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ü Çocukluk çağında iyi düzenlenmiş fiziksel aktivite 
fiziksel, psikomotorik ve entelektüel gelişimde olumlu 
etkilidir. 

ü Uzun dönem olumlu etkileri devamlılığı varsa 
görülecektir.  

ü Amaç; Eğlence, sağlık, kişisel gelişim  
ü Yarışmalı sporlarda denge bozulabilir. 
ü Dikkatli olunmadığında birtakım olumsuz yönlerini 

olabileceği unutulmamalıdır 
ü Günümüzde çocukların fiziksel aktivitelere ve spora 

katılımlarındaki artışa paralel riski de artmıştır. 



ü Çocukların dokuları daha narindir.  
ü Çocukların kasları, tendonları, bağları erişkinlerle 

karşılaştırınca oransal olarak daha kuvvetli ve 
esnektir. 

ü   Buna karşın kemikleri ve kıkırdakları daha zayıftır. 
ü Çocuklarda yaralanma oranı erişkinlerden daha 

yüksek olmasına karşın erişkinler kadar büyük yüklere 
maruz kalmadıkları için yaralanmaları sıklıkla 
erişkinler kadar ciddi değildir 

ü   Ayrıca çocukların yaralanmış kemikleri ve/veya 
dokuları erişkinlerden daha hızlı iyileşmekte 



ü Çocuklarda antrenmanlar ile  kaslardaki hızlı gelişme  
aynı hızla gelişemeyen kemiklerde, özellikle yük 
oluşturarak yaralanmalara yol açabilir 

ü Epifizlerde (kemik büyüme bölgeleri) 
hasarlanması büyümeyi olumsuz etkileyebilir  

ü Yaşa bağlı olarak oluşan yumuşak doku 
yaralanmalarına  kemik ve yumuşak doku 
yapılarındaki uyumsuzluklar, farklılıklar yol 
açabilmektedir 
 



ü Yaralanma sıklığı sporun cinsine, katılım düzeyine, 
yaş ve yeteneğnecinsiyete ve oynadığı mevkiye göre 
değişiklik gösterebilmektedir. 

ü En sık diz % 35,  sonra ayak bileği yaralanmaları  
(15.44)  

ü Alt ekstremite yaralanmaları üst ekstremiteden daha 
sık  (13 kat) 

ü Sprainler (bağ) %44 Strain (kas-tendon)% 17 Aşırı 
kullanma % 13 

ü    



ü Büyüme bölgelerini etkileyen yaralanmalar yaşam 
boyu sürecek sonuçlara yol açabilir 

ü Çocuklardaki birçok yaralanma küçüktür ve hızlı 
iyileşir 

ü Antrenman programları çocukların fiziksel ve 
psikolojik gelişimleri göz önüne alınarak 
yapılmalıdır 



Spor Yaralanmalarında Etiyoloji 
Sporcuya	ait		
ü Fiziksel	bozukluk	
ü Fiziksel	fitnes	
ü Önceki	yaralanmalar	
ü Fiziksel	gelişim	
ü Yaş	
ü Cinsiyet	

ü Spora	ait	faktörler	
ü Tesis,	saha	zemin	
ü Malzeme	
ü Çevresel	koşullar	(sıcak	
soğuk)	

ü Antrenör	



Yaralanma Mekanizmaları 
ü Aşırı	kullanma		
ü zayıf	antrenman		
ü Çarpışma	Diğer	sporcularla	/	objelerle	
ü Tehlikeli	teknik	
ü Aşırı	zorlanma	
ü Çevresl	faktörler	
ü Malzeme	
ü Kazalar	
ü  Ilaç	madde	kullanımı	
ü Mevcut	patolojiler	
ü Tedavi	iyileşme	komplikasyonları	



Yaralanmalarda Risk Faktörler 
ü Antrenman yanlışları 

ü Yetersiz ısınma 
ü Kötü ve yanlış teknik 
ü Antrenman süre, şiddet sıklığında hızlı 

artışlar 
ü Yorgunluk, 
ü  Eski yaralanmalar, iyileşmesi yetersiz, iyi 

rehabilite edilmemiş yaralanmalar 



Yaralanmalarda Risk Faktörler 
ü Anatomik yapılarda bozukluklar- ekstremite 

dizilim bozuklukları (malalignment)  
ü Alt ekstremite uzunluk farkları 
ü Anormal kalça rotasyonları 
ü Dize ait bozukluklar (varum / valgum, 

rekurvatum, dizkapağı yerleşim bozuklukları  
ü Ayağa ait bozukluklar (düztaban, yüksek 

taban 
ü Omurga bozuklukları (lordoz, kifoz, skolyoz.. 



