوارض/المؤشرات بالتراجع أو الزوال.

العودة إلى التعل ّم*

العودة إلى ممارسة النشاط الجسدي

تجري عملية العودة إلى التعلّم بشكل فردي وتدريجي لتلبية االحتياجات
الخاصة بك ّل تلميذ .وليس من صيغة جاهزة لتطوير االستراتيجيات الهادفة إلى
مساعدة التلميذ المصاب بارتجاج دماغي من أجل العودة إلى نشاطاته التعلّمية.

خطوة :2

اإلكتفاء بممارسة نشاط جسدي هوائي خفيف كالمشي أو ركوب الدراجة
الثابتة.

خطوة 2أ( :تراجع العوارض)

خطوة :3

يحتاج التلميذ خالل هذه الخطوة إلى استراتيجيات و/أو مقاربات فردية يتم
اعتمادها في الصف لمساعدته في العودة إلى نشاطاته التعلمية بشكل كامل -
على أن يتم تكييف هذه النشاطات عندما يشفى التلميذ من اإلرتجاج الدماغي.
تستلزم هذه الخطوة تكثيفا ً بطيئا ً للنشاط اإلدراكي لدى التلميذ المصاب (سواء
في المدرسة أو في البيت) ألن اإلرتجاج الدماغي قد يؤثر في أدائه األكاديمي.

ممارسة نشاط فردي مرتبط برياضة معينة ،كالتزلج في إطار رياضة
الهوكي أو الركض في إطار رياضة كرة القدم .ويجب االمتناع عن
حصول أي احتكاك جسدي.

مالحظة :قد تؤدي النشاطات اإلدراكية إلى عودة ظهور عوارض االرتجاج
الدماغي أو إلى تفاقمها.
خطوة 2ب( :إختفاء العوارض)

دانش يبدأ التلميذ بممارسة نشاطاته اإلدراكية بشكل منتظم من دون اللجوء
إلى أية استراتيجيات و/أو مقاربات فردية في الصف ،لكن يجب االستمرار
في مراقبة التلميذ عن كثب حتى بعد اختفاء العوارض بهدف رصد أي ظهور
آخر للعوارض/المؤشرات وأي تدهور في عادات العمل أو في األداء.
مالحظة :تتم هذه الخطوة بالتوازي مع الخطوة  – 2العودة إلى ممارسة
النشاط الجسدي .وقد ينتقل بعض التالميذ مباشرة من الخطوة األولى إلى
الخطوة 2ب في حال خلوّ هم من العوارض.

خطوة :4

ممارسة نشاطات تخلو من االحتكاك الجسدي كتمارين المقاومة التدريجية
والتمارين الخالية من االحتكاك الجسدي ،ث ّم التطور نحو تمارين أشد
صعوبة كتمارين رياضة كرة القدم والهوكي على الجليد.
مالحظة :ينبغي الحصول على تصريح صادر عن طبيب أو ممرض
ممارس قبل المباشرة بالخطوة .5
خطوة :5

المشاركة الكاملة في نشاط جسدي عادي ضمن رياضة تخلو من االحتكاك
الجسدي ،شرط الحصول على تصريح طبي.
خطوة :6

المشاركة الكاملة في نشاطات رياضية تتضمن احتكاكا ً جسدياً.

مالحظة :ال يجب احتساب هذه الخطوات كأيام بل ينبغي أن يستغرق كل منها  24ساعة على األقل ،علما ً أن الوقت الالزم إلنجاز ك ّل خطوة يتغير وفقا ً لحدّة اإلصابة باالرتجاج
الدماغي وللطفل/الولد المصاب.
في حال عودة أيّ من المؤشرات و/أو العوارض الخاصة باإلرتجاج الدماغي إلى الظهور مجدداً و/أو في حال تدهور عادات العمل أو األداء  ،يجب إخضاع التلميذ للفحص على يد
طبيب أو ممرض ممارس.
لمزيد من المعلومات حول االرتجاج الدماغي ،يرجى زيارة المواقع
التالية:

Concussions Ontario: www.concussionsontario.org
Ophea: safety.ophea.net
Parachute: www.parachutecanada.org/active-and-safe
Ontario Government: www.ontario.ca/concussions

* ت ّم االستنساخ بإذن من أوفيا ( ،)Opheaإرشادات السالمة الخاصة بالتربية البدنية
في أونتاريو (يتم تجديده سنويا ًّ)
تمت صياغة هذا الدليل بناء على أدوات مدرجة في المواد المطبوعة تتضمن إعالن
التوافق الدولي حول اإلرتجاج الدماغي في الرياضة ( )2013و إرشادات ثينكفيرست
حول اإلرتجاج الدماغي.
تمّت مراجعة هذه اإلرشادات من قبل لجنة باراشوت /ثينكفيرست للتربية والتوعية
بشأن اإلرتجاج الدماغي ومجموعة العمل المعنية باإلقرار والتوعية المدرجة ضمن
االستراتيجية الخاصة باصابات الدماغ الرضحية الخفيفة/االرتجاج الدماغي التابعة
لجمعية الرضح العصبي في أونتاريو التي عنيت بتمويل صياغة هذا الدليل.
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