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ــع بعــد يمــا  ــابى  –العــالج توقّ ومــا بعــد عــالج دوار الوضــعة االنتي

 الحميد؟ 

ــبب   ــاً الس ــذيأحيان ــبحون   ال ــاسِ يص ــل الن ــابون  يجع مص

ــةالب ــعرو دوخ ــو أن  نَأو يشْ ــدوران ه ــا بال ــغيرةاألجس  م الص

ــي األذن  ــداً-ف ــغيرة ج ــورات الص ــن   -البل ــزء م ــي ج ــدخُل ف تَ

 الــدوار هــو ســبب هــذاكــان  إذافــ .إليــهاألذن لمكــان ال ينتمــون 

ــإن، ــالج ف ــائي الع ــد  أخص ــي قَ ــلالطبيع ــوم بعم ــة" يق  محاول

تميــل أنــت بينمــا  رأســك  لــفالــذي يتضــمن و" يةإعــادة وضــع

ــفلل ــورات  -ألس ــادة البل ــىإلع ــا إل ــان، . مكانه ــب األحي ــي أغل ف

ــ ــذه ا نجحت ــةه ــى  لمحاول ــرة األول ــن الم ــاً،و. م ــادة  أحيان إع

ــُ الوضــعية ــرةل ادتع ــول ل أوأخــرى  م صــرات للح ــن الم ــد م لعدي

ــاِئجِ ــى أفضــل النَت ــورات . عل ــاً البل مــن  عوال تَرجــ تلتصــقأحيان

ــةُ، كانــت هــذه هــيإذا  .ينبغــيبســرعة كمــا  مكانهــا  فــإن الحال

ــتعمُل  أداة   ــد يس ــي قَ ــك الطبيع ــزازمعالج ــاء اهت ــن أثن ــد م  مزي

ــاوالت ــادة  مح ــالإع ضــرل عيةو ــورات  تحري ــاالبل ــى  وحثه عل

 . التحرك

دوار الوضعة االنتيابى لوضعية الإعادة  بعد

 الحميد

  اخصائي العالج الطبيعي, يوسف الكوا :الكاتب
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 كيف أعرف بأن العالج يعمل؟ 

  ــأن ــتَعرفُ ب ــالجس ــي ي الع ــاتَ الت ــُل، ألن الحرك ــابتك  عم أص

ــة ــهل بالدوخ ــتَكُون أس ــل س ــي التحم ــل ف ــن ذي قب ــرت إذا . ع م

ــام  ــعة أي ــ والبض ــابا بل ازت ــةالمص ــعر  دوخ ــكَأو تَشْ ــا  وكأن م

ــتَ ــدور زِل ــإن، ت ــالج  ف ــالج  المع ــل الع ــرر عم ــد يق ــي ق الطبيع

 .  ىخرمرة أ

ــر األتُ ــابظه ــةثَ أن مح ــادة  حاول ــعالإع ضــ يةو ــى  لتَعم عل

ــد األولِ، ــتغرق الجه ــت %  90-80 تس ــن الوق ــذا  . م ــد ه بع

ــان،  ــعر بالغثي ــد تَشْ ــدورانوالجهــد، قَ عــدم  تواجــه مشــكلة، َأو ال

ــزان  ــراالت ــن  أكث ــل ذيم ــدة    .قب لع ومــد ــن َأن ي كمــذا ي ه

ــاعات ــاد . س ــطةتف ــرة َأ األنش ــرض إلــ و الخط ــرِ  ىالتع خط

ــقوطال ــد  س ــوم بع ــة الي ــةلبقي ــادة  أداء محاول ــعالإع ضــي . يةو ف

ــة  ــ ،النهاي ــد يعطي ــائيقَ ــا  ك األخص ــارين لتنجزه ــيتم ــت  ف البي

التــي ال تــزال   والدوخــة فــي عمليــة التــوازن   لتُســاعدك

 . موجودة عندك

  

 ما الذي علي أن أقوم به أيضا بعد العالج؟ 

ــب   ــاعات، ال يج ــدة س ــركتُ أنلع ــُل   ح ــرعة َأو تمي ــك بس رأس

ــوق ــك لف ــ( برأس ــو أنَّ ــا ل ــماءتن ككم ــى الس ــر إل ــف ) ظْ َأو للخل
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 ىإلــ نَظْــر أســفلال أوعنــدما تَســتند علــى ظهــرِك، : مــثال(جــداً 

ــاطأحــذيتك، َأو  ــن األرضــية التق شــيء م .( ــام ــن َأن تَنَ كمــك ي تل

ــة ــ الليل ــعية تختا أيي ف ــوض ــي. اره ــالي،   ف ــوم الت ــة الي بداي

ــَل   ــب َأن تُواص ــك  يجِ ــرك رأس ــي وتُح ــاطَك الطبيع ــا  نش كم

ــدت  ــاناعت ــدر اإلمك ــذا. بق ــوف ه ــعور   س ــى الش ــاعدك عل يس

ــر  ــن أس عبالتحس  بــب ــن يس ــت، لَ ــك الوق ــي ذل ــك  ، وف تحري

 .رجوع المشكلةَ الرأس في

 

 هل يمكن أن تعود الدوخة؟ 

ــد  ــثالث بع ــنَوات ال ــي الس ــالجا ف ــي لع ــراض ف ــود األع 30، تَع 

ــاسِ  %  ــن الن ــن   م ــانون م ــانوا يع ــذين ك ــعة  ال دوار الوض

ــد  ــابى الحمي ــ. االنتي ــان إذا ف ــدثُ، ك حــذا ي ــَل فه ــب َأن تَتّص يجِ

ــك  ــاص ب ــي الخ ــائي الطبيع ــا وإذا . باألخص ــد أنم ــوراتَ  ج البل

ــبحت  ــانأص ــارج المك ــد ف، خ ــة قَ ــل محاول ــون بعم ــادة يقوم إع

ــعية  ــرة الوض ــةم ــرتُ. ثاني ــاأل ظه ــل ابح ــو ثَ أن أفض ــالج ه ع

مـــراراً تســـتخدم ، و يمكـــن َأنُ إعـــادة الوضـــعية محاولـــة

 . بطئأبسرعة أكبر َأو تستخدم أحياناًُ ووتكراراً، 

ــة عــودة ــد تَكُــون فــإن الدوخــةَ،  فــي حال أصــبحت  البلــورات قَ

ــادة   ــذا إع ــف، ل ــان مختل ــي مك ــعالف ضــون  يةو ــد تَكُ ــة قَ القادم

ال يجِــب أبــداً أن تُحــاوَل إعــادة    . الســابقة  ة عــنمختلفــ

ــورات  ــة البل ــك الخاص ــابطريقت ــرر  م ــم  يق ــائيل ــ األخص ه بأن
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ــة إعادتهــا  ــك طريق ــك ويوضــح ل ــك . ينبغــي عليــك ذل فعمــل ذل

 . يمكن أن يجعل المشكلة أسوء
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