)Child Sport Concussion Assessment Tool 5 (Child SCAT5
دستورالعمل كاربردي در مواجهه با ضربه به سر در كودكان  ١٢ساله و كوچكتر در فوتبال براي پزشكان

فرم  SCATاز دو قسمت تشكيل شده است و تنها براي استفاده توسط پزشكان طراحي شده است .قسمت اول نحوه ي ارزيابي بازيكن دچار ضربه به سر
و قسمت دوم كه ارزيابي هاي ﻻزم پيش از فصل را بيان ميكند  .در صورت انجام اين ارزيابي ها قبل از شروع فصل ميتوان  ،در صورت بروز ضربه به سر
 ،نتايج بازيكن را با نتايج قبل از فصل مقايسه كرد و تصميم گيري بهتري نسبت به وضعيت كنوني بازيكن داشت  ،اما انجام آن ضروري نمي باشد.
در صورتيكه پزشك نيستيد  ،از فرم  CRT5استفاده كنيد.
اين فرم كه بر اساس آخرين دستورالعمل گروه كانكاشن در ورزش با حمايت فيفا تدوين )و در كميته ي پزشكي فدراسيون فوتبال به زبان فارسي ترجمه(
شده است را به جهت حفظ و ارتقاي سﻼمت بازيكنان مي توانيد بدون كسب اجازه به هر ميزان تكثير كرده و در اختيار كليه ي باشگاه ها  ،بازيكنان ،
مربيان و كليه افراد دخيل در ورزش قرار دهيد.

قانون اصلي
كانكاشن را شناسايي كنيد و از زمين بازي خارج كنيد.



بازيكنان مشكوك به كانكاشن بايد به صورت مداوم انجام شود.


هر گونه ضربه به سر  ،چه توسط ضربه ي مستقيم و چه از طريق انتقال

تشخيص يا عدم تشخيص كانكاشن باشد زيرا كه ممكن است

داشته باشد .در صورتيكه كه به بروز كانكاشن در بازيكن شك داريد ،

يك بازيكن با وجود داشتن ارزيابي نرمال در  SCAT5دچار

خصوصا زمانيكه عﻼيم خطر را مشاهده كرديد  ،بايد سريعا با اطﻼع به

نكات كليدي:


كانكاشن باشد.

به ياد داشته باشيد:


هر بازيكني كه مشكوك به بروز كانكاشن در وي هستيد را بايد

شوند.


باشيد .هيچ بازيكني كه تشخيص كانكاشن دارد  ،حق ندارد در


راه هوايي اين موضوع ﻻزم باشد(


پرسنل پزشكي در دسترس نيستند  ،بايد بازيكن را براي ارزيابي
اورژانس به مركز ارايه دهنده ي خدمات پزشكي انتقال دهيد.


بازيكناني كه مشكوك به كانكاشن هستند ،تا زمانيكه توسط يك
پزشك كانكاشن آنها رد نشود  ،مجاز به استفاده از الكل و دارو

اگر آموزش ﻻزم براي نحوه ي انتقال بازيكن را نديده ايد  ،تﻼش
نكنيد بازيكن را جابجا كنيد ) .جز در مواردي كه براي آزاد سازي

روز بروز كانكاشن به بازي برگردد.
در صورتيكه به بروز كانكاشن در بازيكن مشكوك هستيد  ،اما

هميشه در مواجهه با آسيب ها بايد اصول اصلي كمك هاي اوليه
) ارزيابي خطر  ،پاسخ دهي  ،راه هوايي  ،گردش خون ( رعايت

از زمين بازي خارج كرده و از نظر پزشكي به خوبي ارزيابي كرده
و او را از جهت تشديد عﻼيم به طور مداوم تحت نظر داشته

تشخيص كانكاشن  ،يك قضاوت باليني است كه بايد توسط يك
پزشك انجام شود .فرم  SCAT5نبايد به خودي خود مبناي

نيروي غير مستقيم  ،ميتواند عوارض جدي و حتي كشنده در بازيكن بدنبال

اورژانس  ،بازيكن را به نزديك ترين اورژانس بيمارستاني منتقل كنيد.

در برخي موارد عﻼيم كانكاشن ،طي زمان ايجاد ميشوند و بررسي

ارزيابي وجود آسيب نخاعي  ،از اساسي ترين قسمت هاي ارزيابي
يك آسيب در زمين است.