Yaralanmalarda Risk Faktörler 
ü Kemik 

ü Büyüme plaklarındaki patolojiler; epifiz plağı ve 
metafiz  arasındaki birleşme yerleri yaralanma 
açısından hassas bölgelerdir. 

ü Apofizler; Tendon bağlanma noktaları görece olarak 
daha zayıf noktalardır. 

ü Hormonal Cevapsızlıklar 
ü Kas / Tendon 

ü Büyüme döneminde görece olarak azalmış olan 
esneklik 

ü Bağ /Ligament 
ü Görece olarak daha fazla kuvvetli olmaları 



Yaralanmalarda risk faktörler 
ü Kız çocuklarında menstrüasyon- adet bozuklukları 
ü Büyüme 

ü Ergenlik öncesi dönemde kemik yapısının daha 
kırılgan olması 

ü Yaralanmaya açık büyüme kıkırdakları, Eklem 
kıkırdağı 

ü Büyüme plaklarının görece zayıf olması 
ü Büyüme atakları döneminde esneklikte azalmalar 
ü Anormal gelişim hızı 



Yaralanmalarda risk faktörler 
Kullanılan Malzemelerde bozukluklar 
 Ayakkabılar 

ü Uygun olmayan  (büyük/küçük), Şok absorbsiyonu 
yetersiz, tabanlarını esnek olmayan, ayak kavsi, 
topuk desteği yetersiz veya aşırı yıpranmış  

Spor alanı zeminine ait bozukluklar  
 Şok absorbsiyon özelliği az veya zayıf olması 



Yaralanmalarda Risk Faktörler 
ü Kötü beslenme ve sıvı alımı 
ü Psikolojik stres 
ü Kişilik yapısı  
ü Zayıf kondisyon- fitnes 
ü Aynı yaştakilerle karşılaştırıldığında  büyüklük / 

ağırlık farklılıklar 
ü Uygunsuz hava koşulları 
 



Yaralanmalarda Risk Faktörler 
ü Bazı aktiveteye özel durumlar 

ü Lomber vertebraların aşırı ekstansiyonu 
(cimnastik, dans, tenis, voleybol..) 
ü Omuzda overuse  aşırı kullanma (yüzme, raket 

sporları..) 
ü El bileği / distal radius overuse aşırı kullanım  

yaralanmaları (cimnastik) 
ü Alt ekstremite overuse yaralanmaları  (koşu, 

sıçrama içeren sporlar)  

   



Yaralanmalarda Risk Faktörleri 
ü Çocuklarda fiziksel gelişme devam etmektedir 
ü motor ve bilişsel yetenekleri tam gelişmemiştir 
ü Spor ve fizksel aktivitelerde riskleri değerlendirme  

yetenekleri yoktur 
ü koordinasyon daha az  
ü reaksiyon zamanı daha kötü 
ü Vücut Isı düzenleme kapasiteleri düşüktür. ısı 

yaralanmalarına daha fazla duyarlıdır 
ü Muskulotendinöz dengesizlik 



Tedavi	–	RICE	–PRICE-	POLICE	
•  İstirahat	{R}	Rest		

– Ryaralanan	bölgenin	
istirahati	

•  Soğuk	Uygulama	{I}	Ice	
– 48	saat	(72	)	

