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خدمات الطوارئ

Emergency Services

الدّ وار

Vertigo

الدّ وار )يسمى باإلنجليزية ‘فير تي

متى تطلب المساعدة

غو‘( ،و يطلق عليه عادة ‘ال َّد ْو َخة‘.

اذھب لرؤية طبيب األسرة أو اذھب إلى العيادة الطبية
ْ
المستوصف( في الحاالت التالية:
)
 اذا لم يذھب عنك ال ُّدوار بعد اتباع ھذه التعليمات لمدة

ِبسبب ال ُّدوار قد تشعر بأن رأسك

أسبوع واحد.

يدور أو يلتف كال ّدوامة ،أو لربما تشعر بأن الغرفة تدور بك.
ال ُّدوار يمكن أن يجعل من الصعب عليك الوقوف أو المشيُ و

 اذا كان ال ُّدوار يأتي ويذھب بحيث يؤثر على األنشطة
ْ
اليومية التي تمارسھا.

يمكن أن تشعر بفقدان التوازن .كما يمكن أن يجعلك تشعر بألم
في معدتك أو رغبة في القيئ )الغثيان(.

 اذا الحظت تغييراً في سمعك.

بعض أسباب ال ُّدوار:

اذھب إلى أقرب قسم للطوارئ إذا كنت تشعر بالدّوار

 −استدارة رأسك بسرعة

و:

 −مشاكل في إحدى األذ َن ْين أو كلت ْيھما

 اذا كنت تشعر بضعف أو تنميل في إحدى ذراع ْيك أو

 −مرض فيروسي مثل نزلة البرد أو االنفلونزا

ساق ْيك.

 −بعض األدوية

 اذا كنت غير قادر على المشي.

 −إصابة في الرأس أو ضغط في الرأس

 اذا كنت ترى األشياء بشكل مزدَ ِوج.

 −المخدرات أو الكحول أو مزيج من اإلثنين معا ً

 اذا كنت تواجه صعوبة في الكالم أو كان كالمك غير
واضح.
 اذا كنت تشعر بصداع شديد.
 اذا كان لديك تصلب شديد في الرقبة.
 اذا لم تتمكن من التوقف عن االستفراغ )التقيئ(.
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ال ّدوار

 -يتبع

Dizziness - continued

كيف يت ُّم عالج ال ﱡدوار ؟

ِللوقاية من السقوط أو إصابات أخرى:

عادة ما يتحسن ال ُّدوار لوحده أو يتم عالجه بسھولة .في بعض
األحيان ،يكون عالمة على وجود حالة طبية .و العالج يعتمد
على مسببات ال ُّدوار.
على أسباب ال ُّدوار.

االغتسال.
• تمسك بمتكأ السُّ َّل ِم )الدَ را ْب ُزون( عندما تصعد ألعلى ال ّدرج
أو ألسفله.

كيف تعتني بنفسك في البيت

• استخدم داعما للم ْشيِ ،كالعصى ،أو َم ّ
شاء التن ّقل أو

عندما تشعر بأنك لست على ما يرام:
• استلقي لمدة دقيقة أو دقيقتين ،أو الى أن يذھب عنك ھذا
الشعور.
عند االستلقاء ،استلقي و رأسك مرفوع على وسادة.
االستلقاء على ظھرك بشكل منبسط قد يجعل ال ُّدوار يصبح
أسوأ.

الجدار.

لمعرفة المزيدُ ،يستحسن أن َتسأل:
• طبيب أسرتك
• اتصل برابط الصحة لكولومبيا البريطانية
 HealthLinkBCعلى رقم ) 8-1-1للصّم وضعاف

• َتن ّفس ِببطء ،و خذ أنفاسا ً عميقة.

السّمع  .( 7-1-1أو اذھب على شبكة االنترنيت

• اجلس ِببطء و ِا ْب َق جالسا لمدة دقيقة أو دقيقت ْين قبل

www.HealthLinkBC.ca

الوقوف.
•

أواألسالك الكھربائية المكشوفة.
• استخدم الحصير المانع لالنزالق في الحمام أو دش

قد يرتب طبيبك إلجراء بعض االختبارات للمساعدة في العثور

•

•

حافظ على بيتك خاليا ً من مخاطر ال َّت ُّ
عثر  ،كمنطقة السجّ اد

قف ببطء

• تحرك ببطء .وعندما تستديرعليك االستدارة بجسمك كله
وليس برأسك فقط.
• تناول الدواء وفقا ً للتوجيھات.
حفاظا على سالمتك ،لمدة أسبوع واحد ) (1بعد اختفاء
أعراض الدوخة:
•

ال ت ُسق )السيارة أو غيرھا من وسائل النقل(.

•

ال تقم بتشغيل اآلالت الكبيرة.

•

ال تتسلق الساللم و ال ت ُقم بأي أنشطة أخرى في أماكن
مرتفعة.
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