Arabic

خدمات الطوارئ

Emergency Services

صداع
ال ّ

Headaches

صداع ھو كل نوع من أنواع األلم في الرأس ،أو في فرْ وة
ال ّ
الرأس ،أو في العنق .ھناك العديد من األنواع المختلفة من

صف ِّي )ال َّ
شقي َقة(
الصدا ُع ال ِّن ْ
ُّ
آالم الصداع ال ِّنصْ فِيّ تكون شديدة ،أوخافقة ،أو نابضة .وغالبا ً

صداع ،و العديد من األسباب المختلفة التي تتسبب في
ال ّ
وقوعه.

ما يكون الشعور بالصداع النصفي من جانب واحد فقط من
الرأس .معظم الناس يشعرون أيضا ً بوجع في معدتھم

لحسن الحظ ،أنواع الصّداع ليست في الغالب عالمة على
وجود مشكلة طب ّية خطيرة .نادراً ما يكون الصّداع عالمة على

ض ْوء أو الضوضاء .الصداع
)الغثيان( ،والقيء ،وال يطيقون ال ّ
ال ِّنصْ فِيّ غالبا ً ما يجعل التركيز و ممارسة األنشطة اليومية
امراً صعبا ً .ويمكن أن تستمر لبضع ساعات أو بضعة أيام ،أو

وجود مشكلة طب ّية خطيرة.
صداع تزول بالعالج أو بدون عالج .ويمكن
معظم أنواع ال ّ
عالج الصداع بواسطة مزيج من األدوية ،وإدارة اإلجھاد،
وتغيير األوضاع ،و  /أو تغيير النظام الغذائي ونمطِ الحياة.

أنواع الصداع
ھناك نوعين من أشھر أنواع
الصداع ،و ھما صُدا ُع ال َّت َو ُّتر
و الصُّدا ُع ال ِّنصْ فِيّ )ال َّشقي َقة(.

متى تطلب المساعدة
اذھب إلى أقرب قسم للطوارئ في حالة ما:
 اذا شعرت و كأنه ’أسوأ صداع في حياتك’.

صدا ُع ال َّت َو ُّتر
ُ
عادة ما يكون أل ُم صُدا ُع ال َّت َو ُّتر شديداً وثابتا ً )بدون خفقان( .قد
ضغط ْ
حول الرأس كله.
ضيق أو ال ّ
تشعر بال ّ
ضيق في عضالت
بعض الناس يكون لديھم أيضا ً شعور بال ّ
ك أو الرقبة.
الف ّ
ويمكن ألنواع الصداع ھذه أن تكون من:
ٌ
ضيق في عضالت الكتفين والعنق وفروة الرأس
−
−
−

حتى أسابيع.
ويشمل العالج تناول أدوية تسكين األلم وتجنب كل ما يؤدي
إلى الصداع .السبب المحدد للصداع ال ِّنصْ فِيّ ليست مفھوما ً
تماما ً.

والوجه
تعبٌ مفرط
إجھا ُد العين

 إذا أصبت بصداع باإلضافة ألحد األعراض التالية:
 −إذا شعرت بالحيرة و االرتباك الشديد أو وجدت
صعوبة في فھم اآلخرين
−

−
−
−
−
−

 −اضطرابٌ عاطفي
عادة ما يستمر صُدا ُع ال َّت َو ُّتر ما بين بضع ثوان إلى بضع

−

إذا أصبت بح ّمى )تتجاوز  38درجة مائوية أو 104
درجة فارنھايت(
تصلّبٌ في الرقبة
مشاكل في البصر
اضطرابٌ في الكالم
ٌ
المشي
صعوبة في
ِ
التقيؤ
ال ّتنميل أو الضعف في جانب واحد من الجسم

ساعات.
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الصداع  -يتبع
ّ

Headaches - continued

كيف تعتني بنفسك في البيت

متى تطلب المساعدة  -يتبع

صداع ،حاول بعض ھذه
• للمساعدة على التخلص من ال ّ
التدابير التالية أو كلھا:

اذھب لرؤية طبيبك أو اذھب إلى أقرب عيادة طب ّية
) ْ
مستوصف( إذا الحظت أحد األعراض التالية:
 إذا كان الصداع يصيبك أكثر من المعتاد.
 إذا كان صداعك يضايقك في عملك ،أ ْ
ونومك ،أو أنشطتك
اليومية.
 إذا كان الصداع يزداد إيالما ً أو أصبح أطول من المعتاد.

−

−
−
−

ك
قم بتمديد وتدليك عضالت الكتفين والعنق والف ّ
وفرْ َوة الرأس.
خذ ح ّماما ً ساخنا ً.
استلق في غرفة ھادئة.
ضع قطعة قماش دافئة جافة ،أو قطعة قماش ٌمبلّلة
باردة ،أو كيسا ً من الثلج )اختر أيھا يعمل بشكل
أفضل بالنسبة لك( فوق المنطقة المؤلمة.

• تناول الطعام بانتظام .أنت لست بحاجة إلى تغيير ما
تأكله ،ولكن ال تتخطى وجبات الطعام ،و ال ٌت ِّ
أخر
الوجبات لمدة طويلة جداً.
• اشرب ما ال يقل عن  6إلى  8أكواب من الماء والسوائل
األخرى كل يوم .ال تشرب القھوة أو الشاي أو المشروبات
الكحولية ،ألنھا تجعلك تفقد السوائل ،مما يؤدى إلى
الجفاف .الجفاف يمكن أن يجعل الصداع أسوأ.
• ال تدخن وال تستنشق دخان ال ّتبغ بشكل غير مباشر .غالبا ً
ما يجعل ال ّدخان الصداع أسوأ.
• واحدة من أفضل الطرق للتخلص من الصداع ھو
الحصول على ليلة ْنوم جيدة.

 إذا أصبح الصداع أسوأ و لم يتحسن برغم تناولك الدواء
الذي عادة ما يكون ناجحا ً في تسكين الصداع.

لمعرفة المزيدُ ،يستحسن أن َتسأل:
• طبيب أسرتك
• صيدليك الخاص
•  - HealthLinkBCاتصل على رقم ) 8-1-1للصّم
وضعاف السّمع  ( 7-1-1أو اذھب على شبكة االنترنيت
www.HealthLinkBC.ca

• إذا أعطيناك حقنة من مادة ٌمخدّ رة ،فعل ْيك خالل الساعات
الـ  12المقبلة أن:
 −ال تسوق )السيارة و ما شابھھا(.
 −ال تفعل أي شيء تحتاج فيه أن تكون متيقظا ً أو أن
تتخذ قرارات مھمة.

مقتبس من

‘ FM.280.H34

الصداع‘ )مارس  (2012بإذن من فانكوفر كوستل ھيلث )صحة فانكوفر الساحلية(
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