•  15	–	20	dk	/60	–	90	dk	ara		

•  Tespit	{C}	Compression	
– Bandaj,	taping,	breys	ile	
sabitleme		

•  Yukarı	kaldırma	{E}	
Elevation	
– Kalp	düzeyinin	üzerinde	

•  Koruma	{P}	Protection	
Yaralanmalara	karşı	koruyucu	
önlemleri	alma	
	
•  Optimal	Yüklenme		{P}	

Optimal	Loading	
Yaralana	bölgeye	kısmi	yük	
verme	



Akut	Spor	Yaralanmaları	
•  Ezilmeler		

–  Çoğunlukla	düşme		ya	da	
darbe	sonucu	oluşur	

–  Yumuşak	dokuda	ya	da	
kemik	dokuda	Şişlik,	
enflamasyon	oluşur	

•  Sıyrık		
•  Cilt	kesisi	



Aşırı kullanma - Overuse? 
ü Overuse en sık karşılaşılan spor yaralanma 

mekanizmasıdır  
ü Uzun egzersizler kas-iskelet sistemine aşırı 

stres ve yük bindirmektedir. Bunların 
birçoğunda belirgin makroskobik bir doku 
hasarı olmamasına karşın mikroskobik 
hasarlar her zaman için söz konusudur. 

ü Bu tekrarlayan miktotravmalar iyileşme için 
gerekli sürelerden daha sık oluyorsa overuse 
yaralanmalarının oluşması kaçınılmaz olur. 



Overuse	Yaralanma	Nedenleri	
ü Antrenman	hataları						(çok	sık,	çok	uzun,	çok	şiddetli)	
ü Malzeme	
ü Çevresel	Koşullar		(Sıcak	–	Soğuk)	
ü Kötü	–	Yetersiz		beslenme		
ü Yetersiz	sıvı	alımı	Inadequate	Hydration	
ü Anatomik	bozukluklar		
ü Kas	dengesizliği	
ü Büyüme	atakları		
ü Gergin	kaslar	esnekliği	azaltır		
ü Önceki	Yaralanmalar		
ü Kondisyon	eksikliği-	fiziksel	yetersizlik!	



Stress	Reaksiyonları	(Kırıkları)	
•  Alt	Ekstremite	

–  Bacak	(tibia)	
–  Ayak	
–  Parmaklar	

•  Yeterli	iyileşme	sağlanmadan	tekrar	yaralanama	
•  Darbe/aşırı	yükenme	engellenmeli	
•  Tespit	(ortez	vs.)	



Stress	Reaksiyonları	(Kırıkları) 
•  Bel/sırt	(Spondylolysis)	
•  Omurgada	pars	
interarticularis	te	kırık	

•  Hiperekstensiyon	ve	
dönme		hareketleri	

•  Cimnastik,	dans,	kayak,	
futbol,	voleybol	

•  3	–	9	ay	tespit	
•  Rehabilitasyon	



Avulsiyon kırıkları 
ü Tendon ve ligamanların kemiklere 

yapıştıkları noktalarda tendon ve 
ligamanın çekmesine bağlı olarak 
apofizeal yapışma bölgesinin de ayrılması 
ile oluşur. 

Tedavi 
ü PRICE ağrı ve şişliğin azaltılması,  
ü Rehabilitasyon - normal eklem hareket 

açıklığının kondisyonlanun kazanılması 



Osgood-Schlatter Hastalığı:  
ü Patellar tendonun tibial tuberositas 

yapışma yerinde, büyüme plağında çekme 
ile oluşan şişlik ve ağrı ile giden 
osteokondrittir.  

ü Adolesanlarda hızlı büyüme dönemlerinde 
(10-15 Yaş)  sık görülür.  

ü Erkek çocuklarda daha sıktır. 
ü Koşu sıçrama gibi yüksek düzeyde aktivite 

sonrası ortaya çıkan, uzun süren ağrı.  
ü Olay kendi kendini sınırlamaktadır. Ancak 

iki yıla kadar sürebilir.  
ü Gergin	kuadriseps,	hamstring,	baldır	kasları		



Osgood-Schlatter	Hastalığı	
Tedavi	
ü RICE	
ü Ağrı	oluşturmayan	aktivitelere	izin	
verilir,	aktivite	değişikliği	
ü Kuvvetlendirme	
ü Germe	

ü 6	–	24	ay	sürebilir	
ü Geri	dönüş	kriterleri;	Lokal	ağrı	
kaybolması,	ağrısız	hareketler,	ağrısız	
spor	aktiviteleri	



Diz Ağrısı 
Sinding-Larsen-Johansson Hastalığı 

ü Osgood-Schlatter hastalığına benzer 
ü sık görülmez  
ü patella alt ucunu etkiler. 



