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 التوازن دوخة، وال،رتجاجِمعلومات حول اال

 ما هو االرتجاج؟ 

ــدثُ االرتجــاج بعــد ي ــى  ضــربةالتعــرض لح ــرأسعل ــع َأو ( ال م

ــدون  ــدانب ــوعي فق ــن األعــراضِ  يضــماالرتجــاج ). ال ــد م العدي

.  العقليــةو العاطفيــةو البدنيــة التــي تُــؤثّر علــى الحالــة   

ــراض ال ــمانيةاألع ــمن  جس ــد تَتض ــداع قَ ــةو ص ــدم و دوخ ع

ــوازن،  ــان وت ــاء أو/ غثي ــأ أو إعي ــيتَقَي ــعوبة ف ــوم أو أو ال ص ن

ــعف َأو ــي  ض ــويش ف ــية ال تش ــة وحساس ــوء   رؤي ــاه الض تج

ــوت ــمن  . والص ــد تَتض ــة قَ ــراض العاطفي ــيج األع ــ, ته ، لتملُ

ــة،  ــق، كآب ــي القل ــب ف ــزاجِ، عدوانتقل ــةم ــاقص ، َأوي ــل  تن متَح

قَـــد تَتضـــمن ) تَفْكيـــرال( ةعـــراض اإلدراكيـــواأل. الضـــغط

ــعوبةَ  ــرة  ص ــذكر لفت ــي الت ــيرة ف ــة قص ــاك، أو طويل  ،ارتب

ــبطء، ــر ب ــي ال صــعوبة، " ضــباب" التفكي ــزف بســبب هــذه ف. تركي

ــعفَ    ــن َأن تُض كمــي ي ــة الت ــة والمحتمل ــراضِ المتنوع ــن األع م

ــاطاتك  ــداً  نش ــمِ ج ــن المه ــةَ، م ــاليومي ــذهاب ل ــرة ال ذوي الخب

مــن بيــنهم األطبــاء   الصــحية ،  الرعايــةالمالئمــين فــي  

 )(Concussionالرتجاجا
 

 لورا موريس، أخصائي عالج طبيعي : المؤلف
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ــي  ــين ف ــنفس المتخصص ــم ال ــالج  عل ــائي الع ــبي و أخص العص

 . الطبيعي

 

ــد  ــكليع ــاج  مش ــاكل  ةاالرتج ــن المش ــخص م ــا ال تش ــي غالب الت

ــي     ــد ف ــن أن يوج ــيئا يمك ــد ش ــا ال تع ــبب كونه ــوالبس ر يتص

َأو   (MRI)تصــوير بــالرنين المغناطيســي  المثــل التشخيصــي، 

ــس ــب  م ــي محوس ــدث  .(CT) مقطع ــد   تح عــا ب ــراض م أع

   ــرات ــبب تغيي ــاج بس ــي االرتج ــةَ ف ــبب والطاق ــرات بس تغيي

ــةئايكيم ــدت ي ــبب ح ــدماغِ بس ــي ال ــدماغُ . ابةصــاإلثانِ ف يصــبح ال

ــ  ــات الفس ــذ العملي ــي تَنفي ــفء ف ــر ك ــي وليوغي ــة الت جية الطبيعي

 . سابقا المذكورةإلى األعراضِ  بعد ذلك تُؤدي

 

ــب   ــي يج ــوات الت ــي الخط ــا ه ــدوث  م ــة ح ــي حال ــا ف اتخاذه

 ارتجاج؟ 

ــدوث   ــد ح ــاجاالبع ــمِ  رتج ــن المه ــن  ، م ــد م ــادالح  االجه

 ســـتجابةألن الـــدماغَ ال يســـتطيع اال ،واإلدراكـــي الجســـماني

ــى إ ــات المتل ــافي  الطلب ــكل ك ــة بش ـ  .طبيعي ــادة اإلجهـ اد زي

ــب بعــد االرتجــاج   ــت قري ــي وق ــى الجســماني ف ــودة إل ــل الع مث

 َأو َأو  االجتماعيـــةالنشـــاطات ،اإلجهـــاد األلعـــاب الرياضـــية

ــل اإل ــي، مث ــودة لالدراك ــةع ــدماغِ  الَأو  لمدرس ــمح لل ســل، ال ي مع

  حســن تتعنــدما . عــراضتفــاقم األســبب يبالشَــفَاء، وقَــد
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طبيعيــة ال كتنشــاطا باســتئنافَأن تَبــدَأ  ك، يمكنُــاألعــراض

  .في األعراضواضحة  طالما ليس هناك زيادة 

 

ــذين ي  ،ارتجــاج  يعــانون مــنتفــاوتُ العــالج الطبيعــي ألولئــك ال

مـــن شـــخصِ إلـــى شـــخصِ علـــى حســـب أعراضـــهم  

ــدودياتهمو ــيقوم. مح ــائيا س ــالج  أخص ــيالع ــل ب الطبيع ــيم عم تقي

   ــة ــاكلِ الحالي ــيم المش ــامل لتَقي ــن َأن . ش كمي ــب ــالج يلْع الع

ــي  ــاط   دوراالطبيع ــادة نش ــي إع ــي كف ــى  . الطبيع ــودة إل الع

ــاط ــدريجيا نش ــون ت ــي يك ــك الطبيع ــد  هألن ــم َأن ال تَزِي ــن المه م

ــى  ــماإلجهــاد عل ــون . باالرتجــاجتضــرره   جهــاز ت ــب َأن تَكُ يجِ

مســتويات  تزيــدل ضاعــرخاليــا بصــورة نســبية مــن األ   

 .نشاطك

ــان الشــخص  ــدوارإذا ك ــنَأو  مصــابا بال ــاني م ــيصــعوبةُ  يع  ف

ــادة   ــان إع ــوازن، ف ــل الالت ــتأهي ــد يال ــمدهليزي قَ ــون مالئ . كُ

ــازال ــةَ    جه ــمن األذن الداخلي ــذي يتض ــدهليزي، ال ــهال  وارتباطات

ــدماغِ،  ــئولبال ــن  مس ــاْس اإلع ــة بحس ــرأسحرك ــاعد ال  ويس

ــ ــوازنِ ىعل ــاء الت ــافة. إبق ــ باإلض ــك ىإل ــول، ذل ــاز ىيت  الجه

ــدهليزي ــئولية ال ــك  مس ــاء عيون ــركإبق ــد تح ــة عن ــرأس ثابت . ال

ــب  ـ  األذنإن تركي ــةَ صـ ــداً  الداخلي ــشّ ج ــي  وغير وه ــع ف يق

وراء األذن ــة ــدمة. الجمجم ــة( الص ــي  )الرض ــرأسف ــن  ال كمي

 ــرار ــقَ أض ــاألذنَأن تلح ــة ب ــن و. الداخلي كــتخلص اليم ــل وال تقلي

ــن ــل الدوخــة ب م ــعم ــام وخاصــة رينِ اتم ــارات ابالقي ــتحكممه ، ال
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، كمــا ســوف تقــل أو تــتقلص بشــكل ملحــوظبعــد ذلــك فالدوخــة 

 . ن يتحسنأ لتوازنل يمكن

ــم   ــن المه ــياتَ   أنم ــون توص ــاءتَكُ ــرة  األطب ــةمذوي الخب  تبع

 دمنلكي تزي   نفترة من الوقتأقصر في التحس . 
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