نرشة معلومات للمرىض

املستشفى:

Non migraine headaches | Arabic

الصداع غري النصفي
ما الذي يسبب الصداع؟

معظم الذين يعانون من صداع منتظم مصابون إما بصداع
نصفي أو صداع توتّري.

إذا كان تم تشخيص وجود حالة صداع نصفي لديك يرجى
مراجعة نرشة معلومات مرىض الصداع النصفي
(.)Migraine Patient Factsheet
ومن حني آلخر ،قد يعود سبب الصداع إىل أمراض تتعلق
باألسنان أو الجيوب األنفية أو العينني .ويف حاالت نادرة قد
يعود سبب الصداع إىل أمراض تؤثر عىل الدماغ – مبا فيها
العدوى واألورام والنزف.
وميكن أن يحصل الصداع أيضاً خالل النشاط الجنيس أو بعده.

ومعرفة ما إذا كانت هناك أية عوامل مح ّرضة الحظتها وتجلب
لك الصداع العادي أو الصداع النصفي.
وينبغي أن تراجع الطبيب بصورة عاجلة إذا أصابك صداع
يصاحبه كالم متداخل أو تنميل أو دوخة أو إغامء أو تقيؤ
مستديم.
وعليك أيضاً مراجعة الطبيب إذا بدأت تشعر بصداع متكرر
وكنت فوق الخمسني من العمر ،أو إذا كان الصداع لديك
يتفاقم وال يزول.

هل سأحتاج إلجراء أية فحوصات؟

يف الغالب يكون الصداع واضحاً لطبيبك من وصفك له ومن
خالل إجراء فحص بسيط لك.

وقد يسبب االعتالل العام الصداع ،خصوصاً إذا مل يكن مأخوذ
الطعام أو الرشاب كافياً لتلبية احتياجات الجسم.

وقد تحتاج إىل فحوصات إلقصاء وجود أمراض أخرى ميكن أن
(سكان) إذا
تسبب الصداع ،كفحوصات دم أو تصوير مقطعي ْ
كانت خلفية الصداع لديك تثري القلق.

هذا الصداع هو أكرث أنواع الصداع شيوعاً ،غري أن عالقته
بالضغط النفيس غري واضحة.

ما هي العالجات املتوفرة؟

ما هو الصداع التوتّري؟

والصداع التوتّري عاد ًة أقل ح ّدة من الصداع النصفي ،ويؤثر
جهتي الرأس ،ويشعر املصاب به وكأنه توجد عصبة
عىل
ّ
مشدودة أو ثقل يضغط نزوالً عىل الرأس .وقد يأيت الصداع
التوتّري ويروح عىل مدى أيام أو أسابيع.

بالنسبة للصداع التوت ّري ،قد يكون العالج مبسكنات الوجع
البسيطة ،مثل أيبوبرفن وباراسيتامول ،كل ما هو مطلوب.
وميكن رشاء جميع هذه املسكنات من الصيدليات وتوجد
تفاصيل عن أخذها يف «نرشة معلومات املرىض للتحكّم باألمل»
(.)Pain Management Patient Factsheet

متى يتعني أن أراجع الطبيب؟

وعند اكتشاف سبب يكون عالج هذا السبب ناجعاً لتخفيف
الصداع مع بعض املسكنات البسيطة.

عندما تصاب بوجع رأس فجايئ حا ًد ينبغي أن تراجع طبيبك
فورا ً أو تذهب إىل قسم الطوارئ يف املستشفى ،خصوصاً إذا
حصل ذلك خالل مامرسة التامرين.
وإذا حصل لك الصداع أكرث من مرتني يف األسبوع ،ف ُينصح
مبراجعة الطبيب ،إذ قد تساعد االستشارة بتشخيص الحالة
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