Patellofemoral	Ağrı	Sendromu	
•  Koşucu	dizi	(Runner’s	Knee)	
•  Dizkapağı	akasında	etrafında	ağrı	
•  Uzun	süreli	yürüme,	koşma,	dizler	kıvrk	
oturma,	mediven	ya	da	yokuş	aşağı	inme	ile	
ağrı		

•  bazen	dizde	şişme	
Tedavi	
•  RICE	
•  Dizlik	?		
•  Fizik	Tedavi,	kuvvetlendirme	(VMO)	



Ayak 
Sever Hastalığı 

ü  Aşil tendonunun kalkaneusa yapıştığı noktadaki 
traksiyona bağlı apofizittir.   

ü Topuk bölgesinde ağrı 
ü Osgood Schlatter hastalığından sonra en sık 

görülen osteokondrittir tedavileri benzemektedir.  
ü 8-15 yaşlarda sıktır 
ü Futbol,  
ü Genellikle sert zeminde sık ve ağır yüklenme içeren 

aktiviteler  
ü Tedavi; İstirahat, topukluk, NSAI 



Ayak	bileği	burkulması	
•  	inversiyon	burkulması	
Ayak	tabanı	içe	doğru	
döner	%	90	bu	türlüdür	

•  Ayak	bileği	dış	yanındaki	
bağlar	gerilir,	yıtılıır	

•  Ciddiyetine	göre	Birden	
üçe	kadar	I,	II,	III	
derecelendirilir	

•  Sindesmoz	yaralanması	



Ayak	Bileği	Burkulması	Tedavi	
•  X-ray	ile	kırık	ekarte	edilmeli	
•  RICE	
•  Koltuk	değneği	
•  Fizik	Tedavi;	erken	hareket	hedeflenir	(EHA,	
Kuvvet,	ağrısız	aktiviteler	

•  3.	derecede	cerrahi	?	



Hamstringde	Çekme	(Strain)Yırtılma	

•  Zorlu	hamstring	
kasılmalarında		görülür	
(konsantrik		eksentrik)	

•  Kas	ve/veya	tendonda	
gerilme	yırtık	vardır	

•  Birinci	derece	basit	3.	
derece	tam	yırtık	olarak	
değerlendirilir	



Hamsting	yarlanması	
•  Şişlik	ve/veya	Morluk	
•  El	ile	muayenede	
bölgesel	hassasiyet	ağrı	

•  Kası	germe	ile	ağrı	
•  Kas	kasılması	ile	ağrı	
Tedavi	
•  PRICE	
•  Erken	dönemde	germe	
ve	kuvvetlendirme	



Ön	Çapraz	Bağ	Yaralanması	
•  Sporcularda	sık	görülen	
ciddi	yaralnmalardandır	

•  Dizin	sabitliğinde	önemli	
eklem	içi	bağdır	

•  Temassız	ÖÇB	yaralanması	
daha	sıktır	

•  Beraberinde	İç	yan	bağ	ve	
iç	menisküs	yaralanması	
da	olabilir	(mutsuz	üçlü)	

•  kadınlarda,	bağları	esnek	
olanlarda	ve	x-bacak	
olanlarda	risk	artmıştır	



Ön	Çapraz	Bağ	Yaralanması	
•  Yaralanma	anında	
çoğunlukla	ses	duyulur	

•  Kısa	sürede	dizde	Ağrı,	
şişme	ve	hareket	kısıtlılığı	
oluşur	

Tedavi	
•  RICE	
•  X-ray,	MRI		
•  Cerrahi	
•  Fizik	Tedavi	
•  Spora	dönüş	6	ay	-1	yıl	



