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 ما هو الدوار؟
 

ــدوران   ــاس بال ــو اإلحس ــدوار ه ــ. ال ــ ىحت ــن   ىعل ــرغم م ال
ــدور   ــة ت ــرك أو أن الغرف ــك تتح ــعر وكأن ــد تش ــك، فق ــن ثبات  م

ــك ــ  . حول ــان أو تق ــن غثي ــا م ــاني أيض ــد تع ــرق أو  يءق أو تع
فـــإذا كـــان الـــدوار مصـــطحبا . حركـــات غريبـــة للعـــين

ــي    ــر ف ــدث أو تغي ــي التح ــعوبة ف ــة و ص ــي الرؤي ــة ف بازدواجي
ــ ا ــي ال ــعف ف ــة أو ض ــ ذليقظ ــدرة عل ــدم الق ــدم أو ع  ىراع أو الق

 . غرفة الطوارئ ىالمشي، فينبغي عليك الذهاب إل
 

 

 ما هي أسباب الدوار؟ 
الجهـــاز (تتضـــمن معظـــم أســـباب الـــدوار األذن الداخليـــة

ــدهليزي ــدوار ). ال ــدوث ال ــبب ح ــن أن يس ــي يمك ــا يل ــع م : فجمي
أو  أمــــراض األذن الداخليــــة المعديــــة أو االضــــطرابات

أمــراض الشــقيقة أو األورام أو الســكتة أو إصــابة الــرأس أو     
 . ىثقب في األذن الداخلية وأمراض أخر

 
ــتطيع أن      ــئلة، فتس ــذه األس ــي ه ــر ف ــك التفكي ــان بإمكان إذا ك
ــاد الســبب   ــي إيج ــك ف ــة الخــاص ب ــة الطبي ــدم الخدم ــاعد مق تس

 ما هو الدوار؟
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ــل   ــالج األفض ــاء الع ــم إعط ــن ث ــدوار و م ــذا ال ــى : وراء ه مت
ــرة  ــت أول م ــك كان ــدوار ل ــا ال ــدث فيه ــدوران( ح ــعور بال ؟ )ش

رأسـك أو   حريـك ت(ما الـذي قمـت بـه عنـدما حـدث لـك الـدوار        
ــ  ــب عل ــام أو التقل ــا بشــكل ت ــوف ثابت ــاء أو الوق ؟ )الســرير ىاإلثن

ــدوار    ــذا ال ــتمر ه ــم اس ــاعات أو   (ك ــائق أو س ــواني أو دق ث
؟ هل حدث لـك هـذا مـن قبـل؟ هـل تعـاني مـن فقـد السـمع          )أيام

ــ  ــا؟ ه ــتالء فيه ــي األذن أو ام ــين ف ــان أو طن ــن الغثي ــاني م ل تع
؟ هـل كنـت تعـاني مـن تغيـرات فـي معـدل دقـات         راأثناء الـدو 

 القلب أو التنفس؟
 
 

 كيف يعالج العالج الطبيعي الدوار؟ 
ــي     ــالج طبيع ــطة مع ــدوار بواس ــة ال ــتم معالج ــا ي ــب م . غال

ــاص علــ   ــالج الخ ــد الع ــدوار    ىويعتم ــذا ال ــدوث ه ــبب ح س

أو ولكنـــه يمكـــن أن يتضـــمن محـــاوالت الـــرأس و العنـــق 

ــتخلص مــن األعــراضالتمــارين األخــرى للم ــد . ســاعدة فــي ال ق

ــاختالل ــعر ب ــديك  تش ــي ل ــوازن والمش ــى الت ــف   حت ــد توق بع

ــدوار ــ. ال ــافة إل ــي   ىإض ــالج الطبيع ــوم المع ــن أن يق ــك، يمك ذل

ــاعدتك    ــاكل ومس ــذه المش ــالج ه ــتو لبع ــودة لمس ــاطك  ىلع نش

 . الطبيعي
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