حقائق سريعة لآلباء
التع ّرف على ارتجاج الدماغ

ارتجاج المخ إصابة في الدماغ سببها ضربة
في الرأس أو الجزء العلوي من الجسم تتس ّبب
بتح ّرك الدماغ بسرعة داخل الجمجمة.

يعمل ارتجاج المخ الذي تتس ّبب به ضربة في ال رأس أو الجزء العلوي من الجسم ،على تغيير طريقة العمل
الطبيعية للدماغ .وعاد ًة ما تكون التأثي رات قصيرة األمد ،حيث تستمر بضعة أسابيع ،إّال أّن حدوث االرتجاج
الثاني قبل شفاء األول ُيس ّبب تلف ا ً خطي راً للدماغ وربما الموت .فقد تزيد االرتجاجات المتك ّررة من خطر مرض
باركنسونز ،والخبل ،واالكتئاب في م راحل الحقة من الحياة.
دائم ا ً ما ينطوي النشاط البدني على بعض المخاطر .و ُي َعد االرتجاج واحداً منها .لكن النشاط البدني يأتي
بفوائد عظيمة يمكن أن تدوم العمر ك لّ ه ،ويمكن أن تبقى المخاطر المنطوية على ذلك منخفضة جداً .يه ِدف
المنهاج إلى تشجيع األطفال على االستفادة من هذه الفوائد ،وفي نفس الوقت ُيزّودهم بالمعرفة والمها رات للقيام
بذلك بشكل آمن تمام ا ً ويمنع اإلصابة.
ّ
التعلم في المدرسة
ُي ّ
شدد المنهاج كثي راً على كل من السالمة الشخصية ومنع اإلصابة .حيث يتع لّ م الطالب في جميع الصفوف
كيف يشاركون في النشاط البدني بأمان وإيجاد بيئة آمنة لهم ولآلخرين .ومن خالل تع لّ م كيفية إدارة المخاطر،
ُيط ّور الطالب المسؤولية الشخصية عن سالمتهم ويكتسبون المعرفة والمها رات ،التي ستتيح لهم االستمتاع
بمكافآت الحياة الصحية النشطة خالل األعوام القادمة.

يجب على جميع مجالس إدارة المدارس في
ّ
متعلقة باالرتجاج.
تطبق سياسة
أونتاريو أن ُ ّ
تتضمن هذه السياسة استراتيجيات
ويجب أن
ّ
عن الوعي ،والوقاية ،والكشف وتدريب
ّ
ّ
تتضمن
المتوقع كذلك أن
الموظفين .من
ّ
السياسة إجراءات يجب اتباعها عند تشخيص
يتضمن معلومات
معين ،بما
ّ
ارتجاج لدى طالب ّ
عن الخطط الفردية والتدريجية ”للعودة إلى
ّ
التعلم و/أو العودة إلى النشاط البدني“.

يتع لّ م الطالب عن:
اإلج راءات التي يمكنهم اتخاذها للحفاظ على سالمتهم وسالمة اآلخرين
طرق التواصل مع اآلخرين لتشجيع السلوك اآلمن
أشياء يمكنهم القيام بها لتوّقع وتج ّنب األخطار التي يمكن أن تواجههم في بيئتهم
االستجابات وردود األفعال المناسبة على الحوادث أو اإلصابات التي قد تقع
المواقع والمسائل الحقيقة المتع لّ قة بمنع اإلصابة
ماذا يجب أن يعرف اآلباء عن االرتجاجات:
يمكن أن يحدث االرتجاح حتى بدون فقدان للوعي (تحدث معظم االرتجاجات ،في واقع األمر ،دون
فقدان للوعي).
إذا كان هناك شك بوقوع ارتجاج ،من المهم عمل تشخيص لدى طبيب أو مم ّرضة  -وحده الطبيب أو
المم ّرضة يمكنهما تشخيص االرتجاج.

ويعد تطوير ثقافة السالمة واستدامتها ضمن
َُ
هامة ليس فقط في منع
المدرسة خطوة ّ
االرتجاج بل في تقليل جميع أنواع اإلصابات.
فذلك يخلق أيضا ً عادات السالمة التي سيحملها
الطالب معهم خالل مراحل الرشد.

(تتمة)
ماذا يجب أن يعرف اآلباء عن االرتجاجات ّ
عالمات وأع راض االرتجاجُ .يس ّبب االرتجاج تغيي رات في طريقة
عمل الدماغ ويمكن أن ُيؤّدي إلى أع راض من بينها:
–

بدني (مثل الصداع ،والدوار ،و/أو الغثيان)؛
إداركي (مثل الصعوبة في التركيز أو التذ ّكر)؛

–

وجداني/سلوكي (مثل الشعور بالحزن أو القلق)؛ و/أو ،
متع لّ ق بالنوم (مثل النعاس أو الصعوبة في النوم).

