
 

 
 
 

     

 

 

 
 التوازن و الدوخة؟  ىما هو تأثير الشيخوخة عل

ــة   ــوازن والدوخ ــطرابات الت ــائعة اض ــكلة ش ــا مش ــدخصوص  ىل

ــن ــار الس ــ .كب ــن الوق ف ــة ت65ُس ــكلة الدوخ ــر، مش ــدأ عتب  ح

ــار   ــيوعاً لزي ــر ش ــبابِ األكث ــادات ةاألس ــاء عي ــالج الو األطب ع

بإحســاس بالــدوار   ةدوخــالالــبعض يصــف . ياتبالمستشــف

ــابين. ــتقامة  م ــدم االس ــاس ع ــرون بإحس ــفه آخ ــام يص ــكل ع  بش

وبغـض النظـر عـن كيفيـة وصـف      . كما لـو كـان علـى مركـب    

ــؤد  ــي ت ــة فه ــي   يالدوخ ــي المش ــعوبة ف ــى ص ــق ، وإل  ،قل

ــب ، واضـــطرابو ــعور بالتعـ ــى  ، وشـ ــدرة علـ ــدم القـ عـ

مــن الممكــن فــإن الدوخــة  يءوقبــل كــل شــ. واكتئــاب ،التركيــز

ــن أ ــادة  يؤدت ــى زي ــمإل ــقوط وطر اخ ــدان االس ــوازن لفق ــذي ت ال

 .كبار السنبين  كبيرة ذو أهميةقلق صحي يشكل 

 

 والدوخة الشيخوخة

 خصائي عالج طبيعي ابرادجيت واالس،  :الكاتب  

 



 

أو /الدوخــة و الحــد مــن مــا الــذي يمكــن عملــه للمســاعدة فــي

 فقدان التوازن؟ 

ــدم    ــدما نتق ــدث عن ــة تح ــرات طبيعي ــاك تغي ــن أن هن ــالرغم م ب

ــن ،  ــي الس ــإن الف ــا  ف ــة هم ــى الحرك ــدرة عل ــدم الق ــة وع دوخ

ــةع"مــن  جــزء ليســا ــدم فــي  ملي ــن أن  ".الســنالتق ــن الممك فم

ــون  ــبب الميك ــدم االلس ــة وع ــزلدوخ ــا  ات ــل منه ــدة عوام ن ع

ــع ــي يةالوض ــمئالس ــوة ة للجس ــص الق ــلو ،أو نق ــة والتحم  . المرون

ــرى  ــباب األخ ــود     األس ــمن وج ــزان تتض ــدم االت ــة وع للدوخ

مفاصـــل، ال إلتهـــابك(ض امـــراأل بعـــضوجـــود  ،ةاصـــاب

ــكّر  ــرض الس ــخيم ــي األ  ،. )، ال ــطرابات ف ــةاض , ذن الداخلي

ــراض  ــأم ــل ( ةدماغي ــن، مث ــرض باركنس ــكتةالم ــة س ، الدماغي

 .ة معينةأدوياستعمال َأو / و) الخ

أكثـــر اضـــطرابات التـــوازن إن  : األنبـــاء الســـارة هـــي  

لـــديك  قَـــد يكُـــون.  والدوخـــةَ يمكـــن َأن يعالجـــا بنجـــاح

ــاناضــطراب  ــي مك ــين ف ــرفُ, مع ــكتج ــارات ى ل ــر  االختب لتَقْري

ــببِ ــين الس ــزان   المع ــدم االت ــة وع ــعور بالدوخ ــبب الش  .المس

   ــن كمــينِ ي ــالجين الطبيعي ــؤالء المع ــعونه ــة   َأن يض ــك خط ل

ــة ــت إذا. معالج ــك  كن ــد بأنّ ــدكتَعتق ــكلة  عن ــيمش ــوازن و  ف الت

ــإن دوخــةُ، ال ــدأأفضــل وقــت ف ــك َأو  أســأل! اآلن هــو أن تب طبيب

ــا    ــاهد م ــي  وش ــك الطبيع ــواتَ المعالج ــيخط ــن َأن يم الت ك

ـ     .تخــذتُ المواقــع  ىالمعلومــات اإلضــافية قَــد تُوجــد علـ
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