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Emergency Servicesخدمات الطوارئ 

 Vertigoالّدوار
 

 متى تطلب المساعدة

اذھب لرؤية طبيب ا.سرة أو اذھب إلى العيادة الطبية 

 :في الحا3ت التالية) صفالمستوْ (

واراذا لم يذھب عنك  � بعد اتباع ھذه التعليمات لمدة  الد7

 .أسبوع واحد

واراذا كان  � ث يؤثر على ا.نشطة يأتي ويذھب بحي الد7

 .مية التي تمارسھااليوْ 

.في سمعك اذا 3حظت تغييراً  �

اذھب إلى أقرب قسم للطوارئ إذا كنت تشعر بالّدوار 

:و

ك أو اذا كنت تشعر بضعف أو تنميل في إحدى ذراعيْ  �

.كساقيْ 

.اذا كنت غير قادر على المشي �

 .جوِ اذا كنت ترى ا.شياء بشكل مزدَ  �

كEم أو كان كEمك غير اذا كنت تواجه صعوبة في ال �

.واضح

 .بصداع شديد تشعراذا كنت  �

.اذا كان لديك تصلب شديد في الرقبة �

 ).ئيالتق(كن من التوقف عن ا3ستفراغ اذا لم تتم �

 

فير تي ‘يسمى باJنجليزية ( الّدوار

ْوَخة‘، و يطلق عليه عادة )‘غو Lالد‘.

وارسبب بِ  شعر بأن رأسك تقد  الد7

. تدور بكالغرفة بأن تشعر  لربما، أو وامةالدّ يلتف كأو  يدور

وار و  الوقوف أو المشيُ  عليكجعل من الصعب ييمكن أن  الد7

بألم  جعلك تشعريكما يمكن أن . التوازن يمكن أن تشعر بفقدان

 .)الغثيان( و رغبة في القيئأفي معدتك 

واربعض أسباب  :الد7

 استدارة رأسك بسرعة −

 ھماكلتيْ ن أو يْ إحدى ا.ذنَ  فيمشاكل  −

 مرض فيروسي مثل نزلة البرد أو ا3نفلونزا −

 بعض ا.دوية −

 إصابة في الرأس أو ضغط في الرأس −

ثنين معاً لمخدرات أو الكحول أو مزيج من اJا −
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:لوقاية من السقوط أو إصابات أخرىِل 

اد ر ، كمنطقة السجّ عث7 من مخاطر التL  حافظ على بيتك خالياً •

 .أوا.سEك الكھربائية المكشوفة

حمام أو دش الاستخدم الحصير المانع لEنز3ق في •

 .ا3غتسال

لLِم • رج عندما تصعد .على الدّ ) الَدراْبُزون(تمسك بمتكأ الس7

 .أو .سفله

ل أو َمّشاء التنقّ  ، كالعصى، أويِ استخدم داعما للمشْ •

 .الجدار

   :سألستحسن أن تَ لمعرفة المزيد، يُ 

 طبيب أسرتك •

برابط الصحة لكولومبيا البريطانية اتصل  •

HealthLinkBC  للّصم وضعاف (  1-1-8على رقم

  اذھب على شبكة ا3نترنيت  أو   . ) 7-1-1الّسمع 

www.HealthLinkBC.ca  

 ؟ واردُّ الع/ج  كيف يتم, 

وارتحسن يعادة ما  في بعض . بسھولة عEجه أو يتم لوحده الد7

و العEج يعتمد . طبيةلى وجود حالة كون عEمة عيا.حيان، 

وارعلى مسببات   .الد7

بعض ا3ختبارات للمساعدة في العثور  Jجراء قد يرتب طبيبك

وار على أسباب  .الد7

البيتبنفسك في  تعتنيكيف 
 :عندما تشعر بأنك لست على ما يرام

استلقي لمدة دقيقة أو دقيقتين، أو الى أن يذھب عنك ھذا  •

.الشعور

. ستلقاء، استلقي و رأسك مرفوع على وسادةعند ا3 •

وارا3ستلقاء على ظھرك بشكل منبسط قد يجعل  صبح ي الد7

.أسوأ

.عميقة بطء، و خذ أنفاساً س بِ نفّ تَ  •

ن قبل جالسا لمدة دقيقة أو دقيقتيْ  قَ بْ بطء واِ اجلس بِ  •

.الوقوف

 قف ببطء •

 ما تستديرعليك ا3ستدارة بجسمك كلهعندو. تحرك ببطء •

.فقط برأسك وليس

.للتوجيھات تناول الدواء وفقاً  •

بعد اختفاء ) 1(حفاظا على سEمتك، لمدة أسبوع واحد 

 :أعراض الدوخة

 .)لأو غيرھا من وسائل النق السيارة( قتسُ  4 •

 .تقم بتشغيل ا3Tت الكبيرة 4 •

م بأي أنشطة أخرى في أماكن تتسلق السEلم و 3 تقُ  4•

.مرتفعة

 