Büyüme plağı yarlanması/Kırığı 

•  Epifizlerde	Kemikte	büyüme	bölgelerinde	
yaralanma	

•  Büyüme	ataklarında	en	zayıf	alanlardır	
•  Kızlarda	10-11	ila	15-17	yaş	arası	3	yıl	
•  Erkeklerde	11-12	ila	16-17	yaş	arası	4	yıl		
•  Büyümenin	bozulması	durması	ile	
sonuçlanabilir	

•  Ekstremite	uzunluk	farkına	yol	açabilir	
	



Shin	Splints	
ü Bacak-tibia	ön	kısımda	ağrı,	inflamasyon,	
duyarlılık	

ü Sert	/	eğimli	yüzeylerde	koşu	
Tedavi	
ü RICE	
ü Taban	Desteği	
ü Germe	/	Stretching	
ü Kuvvetlendirme		
ü Koşu	süre	ve	mesafelerini	azaltma	



Kırık	
ü Kapalı / Açık kırık 
ü Basit /parçalı 
•  Acil	müdahale	gerektirir	
–  Şiddetli	ağrı	
–  Hareket	bozukluğu,	
–  Görülebilir	şekil	bozukluğu	
–  Indirekt	ağrı 
–  Şişlik,	morluk	
–  Tedavi;	Alçı,	Atel,	Cerrahi	



ü Akut kırıklar 
ü Metafiz kırıkları: (önkol ve 

bacak) yeşil ağaç kırığı  
İyileşme 3 hafta 
 
Epifiz Kırıkları  



Çıkık		
Kırık ile benzer bulgular 
verebilir 
ü Ağrı 
ü Şişlik 
ü Şekil bozukluğu 
ü Hareket bozukluğu 

 



Çıkık	
Parmak			

•  Darbe,	çekme,	dönme,	
hiperekstensiyon	…	

•  Ani	ağrı,	Şekil	bozukluğu,	
şişlik,	hareket	bozukluğu	

Tedavi	
•  X	ray	(kırık	vs)	
•  Yerleştirme	
•  RICE	
•  Tespit	
•  Rehabilitasyon	



Omuz ağrısı 

ü Humerus, klavikula, akromiyon ve korokodid  
kırıkları akut travmalar sonucu oluşur 

ü Çıkıklar: Adolesan dönemde daha sıktır. Uygun 
tedavi uygulanmazsa nüksler sık görülür. 

ü  Impingement (Sıkışmalar); Genellikle tekrarlayan 
yüklenmelere bağlı olarak oluşan atravmatik 
instabilitelere sekonder olarak gelişir.  

ü Tendinopati ve impingement; Sıklıkla overuse, 
zayıf teknik ve kaslardaki biyomekanik 
problemlerin sonucu oluşmaktadır 



Dirsek ağrısı 

ü Fırlatma sporlarında ve cimnastikte oluşan 
tekrarlayan yüklenmeler dirsek medial 
kısmında traksiyon yaralanmalarına, lateral 
kısmında ise kompresyon yaralanmalarına 
yol açabilir.  

ü İyi tedavi edilemezse buradaki kemiklerde 
kalınlaşma, serbest cisim oluşumu, 
kontraktürler ve sinir sıkışmaları da 
görülebilir 

ü Genç sporcularda antrenmanlar arasında 
yeterli sürelerde istirahat verilmesi uygun 
antrenman programlanması  bu açıdan çok 
önemli olmaktadır 



El bileği ağrısı 
ü Akut el bileği ağrısı kırık sonucu oluşabilir, Skafoid 

kırıkları sıklıkla bu ağrıdan sorumlu olabilir.  
ü El bileği dorsalindeki ağrılar sıklıkla distal radial ve 

ulnar büyüme plaklarındaki yaralanmaların 
göstergesi olabilir. Daha az sıklıkta karşımıza çıkan 
ağrı nedenleri de burkulma ve kırıklardır.  

ü Tedavide kısmi istirahat, atelleme, modaliteler ve 
NSAİİ kullanılır. 



