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 ما هو التهاب التيه؟

ــه  ــه التهــاب(التهــاب التي ــة فــي تي ــك الداخلي ــدما ) أذن ــدثُ عن حي

  ــة ــك الداخلي ــى أذن ــذْهب إل ــذي ي ــروس َأو بيصــاب العصــب ال في

ــا ــب   . بكتيري ــي أغل ــدواك ف ــبب ع ــك س ــرر طبيب ــن َأن يق كمي

ــهاألحيــان، وأفضــل  ــة اكتشــفاه عــالج طبــي ل . مبكــراً فــي حال

ــ ــى  تض ــؤثّر عل ــداخليِ ي ــبِ األذنِ ال ــكرر عص ــمعك توازن . وس

ــا ي ــدما يتضــرر العصــب ، ربم ــكحــدث عن ــةُ،  ل   دوارأو دوخ

ــاس ( ــدورانإحس ــوازن ، )بال ــي الت ــعف ف ــي   وأ،  ض ــر ف تغي

 . السمع

ــن       إن م ــراوح ــن َأن تَت كمي ــة ــررِ األذنِ الداخلي ــراض ض أع

ــ ــادة ةمعتدِل ــى ح ــة . إل ــي البِداي ــام 3-1أول(ف ــد )أي ــرون ، قَ يخب

أو يواجهـــون يـــدورون،  وكـــأنهمنـــاس بـــأنّهم يشْـــعرون ال

ــعوبةُ ــي ص ــزتركّال ف ــن ، ي ــانون م ــين  أو يع ــي األذنِ َأو طن ف

ــتكي   ــد يش ــاً قَ ــمعهم ، وأيض ــدون س ــبعض يفق ــانِ  ال ــن الغثي م

تحــدث (الــدوار إلــى دوخــة  تحــولبمــرور الوقــت، قَــد ي. تقيــُأالو

ــة   ــاء حرك ــي أثن ــكل رئيس ــبش ــريعة رأسال ــرات و) الس ــي تغي ف

 التهاب التيه
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ــوازنال ــص   . ت ــة ونَق ــاً بالدوخ ــراض أيض ــدَأ األع تَب َأن ــن كمي 

 . التوازن في

 

 فعله بشأن التهاب التيه؟ أ ماذا الذي يمكن أن

ــدة أســابيع، والعــالج الطبيعــي  يكــون  ــى ع ــدريجي عل ــن ت التحس

   ــن ــى التحس ــاعدك ف ــن َأن يس كمــكل ي ــرعبش ــتعمال. أس  الس

 ــات ــنالمعلوم ــواردة م ــة أ ال ــك الداخلي ــل ذان ــن أج ــاظ م الحف

جيــدا مــع  نعمــالت يننــذ، يحتــاج دماغَــك كلتــا األالتــوازنعلــى 

ــبعض ــهم ال ــاك إذا . بعض ــان هن ــدا  ك ــُل جي ــد ال يعم ــبِ واح جان

ــررِ   ــدوى َأو ض ــن ع ــيم ــتَعلّم   ف ــك لي ــيحتاج مخ ــبِ، س العص

ــفَ  ــركَي ــاتَ يفس ــن . المعلوم كــائيلألخيم ــالج ص ــي  الع الطبيع

    ــرات ــبط التغيي ــى ض ــاعدة عل سللم ــارين ــك تم ــن َأن يعطي م

ــل ــة  أج ــك الداخلي أذن . ــارين ــد  إن التم ــن  تع ــداً وم ــة ج فعال

 يعملســ. أثنــاء أداء التمــارين دوخــةُ ب تصــابَأن  الطبيعــي

ــائي  ــالج أخص ــي الع ــامج الطبيع ــوازن برن ــامج ت ــوبرن  ارينتم

 . خاص بك
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