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ــ ــخاص ا كي ــي األش ــالج الطبيع ــاعد الع ــن ف يس ــانون م ــذين يع ل

 مشاكل في األذن الداخلية؟ 

ــاظ علــ    ــحة وللحف ــك واض ــل رؤيت ــي   ىلجع ــك و المش توازن

معلومــات مــن هــذه األجهــزة  ىيحصــل علــ اغمدبثبــات، فــإن الــ

ــة ــان و : الثالث ــعمالعين ــاس وض ــا و   االحس ــا وعنقن ــي أرجلن ف

ــة ــا ا . األذن الداخلي ــل كلت ــاوية   تعم ــة مس ــويا بطريق ــين س ألذن

ــة ــاه ومعاكس ــم االتج ــا يس ــا م ــك ب ى، وغالب ــامذل ــحب " نظ الس

ــدفع ــواردة مــن كل. "وال ــات ال ــوم المعلوم ــدما ال تق ــاعن ــين  ت األذن

ــيء، علــ  ــس الش ــال نف ــدوث   ىبإرس ــبب ح ــال بس ــبيل المث س

ــة و      ــي الرؤي ــاكل ف ــبب مش ــا تس ــدهما، فإنه ــي أح ــابة ف إص

ــديك ــوازن ل ــ. الت ــين  ينإن األذن ــالل و األع ــن خ ــويا م ــل س تعم

عــد منعكســا   والــذي ي ) VOR(دهليــزي    -مــنعكس عينــي  

ــ  ــؤدي إل ــث ي ــدا حي ــريعا ج ــة   ىس ــع حرك ــة م ــوح الرؤي وض

ــرأس ــم . ال ــة تس ــالل عملي ــن خ ــي   ىفم ــنعكس العين ــتالئم الم ب

ــرات علــ    ــراء تغيي ــا إج ــدهليزي، فبإمكانن ــي   ىال ــة الت الطريق

يــة أن يقومــا بعملعــين معــا وكمــا يمكــن واأل ينتعمــل بهــا األذنــ

 . اإلصابةالتعويض في حالة 

 العالج الطبيعي و المنعكس العيني الدهليزي
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 ؟ (VOR) كيف يعمل تالئم المنعكس العيني الدهليزي

ســيزودك المعــالج الطبيعــي بتمــارين لمســاعدة المــنعكس      

ــ ــدهليزي عل ــي ال ــه ىالعين ــتعادة وظيفت ــ. اس ــة  ذهه ــارين معين تم

والتــي مــن شــأنها أن تســبب تعتــيم طفيــف جــدا والــذي بــدوره  

ــ  ــارة إل ــل إش ــكلة  ىيرس ــود مش ــخ بوج ــن  . الم ــك يمك ــد ذل بع

المشــكلة مــن خــالل متجــر اإلصــالح فــي المــخ، وهــو اصــالح 

ــيخ ــة     . المخ ــبط طريق ــد ض ــل أو يعي ــيخ أن يعج ــن للمخ يمك

ــدرتك علــ    ــن ق ــرأس ويحس ــع ال ــين م ــرك األع ــتحر ىتح ك ي

 . الرأس بدون تغيم الرؤية

 

ــه    ــذي أحتاج ــر ال ــيء األخ ــو الش ــا ه ــنمعرفلم ــه ع ــم  ت تالئ

 الدهليزي؟  المنعكس العيني

. رين لزيــادة أعــراض الدوخــة لــديكابــدو التمــتفــي البدايــة، قــد 

، وقــد يوصــي الشــيء هــذاب ى علــمعلــك الطبيعــي معالجــ اجعــل

ــرات  ــل تغيي ــي بعم ــامج تف ــكبرن ــر االصــال. مارين ــو  حمتج وه

ــ ــاج إل ــيخ يحت ــ ىالمخ ــول عل ــراء  ىالحص ــة إلج ــرات مختلف خب

ــذلك ربمــا تكــون فــي حاجــة  كافــة التعــديالت التــي تحتاجهــا، ل

ــ ــرقالأداء  ىإل ــارين بط ــةم تم ــي  . ختلف ــالج الطبيع ــن للمع يمك

ــن أن يجــري   ــا يمك ــارين و كم ــذه التم ــن خــالل ه أن يرشــدك م

 . لبرنامجك مناسبةالتعديالت ال
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