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ــ  ــذهاب إل ــك ال ــي علي ــاذا ينبغ ــن   ىلم ــي م ــالج الطبيع ــائي الع أخص

 جل الدوخة؟ أ

ــابا ب إذا  ــت مص ــة الكن ــإن ،دوخ ــون  ف ــد يك ــبب قَ ــن  الس األذنِ م

ــة، َأو  ــن الداخلي ــطم ــاإلض ــان   . دهليزيراب ال ــب األحي ــي أغل ف

 ــص تخصــيي ــالج الطبيع ــائي الع ــالجِ  أخص ــة الع ــي منطق ــي  ف والت

 ىن علــدهليزي، الــذي فيــه يعمــُل المعــالجيلــاتأهيــل البإعــادةَ  ىتســم

ــاكلِ   ــة ومش ــراضِ الدوخ ــين أع ــوازن تَحس ــا   الت ــد تواجه ــي ق الت

 .  أيضا

الشــخص علــى التحــرك ثانيــةً  ةســاعداألخصــائي هــي م ماهمــن مهــ

ــة ــت   ومعالج ــس الوق ــي نف ــةَ ف ــرين و. الدوخ ــاطات أداء التم النش

ــة  ــي اليومي ــره ــي قالط ــذا الهــ  ةاألساس ــاز ه ــن ي. دفإلنْج مك

ــي أن   ــالج الطبيع ــائيي الع ــزوألخص ــتراتيجياتَ باإل كي ــمالئالس  ةم

ــر   ــن اكب ــة التحس ــُل احتمالي ــي تَجع ــرورية الت ــتإذا . الض ــاك  كان هن

تســبب فــي حــدوث حــول البيــت  روتينيــةنشــاطات معينــة َأو أعمــال 

بشــكل مختلــف قَــد يســاعد إلبقــاء  أدائهــارق لّــم طُــتَع فــإن  ،الدوخــة

ــي مالدوخــة  ــتوف ــدني ىس ــل  . مت ــتْ بســيطة قب ــي كَان النشــاطات الت

ــبب   االضــطراب ــد تُصــبح صــعبة وتُس ــدهليزي قَ ــانال ــةَ غثي . ودوخ

عالج اللماذا أستشر أخصائي 
 طبيعي من أجل الدوخة؟
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 ــن كمــالج ي ــذه  للمع ــن ه ــض م ــالل بع ــل خ ــى العم ــاعدك عل َأن يس

ــكموضــوعات ال ــاة   ،تتحــرك ويجعلُ ــى حي ــود إل منتجــة بســرعة وتع

 . أكبر

 

ــذ  ــدة   تتخ ــكال عدي ــة أش ــطرابات الدهليزي ــات االض ــوع . عالج ن

يعتمــد علــى المشــاكلِ الفريــدة التــي  يقــوم بــه الفــرد  الــذيالتمــرينِ 

ــانى ــيمِ   يع ــاء التقي ــا أثن ــرد منه ــة  . الف ــارينِ مخصص ــض التم عب

حــل  ىوالــبعض األخــر يســاعد المــخ علــ، التــوازن ىعلــلمســاعدة ل

ــي   ــات ف ــارات األذنِ الداخاالختالف ــبعض إش ــة، وال ــوم   لي ــر يق  األخ

 ىإلـــ باإلضـــافة. البصـــريقدرتـــه علـــى التركيـــز  بتحســـين

ــا،ذلك ــين     كاهن ــان لتَحس ــب األحي ــي أغل ــفُ ف صوي ــام ــرين ع تم

 . مةالصحة والحالة الطبيعية العا

 

ــببِ   ــن س ــر ع ــض النظ ــطراببغ ــا  االض ــدهليزي، كلَّم ــرعتال  أس

بـأن الـدماغَ   يظهـر البحـثَ   . كلمـا كـان األمـر أفضـل     العـالج  أبد في

، فــي عــافيأفضــل للتعــويضِ، َأو الت  يعمــالنذان الداخليــةَ واأل

ــة األولــى بعــد ــدهليزي حــدوث القصــور الشــهور القليل هــذه  تعــد .ال

ــدهليزيِ    ــل ال ــادة التأهي ــةُ إلع ــت مثالي ــن الوق ــرة م ــذيالفت ــدم ال  يق

 . للتحسن أفضلفرصة 
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