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لك�������ن م�������ا ه�������و س�������بب تعرض�������ي  و ،دماغي�������ة أص�������بت بس�������كتة أن�������ا

 لهذه األعراض الغير عادية؟ 

س���������بب ض���������عف ف���������ي تُ الدماغي���������ة  تالس���������كتاعظ���������م ص���������حيح أن مُ 
الس��������كتة الدماغي��������ة إذا وم��������ع ذل��������ك ، . جان��������ب واح��������د م��������ن الجس��������م

ف���������إن ،  "خ���������يخالمُ " س���������مىتُ ف���������ي الم���������خ  ةعل���������ى منطق���������أث���������رت 
 المخيخ���������ى يانالش���������رينق���������ل . مختلف���������ة تمام���������اتك���������ون ع���������راض األ

ه�������ذه المنطق�������ة م�������ن . المخ�������يخ إل�������ىال�������دم ) (AICAالس�������لفي األم�������امي
حس��������اس اإلوتحقي��������ق الت��������وازن والتنس��������يق ، س��������اهم ف��������ي تال��������دماغ 

بوض����������عية ، واإلحس����������اس  حرك����������ة الوج����������هو ،الوج����������ه والجس����������مب
 . ، وتنسيق حركة العينالسمعو ،الجسم

 
: س��������بب س��������كتة الش��������ريان المخيخ��������ي الس��������فلي األم��������امييمك��������ن أن تُ 

، واخ�������تالل الت�������وازن م�������ع  و الش�������عور بالغثي�������ان ،رل�������دواواالدوخ�������ة 
عل������ى ف������ي الوج������ه  وتنمي������ل جان������ب واح������د ، وخ������درل المي������لبش������عور ال

الجس���������م عل���������ى الجان���������ب ب، وتن���������اقص اإلحس���������اس  واح���������دة جه���������ة
وطن�������ين ف�������ي األذن وفق�������دان ف�������ي الس�������مع وص�������عوبة ف�������ي  ،اآلخ�������ر

رؤي���������ة الوق���������د تك���������ون هن���������اك أيض���������ا ص���������عوبة ف���������ي . المش���������ي
تنس���������يق  ت���������وازن و ة عل���������ىف���������ي الق���������درض���������عف و الواض���������حة، 

 .الحركة
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 ؟ للتحسنما الذي يمكنني فعله 

 
ع�������اني إذا كن�������ت تُ  .الع�������الج يعتم�������د عل�������ى طبيع�������ة وش�������دة األع�������راض

أح�������د األطب�������اء ى م�������ن مش�������اكل ف�������ي الس�������مع، فعلي�������ك ال�������ذهاب إل�������
ك����������ان إذا  . ياتي س����������معص����������ائف����������ي الس����������مع و اخ ينالمتخصص����������

طبي�������ب متخص�������ص ف�������ي  ىذهب إل�������ق�������د ت�������فالمش�������كلة ،  وبل�������ع ه�������ال
جع��������ل ل س��������اعدكربم��������ا ياخص��������ائي نط��������ق وتخاط��������ب ج��������رة، والحن

إذا ك����������ان ل����������ديك م����������ا أ .أمان����������ا س����������هولة وأكثراألك���������ل والش����������رب 
، أو طبي��������ب  طبي��������ب األعص��������ابف��������إن الرؤي��������ة ، اض��������طراب ف��������ي 

س�������اعدك يق�������د  ،تخص�������ص ف�������ي االض�������طرابات العص�������بيةالم العي�������ون
 . على رؤية أفضل مع العين المصابة

 

العالج الطبيع������ي ف������، الت������وازن ل������ديك خل�����ل ف������ي ف�����ي حال������ة إذا ك������ان و
والمحافظ�������ة  المش�������ي بأم�������انف�������ي رك�������ز عل�������ى مس�������اعدتك يس�������وف 

 تك�����ون هن�����اك حاج�����ة إل�����ىق�����د وف�����ي بع�����ض األحي�����ان . عل�����ى اتزان�����ك
رك��������ز يس��������وف الع��������الج الطبيع��������ي و. ص��������اعأو  ةيامش�������� اس��������تخدام 

وتقلي��������ل ف��������ي الحي��������ز  بجس��������مكأيض��������ا عل��������ى تحس��������ين الش��������عور 
 . جانب واحد إلى احساس يدفعك بوجودالشعور 

 
س������اعدك عل������ى يدوار ، ف������إن الع������الج الطبيع������ي ال������تش������عر ب ن������تإذا كُ 

ق������درتك عل������ى  وزي������ادة الح������د منه������ا فه������م األع������راض والعم������ل عل������ى
ك عل���������ى ال س���������اعُدك يبش���������كل ت���������دريجي سَ الحرك���������ة َتَحّم���������ُل  َتَح���������رُّ
تركي������ز العين������ان ف������ي مك������ان واح������د أثن������اء حرك������ة ال������رأس . بس������هولة

 أخص��������ائي س��������اعدكوس��������وف يُ . الدوخ��������ةف��������ي ال��������تحكم بسيس��������اعدك 
 عم������ل الجه������ازكيفي������ة طريق������ة أيض������ا عل������ى فه������م الطبيع������ي  الع������الج

س���������وف وه���������ذه المعرف���������ة . الداخلي���������ة ذنجه���������از اإلدهليزي ، أو ال���������
زي��������د م��������ن تق��������د الت��������ي بماهي��������ة األنش��������طة التنب��������ؤ ف��������ي تس��������اعدك 

أخي�������راً، أه�������دافَك الشخص�������ية مهم�������ة أيض�������اً وَيِج�������ُب أَْن . ع�������راضاأل
   .ُتْؤخذ في الحسبان
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