اگر آموزش ﻻزم براي خارج سازي وسايل و تجهيزات بازيكن را
نديده ايد  ،براي خارج سازي آنها هيچ تﻼشي نكنيد.

هاي غير ضروري تفريحي و همچنين راندن وسايل نقليه نيستند.
ترجمه شده در كميته ي پزشكي فدراسيون فوتبال جمهوري اسﻼمي ايران

قدم چهارم  :معاينه – GCS

ارزيابي اورژانسي در زمين
در مواجهه با بازيكن مشكوك به كانكاشن  ،پس از انجام ارزيابي هاي اورژانسي اوليه
 ،بايد قبل از تصميم به انتقال بازيكن براي ارزيابي هاي بيشتر ،تمامي مراحل ارزيابي
زير در زمين مسابقه انجام شود.
در صورت مشاهده ي هر كدام از نشانه هاي خطر بدنبال ضربه ي مستقيم يا غير
مستقيم به سر بازيكن  ،بازيكن بايد سريعا و در ايمني كامل از زمين خارج شود و
توسط يك پزشك ارزيابي شود .تصميم گيري در ارتباط با انتقال بازيكن به يك
مركز درماني  ،به عهده ي پزشك مي باشد.
ارزيابي  GCSيكي از اجزاي مهم بررسي ها ست و مي توان در صورت بدتر شدن
هشياري بازيكن  ،آنرا تكرار كرد .ارزيابي ستون فقرات گردني از اجزاي مهم ارزيابي
ها است اما نياز به تكرار آن وجود ندارد.

قدم اول  :ارزيابي نشانه هاي خطر





درد يا تندرنس گردني



دوبيني



تشنج

از دست دادن هشياري

وجود ضعف يا سوزن



سوزن شدن در اندام ها



استفراغ

سردرد شديد يا رو به
افزايش

تاريخ ارزيابي
بهترين پاسخ چشمي
چشم ها را باز نميكند

١

١

١

چشم ها را در پاسخ به درد باز ميكند

٢

٢

٢

چشم ها را در پاسخ به صحبت كردن باز ميكند

٣

٣

٣

چشم ها باز هستند

٤

٤

٤

بهترين پاسخ كﻼمي
پاسخ كﻼمي ندارد

١

١

١

اصوات غير قابل فهم توليد ميكند

٢

٢

٢

كلمات بي ربط استفاده ميكند

٣

٣

٣

گيج است

٤

٤

٤

كامﻼ آگاه است

٥

٥

٥

بهترين پاسخ حركتي

بدتر شدن هشياري



زمان ارزيابي

بيقراري،تحريك پذيري يا

جدل رو به افزايش

هيچ پاسخ حركتي اي ندارد

١

١

١

در پاسخ به درد اكستنشن ميكند

٢

٢

٢

در پاسخ به درد فلكشن ميكند

٣

٣

٣

در پاسخ به درد اندام را دور ميكند

٤

٤

٤

در پاسخ به درد محل درد را مشخص ميكند

٥

٥

٥

از دستورات پيروي ميكند

٦

٦

٦

نمره GCS

ارزيابي ستون فقرات گردني

قدم دوم  :نشانه هاي قابل مشاهده
 مشاهده ي مستقيم

آيا بازيكن گزارشي از وجود درد در گردن در حالت

 مشاهده در فيلم

خوابيدن بدون حركت روي زمين بازي

استراحت دارد؟
بلي

خير

بلي

خير

ناآگاهي يا گيجي يا عدم توانايي در پاسخ دهي صحيح به سواﻻت

بلي

خير

نگاه خالي يا پوچ

بلي

خير

آسيب صورت بعد از ضربه به سر

بلي

خير

اختﻼل در تعادل /راه رفتن  /عدم هماهنگي موتور  :سكندري
خوردن  /حركات سخت و كند

اگر در حالت استراحت  ،در گردن وجود ندارد  ،آيا بازيكن
در دامنه ي حركتي كامل و فعال درد دارد؟
آيا قدرت و حس اندام ها طبيعي است ؟

بلي

خير

بلي

خير

بلي

خير

در بازيكني كه سالم يا كامﻼ هشيار نيست  ،بنا را بر وجود
آسيب ستون فقرات گردني ميگذاريم تا خﻼف آن ثابت شود.

ترجمه شده در كميته ي پزشكي فدراسيون فوتبال جمهوري اسﻼمي ايران

