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ما يبدوا تتعلق بوجود مشاكل في  ىبعض الناس يعانون من الدوخة التي عل

وهذا يعني أن أعراض الدوخة ) CD(هذا بالدوخة العنقية  ىويشار إل. العنق

بالدوخة و الدوران والغثيان  ىربما يشعر المرض. العمود الرقبي تنشأ من

بعض .  ائق أو ساعاتقد تستمر األعراض لدق. عند التحرك أو عند الراحة

 شائعالالرغم من أنه من غير  ىعل ،يشعرون بفقدان التوازن ىالمرض

 في مشاكليكون لديهم الذي يعانون من الدوخة العنقية أن  ىلمرضلبالنسبة 

محدودية غالبا ما يصاحب الدوخة العنقية ألم في العنق و . أعراضهم صفو

في  سابقة صابةإلالمريض قد تعرض يكون  أحياناو تصلبو في الحركة

 الذين يعانون من الدوخة العنقية يحدون ىفالعديد من المرض. العنق

 .مهامهم العادية بسبب الخوف من الحركةب القيام من وينقصون

بسبب عدم وجود اختبار محدد لتشخيص الدوخة العنقية، سيعمل المعالج 

 ىمشاكل أخر أي الطبيعي عن كثب مع طبيبك الطبي للتأكد من عدم وجود

التي يمكن أن ) المخأمراض في  رابات في األذن الداخلية أوطمثل إض(

المعالج الطبيعي الذي تم تدريبيه بشكل خاص  .سبب في إحداث الدوخة لكتُ

لمعالجة الدوخة العنقية سيواجه دالالت و أعراض فريدة في كل مريض 

يمكن أن ) الرقبة(عالج مشكلة العنقاثبات بأن هناك .  يعاني من الدوخة

 الدوخة العنقية
 

 اخصائي عالج طبيعي, درانسفيلد ليزا: الكاتب 
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 الدوخة  من أعراضيقلل 

ن من حسو يمكن أيضا أن ت) التي ربما تتضمن الدوران والدوخة والغثيان( 

عادة ما يتناول العالج الطبيعي المشاكل العضلية الهيكلية . فقدان التوازن

قد تسهم في إحداث الدوخة وعدم  ىأي مشاكل أخر ىللعنق إضافة إل

 . االتزان

فمن . للدوخة العنقية ةالوقت، يتأمل الباحثون فقط في األسباب الدقيق افي هذ

 صحيحةمناطق العنق ال ترسل اإلشارات ال بعض أنضمن هذه األسباب 

مزيد من  ىهناك حاجة إل. المخ عن الشعور بوضعية وحركة الجسم ىإل

االلتزام ببرنامج التعافي كما هو محدد من المعالج الطبيعي . البحوث

 . سيساعدك في الشعور بالتحسن وفي تعلم إدارة أي أعراض متبقية
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