Bel ağrısı 
ü Erişkinlerdekine benzer 
ü Birçok küçük yumuşak doku yaralanmaları 

aktivitede azalmaya iyi cevap verir. 
ü Krista İliyaka apofizitleri ve yumuşak doku 

zedelenmeleri  
ü Spondiloliziis / spondilelistezis, stres kırıkları: aşırı 

hiperekstansiyon içeren aktivitelerdede (bale, 
cimnastik, voleybol ve tenis ) 

ü Korunma; hiperekstansiyonun azaltılması, sırt 
çantası ağırlığının azlatılması, duruş bozukluğunun 
düzeltilmesi, yük kaldırmanın  engellenmesi 



Kalça ağrısı 
ü Genç sporcularda yaşlılardan daha sık görülür 
ü Apofizit: Kalça eklemi çevresindeki kaslardan 

herhangi birinin yapışma yerine olan aşırı çekmesi 
(strain) Sıklıkla rektus femoris, sartorius veya 
iliopsoas kaslarının femur küçük trokanterine 
yapışma yerinde görülür. Tedavi aktivite azaltılması, 
modaliteler ve predispozan faktörlerin düzeltilmesini 
içerir. 

ü Pertes Hastalığı: Femur başını etkileyen 
osteokondrittir. En sık 4- 10 yaşındaki çocuklarda 
görülür. Tedavi hastalığın boyutlarına bağlı olarak 
istirahattan cerrahiye kadar değişebilmektedir 



Femoral epifizde kayma: 12-15 yaşları arasındaki  
gençlerde görülür. En sık görülen semptom 
topallamadır. Ciddi durumlara yol açabileceği 
düşünülerek dikkate alınmalıdır. 

Rahatsız kalça “irritable hip” çocuklarda sık görülür, 
topallama ve tam lokalize edilemeyen ağrı ile 
karakterizedir. Tüm testler negatiftir ve neden 
çoğunlukla bulunamaz. Tedavi istirahattir. 



Baş yarlanmaları 
ü Hematom 

ü Intrakranial, 
ü epidural  
ü Akut  subdural 

intradural hematomlar 
ü Konküzyon  
ü Saçlı derisi 

yaralanmaları 
ü Boyun travması varsa 

tespit sonrası sevki 
planlanır 

ü 1. derece bilinç kaybı 
yok semptomlar 15 
saniyeden daha kısa  

ü 15.dk gözlem sonrası 
spora dönebilir 

ü 2. derece bilinç kaybı 
yok  semptomlar 15 sn 
den uzun sürer 

ü Oyuna dönmez bir hafta 
istirahat önerilir 

ü 3. derece  bilinç kaybı 
oluşur acil müdahale 
odası 

ü Spora dönüş  ? 



Sıcağa bağlı rahatsızlıklar 
ü Isı	Stresi	
Çocuklarda	ısı	düzenleme	ve	uyum	mekanizmaları	
yeterince	gelişmemiştir.	Erişkinlerden	daha	duyarlıdır	
Aşırı	sıcak	ve	nemli	ortamlarda	koruyucu	önlemler	
alınmalı	
Serin	saatlerde,	ve	klimatize	alanlarda	egzersiz	
planlanmalı	
Antrenman	süre	ve	şiddetini	azaltma	
Yeterli	sıvı	alımının	sağlanması	
Açık	havada	koruyucu	malzemelerin	kullanılması	
Sıcak	rahatsızlığına	bağlı	bulguların	farkında	olunması	
	
 



Korunma 
ü Spora Katılım 

Öncesi 
değerlendirme, 
Lisans 
Muayeneleri 



Yaralanmaların önlenmesi 
Fiziksel	kondisyonlanma	
ü Isınma	
ü Stretching	
ü Kuvvetlendirme	
ü Endurans	
ü Spora	özel	fonksiyonel	
aktiviteler	

ü Soğuma,	relaksasyon	

Spora	katılım	öncesi	
fiziksel	kondisyonlanma	
ü Katılım	düzeyine	göre	
ü Yaş	gruplarına	göre		

ü Beslenme	
ü Malzeme	(uygun	ve	
güzenli	malzeme	
kullanımı)	