–
–

قد ال تكون العالمات لدى األطفال الصغار واضحة كتلك لدى
األطفال األكبر سن ا ً أو الشباب.
يمكن أن تظهر العالمات واألع راض فوراً بعد اإلصابة أو قد
تستغرق ساعات أو أيام للظهور وقد تختلف من شخص إلى آخر.
إذا ازدادت العالمات أو األع راض سوءاً ،ا ّتصل بطبيب أو مم ّرضة
بأسرع وقت ممكن أو قم بزيارة قسم الطوارئ المح لّ ي.
قد تتس ّبب األنشطة التي تتط لّ ب تركي زاً بظهور أع راض االرتجاج
لدى الطفل من جديد أو تفاقمها.

عن ما يجب فعله إذا اعتقدوا ّأنهم ُيعانون من ارتجاج:
تأ ّكد أّن ابنك يعرف أع راض االرتجاج .إذا اعتقدوا أّنهم أو شخص
يعرفونه ُيعاني من ارتجاج ،يجب اإلبالغ عن األع راض لشخص
راشد مسؤول (مثل أب ،أو مع لّ م ،أو مد ّرب) الذي يتع ّين عليه
إبعادهم عن أي نشاط بدني إضافي إلى حين إزالة احتمالية
االرتجاج .إذا كان شخص يعرفونه (مثل صديق ،أو زميل في
الفريق ،أو فرد من العائلة) يشتكي من األع راض التي قد تبدو
كارتجاج ،يجب أن ُيش ّجعوا هذا الشخص على طلب المساعدة.
ماذا يجب أن يعرفوا إذا كانوا يتعافون من ارتجاج:
ليس هناك عالمات مرئية لالرتجاج ،على عكس خدش أو كدمة
على الركبة .هذا ال يعني أّن دماغهم لم يتع ّرض لإلصابة.
يعتبر االعتناء بدماغهم بعد االرتجاج بإ راحته خطوة ذكية؛ وليس
ذلك عالمة على الضعف أو الفشل.
ُيؤّدي أي شيء يبقي دماغهم مشغوالً إلى منعه من التعافي من
االرتجاج .ويعمل وقت المشاهدة ،والواجب المدرسي ،والنشاط
البدني على منع الدماغ من االست راحة .ويكتسب النوم أهمية كبيرة
فهو يساعد الدماغ على التعافي.

التحدث إلى أبنائك
ّ
إذا تم تشخيص وجود ارتجاج لدى طفلك:

عن الوقاية من االرتجاجات:
ناقش المخاطر المصاحبة للمشاركة في رياضة أو نشاط بدني
مع ّين ،وتأ ّكد أّن طفلك يعرف كيف ُيق لّ صها إلى الحد األدنى.
ذ ِّكره بوضع خوذة واقية مالئمة دائم ا ً مص ّممة لنشاطه ،وتأ ّكد
أّنه يضعها بشكل صحيح .تم تصميم الخوذات ومعدات السالمة
األخرى لتقليل اإلصابات ،لكن ال يمكنها ضمان الحماية الكاملة.
ش ِّجع أبناءك على إد راك بيئتهم حتى يتس ّنى لهم توّقع األوضاع
الخطرة واتخاذ الق را رات التي ستساعدهم واآلخرين على تج ّنب
اإلصابة.

قم بإبالغ مدرسة ابنك عن االرتجاج وزّودها بأ ّية معلومات ذات
صلة من الطبيب أو المم ّرضة.
تعاون مع كادر المدرسة إلعداد وتنفيذ خ ّ
طة فردية بإش راف طبي،
لتوجيه عودة ابنك إلى التع لّ م والنشاط البدني .يتط لّ ب األمر نهج ا ً
جماعي ا ً لمساعدة الطفل على التعافي من االرتجاج.
ساعد ابنك على تحديد أولوية األنشطة وخ ّ
طط يومه لخفض
األوامر المطلوبة من الدماغ المصاب .تأ ّكد أّنه يسير بالتدريج
ويعمل في بيئة هادئة ومريحة.
تواصل مع طفلك بانتظام حول كيف يشعر ،وانتبه ألي عالمات أو
أع راض بحيث يتس ّنى تغيير خ ّ
طة التعافي بسرعة ُتناسبه.
استجب ألي تغيير مفاجئ في العالمات أو األع راض؛ إذا حدث
ذلك ،يجب إعادة تقييم طفلك بواسطة طبيب أو مم ّرضة.

لمزيد من المعلومات عن االرتجاجات:
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