)Concussion Recognition Tool 5 (CRT5
دستورالعمل كاربردي مواجهه با ضربه به سر در فوتبال  ،در كليه سنين براي پيراپزشكان

كانكاشن را شناسايي كنيد و بازيكن را از زمين خارج كنيد
ضربه به سر ميتواند با عوارض شديد و كشنده ي مغزي همراه باشد CRT5 .را ميتوان به عنوان ابزاري براي شناسايي
موارد مشكوك كانكاشن مورد استفاده قرار داد CRT5 .براي تشخيص كانكاشن طراحي نشده است.

قدم اول  :ارزيابي نشانه هاي خطر – آمبوﻻنس را صدا كنيد.

به دنبال هر آسيب به سر  ،در صورت مشاهده ي هر كدام از عﻼيم و نشانه هاي زير  ،بازيكن بايد سريعا و در امنيت كامل از
زمين خارج شود .اگر نحوه ي انتقال بدون خطر بازيكن به خارج از زمين را آموزش نديده ايد و يا به يك پيراپزشك آموزش ديده
دسترسي نداريد  ،براي ارزيابي اورژانسي بازيكن  ،به اورژانس اطﻼع دهيد.
.درد يا تندرنس گردني

.سردرد شديد يا رو به افزايش

.بدتر شدن سطح هشياري

.وجود ضعف يا سوزن سوزن

.از دست دادن هشياري

.بيقراري  ،تحريك پذيري يا جدل رو

.دوبيني

شدن اندام ها

.تشنج

.استفراغ

به افزايش

به ياد داشته باشد:


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



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

قدم سوم  :ارزيابي عﻼيم
.سردرد
.احساس فشار در سر
.اختﻼل تعادل
.حالت تهوع يا استفراغ
.خستگي يا كمبود انرژي

قدم چهارم  :ارزيابي حافظه )در بازيكنان باﻻي  ١٢سال(











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

در صورتيكه هيچ نشانه ي خطري وجود نداشت  ،براي شناسايي وجود كانكاشن احتمالي  ،مراحل زير را انجام دهيد:

قدم دوم  :نشانه هاي قابل مشاهده
وجود برخي سرنخ هاي زير ميتواند مطرح كننده ي بروز آسيب كانكاشن در بازيكن باشد:


بازيكن بدون حركت روي زمين بازي افتاده است.



بعد از ضربه ي مستقيم يا غير مستقيم به سر  ،بازيكن به كندي از جاي خود بلند ميشود.



بازيكن گيج يا ناآگاه است يا توانايي پاسخ دهي صحيح به سواﻻت را ندارد.



نگاه بازيكن خالي و پوچ است.



بازيكن اختﻼل تعادل و راه رفتن دارد  ،دچار ناهماهنگي حركتي است  .حركات كند و سخت انجام ميشود.



بعد از ضربه به سر  ،دچار آسيب صورتي شده است.

عدم توانايي پاسخ دهي صحيح به هر كدام از اين سواﻻت ميتواند مطرح كننده ي وجود كانكاشن
باشد  .اين سواﻻت را ميتوان با سواﻻت مرتبط تر جايگزين كرد.
در حال حاضر كجا هستيم و محل برگزاري اين مسابقه كجاست ؟
هم اكنون نيمه ي چندم بازي است ؟
چه كسي آخرين گل را به ثمر رساند؟
هفته  /بازي قبل براي كدام تيم بازي كردي ؟
آيا تيم تو بازي قبل را برد؟

در مورد بازيكناني كه در آنها به كانكاشن مشكوك هستيم :



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

.تاري ديد
.حساسيت به نور
.حساسيت به صدا
.گيجي
.درد گردن

.احساساتي شدن
.تحريك پذيري
.اضطراب يا عصبيت
".احساس خوبي ندارد"
.احساس توي مه بودن

.اختﻼل تمركز
.اختﻼل حافظه
.احساس كند بودن
.خواب آلودگي



نبايد به تنهايي رها شوند ) حداقل براي  ٢-١ساعت اوليه بعد از آسيب(.
نبايد از الكل استفاده كنند.
نبايد دارو استفاده كنند.



نبايد به تنهايي به خانه فرستاده شوند  .حتما بايد يك فرد بالغ آنها را همراهي كند.



تا زمانيكه توسط يك پزشك به آنها اجازه داده نشود  ،نبايد وسايل نقليه موتوري را برانند.

فرم ، CRT5كه بر اساس آخرين دستورالعمل گروه كانكاشن در ورزش و 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 .هرگونه طراحي و توليد مجدد اين فرم  ،نياز به كسب اجازه دارد .هيچ كس اجازه ي تغيير در اين فرم را ندارد
 ،نميتواند اين فرم را تحت عنوان خود دوباره چاپ كند و يا براي مقاصد اقتصادي اين فرم را به فروش برساند .تمامي
اين موارد با پيگرد قانوني همراه هستند.

هر بازيكن مشكوك به كانكاشن  ،بايد سريعا از مسابقه يا تمرين بيرون آورده شود و تا زمانيكه از نظر
پزشكي ارزيابي نشده است  ،حق بازگشت به زمين را ندارد  ،حتي اگر كليه عﻼيم وي رفع شده باشد.

ترجمه شده در كميته ي پزشكي فدراسيون فوتبال جمهوري اسﻼمي ايران