Konularında	sporcuların	
bilgilendirilmesi	



Rehabilitasyon 
ü  Yaralanma	mekanizması	
analizi	

ü  Dokularda	yaralanmaya	ait	
patolojilerin	azaltılması	

ü  Tanının	doğru	konmuş	
olması	

ü  Hedefe	yönelik	tedavi	
planlaması	

ü  Spora	özel	fonksiyonel	
değerlendirme	

ü  Spora	güvenli	dönüş	
ü  Tekrar	yarlanmaların	
önlenmesine	yönelik	
stratejiler	

Rehabilitasyon	Stratejileri	
ü  Spor	dalı	
ü  Sezona	başlama	zamanı	
ü  Spor	kuralları	
ü  Sporcunun	fiziksel	durumu	
ü  Yaralanma	tipi	
ü  Yaralanma	ciddiyeti	
ü  Tedavi	ve	rehabilitasyonun	
tipi	



Yaralanmaların önlenmesi 
ü Uygun	güvenli	malzeme	
kullanılması	

ü Tam	iyileşme	
sağlanmadan	yarışmalı	
sporlara	dönmenin	
engellenmesi	

ü Antrenörlerin	yeterliliği		
eğitimleri	

ü Spor		
ü Sporcu	
ü Çevresel	koşullar	
ü Antrenör	



Yaralanmalardan	Korunma	
•  En	sık	yaralanma	nedeni	tekrar	yaralanmadır	yeterli	
uygun	olmayan	tedaviler,		iyileşme	tamamlanmadan	
spora	dönme		yaralanma	riskini	artırır	

•  Yeterli	ve	uygun	ısınma	ve	germe	
•  Kişiye	uygun	yüklenme		
•  bir	sonraki	antrenmana	dinlenmiş	olarak	dönme		
•  Uygun	malzeme	seçimi		
•  Uygun	güvenli	zemin		
•  Yeterli	gözetim	ve	süpervizyon		
•  Çocuklar	spora	yeterli	olacak	düzeyde	hazırlanmalı	
–  antrenman	/	kondisyon		



Yaralanmalardan	Korunma	
ü Vücudun	uyarılarını	dinleyin		
ü Ağrı/	hassasiyet	

ü Yoruldum	diyen	çocuğu	dinlendirin	
ü İstirahat	için	yeterli	zamanı-	günü	ayırın	
ü Şiddetli	çalışmaları	aralıklarla	çeşitlendirerek	
uygulayın	

ü Farklı	fiziksel	aktiviteler	planlayın	
ü Yeterli	besin	ve	sıvı	alındığından	emin	olun	



Koruyucu Yaklaşımlar 
ü Antrenör sporcuyu sahada izler değerlendirir  

koruyucu önlemleri almada öneml bir noktadadır 
ü Hekimle ve aile ile korelasyon sağlar 
ü Hekim sezon öncesi deeğrlendirme ile riskleri 

saptar  



Koruyucu yaklaşımlar 
ü Risk faktörlerin belirleme önemli olmaktadır: 

ü Yeterli gözlem  
ü Fitnes & kondisyonlanma ( kuvvet, esneklik, 

denge ve psikolojik faktörlerin uygun hale 
getirilmesi) 

ü Çevresel etkiler 
ü Uygun giysi ve malzeme kullanımı 
ü Güvenlik kurallarına uyulmasının denetlenmesi 
ü Çocukların yetenek düzeyleri, ağırlıklar,  fiziksel 

olgunlukları gibi faktörler göz önüne alınarak  
gruplamalar yapmak. 
 



Korunma 
ü Spor alanlarında koruyucu önlemler alınmalı 
ü Kullanılan malzemeler fizik yapılarına uygun 

olmalı (raket, top kayak vb.) 
ü Koruyucu malzemleleri mutlaka kullanmaları 

sağlanmalı (dizlik tekmelik vb) 
ü Antrenman şiddeti fiziksel gelişimlerine uygun 

olmalı 
ü En küçük sorunda bile dikkat 
ü Erken dönem başarı hedeflenmesi ? 


