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 واألذن الداخلية اتمشاكل الرض

ــ ــل  اتالرض ــام ، مث ــرأس ارتط ــاء الال ــقوط أثن ــاءأوس  أثن

ــيارة ، ُ    ــادث س ــي ح ــق ف ــابة العن ــن َأن يإص كــرم نيات بيض

فــي  الواقــع( الخــارجيالنظــام الــدهليزي  . األذنِ الداخليــة

ــة ــاء    ) األذن الداخلي ــوازن ، وإعط ــي الت ــرا ف ــب دورا كبي يلع

ــةالمتعلقـــة بحركـــة الجســـم ب حســـاساإلالـــدماغ  . الجاذبيـ

ــك ،   ــى ذل ــافة إل ــةوباإلض ــل األذن الداخلي ــن   تنق ــات ع معلوم

ــرأس ــة ال ــي تُو،  حرك ــين الت ــة الع ــيق حرك ــتعمل لتنس ــد . س عن

ــدهليزي   ــام ال ــابة النظ ــارجيإص ــاس   ،الخ ــه الن ــن أن يواج يمك

ــحة     ــر واض ــة غي ــتقامة، ورؤي ــدم اس ــة ، وع .  دوار أو دوخ

ــريض   ــن م ــراض م ــف األع ــىوتختل ــا   إل ــادة م ــريض وع م

 .اإلصابةتعتمد على نوع ومدى 

ــاسِ   ــن الن ــد م ــظ، العدي ــوء الح ــ لس ــابون ب أعراضِ األذنِ المص

ــ ــا ةالداخلي ــن   فانه ــد م ــى الح ــؤدي ال ــدلمت ــاط ع ــد  همنش وقَ

 توقّفــونفــي مهــامهم ممارســة  عــنيهم العاديــةالحــد مــن . حيــات

واألذن  اتمشاكل الرض
 الداخلية

 طبيعي اخصائي عالج ليزا درانس فيلد ، : مؤلف
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ــومي   ــاطك الي ــن أن    نش ــة يمك ــراض األذن الداخلي ــبب أع بس

األذن الداخلية إصابة عملية استشفائك من من يءبطي. 

 

 :معالجة مشاكل األذن الداخلية بالعالج الطبيعي

ذنِ األعالج (تَدربوا على إعادة التأهيل الدهليزيِ  أخصائيون العالج الطبيعي

يقيم .من أعراضك  التعافييمكن َأن يساعدك على بدوره  الذي) ةداخليال

 الرأس حركةمع الرؤية والدوخةً والدوار،  ون العالج الطبيعيأخصائي

تقييم شامل لتَقْرير السببِ ب الطبيعيالعالج  وسيقوم أخصائي. توازنالو

والتي  للعالجِطور خطة أعراضِ أذنك الداخلية وبعد ذلك ي لرئيسي وراءا

سائرِ طبقاً لألعراضِ والخفردي  يعتبر العالج. مشاكلكب تكون خاصة

،نةغير أنه المعي  في أغلب األحيان التي تُساعد التمارين نتضمتقليل ىعلي 

،و َأو إزالة الدوخة ندالرؤيةً الواضحةً عن ادةُعتاس، وعملية التوازنتحس 

َأو ألم في  صلبشاملِ أي تالتأهيل البرنامج إعادة سيتناول . الرأسك يتحر

أعراضِ األذنِ الداخلية ننِ مة على إكْمال التحسداعسالرقبة للم.  

 

 :الداخلية  األذن التعافي الناجح من مشاكل

  

ــاً،  ــن وقت ْأخــذُ التحســذا وي ــاً شــهور، ل مهــم جــداً ال منهــوفأحيان

ــى نشــاطاتك الســ ــود إل ــك تَع ــا يمكــن ةبقابأنّ ــرتُ. بأســرع م  ظه

ــاأل ــي    أن ثُابح ــاطاتَ الت ــاتَ والنش ــادى الحرك ــك  تف ــبب ل تس
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ــا ــة ربم ــعبتُ الدوخ ــة ص ــن عملي ــاكلِ  م ــن مش م ــنَك ذناألتحس 

ــة ال ــالداخلي ــببها الرضــ ت ــي  .ةي س ــالج الطبيع ــائيون الع  أخص

ــن ــَأن يعلّمو يمك ــن  ن ــزء م ــاطاتك كج ــى نش ــودة إل ــرقَ للع ك ط

 ــك ــادة تأهيل ــة . إع ــب عملي ــاجح   وتتطل ــن الن ــالتحس  االتزام

ــبر ــد. وص ــة     أداء بع ــل المعين ــادة التأهي ــارينِ إع ــيتم  الت

ــممتْ خ ــص ــل  صيص ــن قب ــك م ــي اً لَ ــالج الطبيع ــائي الع  أخص

ــى تس ــاعدك عل ــي   أنس ــة ف ــة محتمل ــل نتيج ــى أفض ــل عل تَحص

ــن ــة،  تحس ــالدوخ ــن  دوار، وال ــتقر وم ــر مس ــوازن الغي ــن الت وم

 . والرؤية الغير واضحة رقبةالألم 

 

 : المراجع

ــان  ــارد مـ ــة  )2007(ج .سهـ ــدهليزي، الطبعـ ــل الـ ــادة التأهيـ ، إعـ
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