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ــا  ــذه     أن ــي له ــبب تعرض ــو س ــا ه ــن م ــكتة، لك ــبت بس أص

 األعراض الغير عادية؟ 

ــم   ــحيح أن معظ ــكتاص ــة  تالس ــي   تالدماغي ــعف ف ــبب ض س

ــالرغم مــن . جانــب واحــد مــن الجســم ــك ، ب ــه ذل ــرتإذا فإن  أث

ــخ   ــي الم ــاطق ف ــى من ــة عل ــخ تالســكتة الدماغي ســمى جــذع الم

ــيخ ،  ــإن والمخ ــراض األف ــون ع ــا تك ــة تمام ــل. مختلف  يحم

ــريان ــى الش ــي  المخيخ ــفلي الخلف ــدم ) pica(الس ــىال ــاع  إل النخ

ــذ    ــي ه ــة ف ــكتة الدماغي ــيخ ، والس ــةالم هوالمخ ــم نطق  ىتس

ــة والب ــرجمتالزمـ ــذه .  (Wallenberg's syndrome)نبـ هـ

ــدماغ  ــن ال ــة م ــيق ،  تالمنطق ــوازن والتنس ــق الت ــي تحقي ــاهم ف س

ــاس بو ــاس  االحس ــم ، واإلحس ــه والجس ــعية الوج ــم بوض ، الجس

ــن   ــئولة ع ــيق  ومس ــوتي ، وتنس ــل الص ــة الحب ــة  وظيف حرك

 . العين

 

ــي     ــة ه ــكتة الدماغي ــن الس ــوع م ــذا الن ــراض ه ــة : أع الدوخ

ــدوار ــع    وال ــوازن م ــتالل الت ــعورال، واخ ــلب ش ــب ل المي جان

ــدر  ــد ، وخ ــل واح ــاقص    وتنمي ــة ، وتن ــن جه ــه م ــي الوج ف

سكتة الشريان المخيخي 
 السفلي الخلفي

 موريس، أخصائي عالج طبيعي لورا : المؤلف
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بحــة فــي   و الجســم علــى الجانــب اآلخــر ،   باإلحســاس 

ــوت ،  ــي الص ــعوبة ف ــيوص ــا  . المش ــاك أيض ــون هن ــد تك وق

ــي  ــعوبة ف ــة الص ــحرؤي ــع ةالواض ــا . والبل ــى الوايض ــين عل ع

ضــعف وقــد يكــون . ال اراديــا غلــقوتُأتتــدلى قــد جانــب واحــد 

 . الحركة تناسقفي 

 

 ؟ للتحسنما الذي يمكنني فعله 

ــراض  ــدة األع ــة وش ــى طبيع ــد عل ــالج يعتم ــان الإذا . الع ــع ك بل

ــ الأو  ــوت ه ــي الص ــة ف ــكلة ،  يبح ــى فالمش ــذهاب إل ــك ال  علي

ــي   ــص فـ ــب متخصـ ــرةطبيـ ــوتية الحنجـ ــال الصـ . والحبـ

ــاعد تخاط���ب النط���ق والاخص���ائي و ــد يسـ ــل  ل كقـ ــل األكـ جعـ

ســـاعدك علـــى التحـــدث يو أمانـــا، ســـهولة وأكثروالشــرب  

ــوحا  ــر وض ــكل أكث ــا أ. بش ــي  م ــطراب ف ــديك اض ــان ل إذا ك

ــك ،  ــة ب ــة الخاص ــد فالرؤي ــق ــذهب إل ــاب  ىت ــب األعص ،  طبي

ــون  ــب العي ــذي أو طبي ــطرابات   ي ال ــك االض ــي تل ــص ف تخص

ــبية  ــد  والعص ــين    يق ــع الع ــل م ــة أفض ــى رؤي ــاعدك عل س

 . المصابة

 

ــأثراو ــوازن مت ــة إذا كــان الت ــي حال ــ، ف  ســوف العالج الطبيعــيف

ــاعدتك  ي ــى مس ــز عل ــي رك ــانف ــي بأم ــى  المش ــة عل والمحافظ

ــك  تك�����ون هن�����اك حاج�����ة إل�����ىق�����د وف�����ي بع�����ض األحي�����ان . اتزانـــ
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رك��������ز يس��������وف الع��������الج الطبيع��������ي و. ص��������اعأو  ةيامش�������� اس��������تخدام 
وتقلي��������ل ف��������ي الحي��������ز  بجس��������مكأيض��������ا عل��������ى تحس��������ين الش��������عور 

 . جانب واحد إلى احساس يدفعك بوجودالشعور 

س����������وف دوار ، ف����������إن الع����������الج الطبيع����������ي ال����������تش����������عر ب ن����������تإذا كُ 
 وزي������ادة الح������د منه������ا س������اعدك عل������ى فه������م األع������راض والعم������ل عل������ىي

عل�������ى  س�������اعُدك يبش�������كل ت�������دريجي سَ الحرك�������ة َتَحّم�������ُل ق�������درتك عل�������ى 
ك بس������هولةال تركي������ز العين������ان ف������ي مك������ان واح������د أثن������اء حرك������ة . َتَح������رُّ

 س���������اعدكوس���������وف يُ . الدوخ���������ةف���������ي ال���������تحكم بال���������رأس سيس���������اعدك 
عم������ل كيفي������ة طريق������ة أيض������ا عل������ى فه������م الطبيع������ي  الع������الج أخص������ائي
وه���������ذه المعرف���������ة . الداخلي���������ة ذنجه���������از اإلدهليزي ، أو ال��������� الجه���������از
زي�����د م�����ن تق�����د الت�����ي بماهي�����ة األنش�����طة التنب�����ؤ ف�����ي تس�����اعدك س�����وف 

أخي�������راً، أه�������دافَك الشخص�������ية مهم�������ة أيض�������اً وَيِج�������ُب أَْن . ع�������راضاأل
 .ُتْؤخ������������������������������������������������ذ ف������������������������������������������������ي الحس������������������������������������������������بان
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