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ــن أن   ــذي يمك ــا ال ــخاص     م ــي لألش ــالج الطبيع ــه المع يقدم

 ط؟ لسقولذين يعانون من الدوخة واا

 

ــد الي ــقع ــة س ــخاص  وط و الدوخ ــين األش ــائعة ب ــور الش ــن األم م

ــنهم ا ــاوز س ــذين تج ــا 65ل ــ. عام ــن الرغمب ــق م ــك، الس وط ال ذل

ــن اع ــاريمك ــن تب ــي الس ــدم ف ــد التق ــي يحــدث عن ــأمر طبيع . ه ك

ــالج  ــدريب المع ــتم ت ــي  ال ي ــر ف ــي للنظ ــي طبيع ــاكل المش و مش

ــقوط     ــر الس ــيم خط ــراء تقي ــوازن و إج ــق  .  الت ــا تتعل أحيان

ــكلة  ــة ب المش ــطية معالج ــكلة بس ــل   مش ــة مث ــي األذن الداخلي ف

دوار تحـــدث مـــع تغيـــر ووهـــي دوخـــة  "دوار الوضـــعة"

ـ    . أوضاع الـرأس  اك أكثـر مـن سـبب واحـد     غالبـا مـا يكـون هن

 . صوط في نفس الشخللدوخة و التعرض للسق

 

 والدوخة سقوطال
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ــف  ــن  كي ــانون م ــذين يع ــخاص ال ــي األش ــالج الطبيع ــالج المع يع

 ط؟ الدوخة والسقو

ــكلة  ي ــاطق المش ــي من ــالج الطبيع ــيم الع ــدد تقي ــييف. ح ــذ ف  أخ

ــين ــالج    ع ــإن المع ــية، ف ــدافك الشخص ــار أه ــي االعتب  الطبيع

ــاكل      ــذه المش ــتهدف ه ــالج تس ــة للع ــوير خط ــيقوم بتط . س

وضــع خطــة لــك لتحقيــق أهــدافك  ىوســيكون قــادرا أيضــا علــ

ــك   ــة ب ــكلة الخاص ــاطق المش ــاول من ــد ي. و تن ــالج ق ــوم المع ق

ــيم آ  ــل تقي ــي بعم ــة   الطبيع ــديات البيئي ــيم التح ــي لتقي ــن منزل م

ــكهــالتــي تواجه ــا فــي منزل ــى. ا يومي ــك، ربمــا  باإلضــافة إل ذل

ــذهاب إلــ   ــي بال ــك الطبيع ــي معالج ــل   ىيوص ــن أج ــب م طبي

 . عمل مزيد من االختبارات

 

لــذين يعــانون مــن د معــالج طبيعــي يعــالج األشــخاص اأجــأيــن 

 ط؟ سقومشاكل الدوخة وال

ــالج   ــة للع ــة األمريكي ــي الجمعي ــم األعصــاب ف ــة بقس ــد قائم يوج

 : الرابط التالي ىالطبيعي عل
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