النصائح و التعليمات المنزلية:

تماريــن الوجـــــه:

تنــاول األدويــة الخاصــة بــك بانتظــام و علــى النحــو
المنصــوص عليــه ومراجعــه طبيبــك عنــد الحاجــه.

وضع االبتسامة

ادفع الشفة العليا الى
األمام

امتص الخدود وادفع
الشفاه الى االمام

تجعد االنف

اقلب زوايا الفم إلى أسفل
وشد العضالت على الرقبة
األمامية

اغلق العينين معا قدر
المستطاع

ادفع الشفة السفلى
لألمام

اجلب الحواجب معا في
عبوس

ضــع قطعــه مــن الشــاش النظيفــة علــى العيــن
المصابــة اثنــاء النــوم إذا لــم تســتطع إغــاق العيــن
تمامــا.
ً
ســاعد نفســك علــى أن ترمــش باســتخدام إصبعــك
إلغــاق وفتــح الجفــن للمســاعدة علــى إبقــاء عينــك
رطبــة.

شـلل الوجـه
)شلل بيل(

ارتــد نظــارات أو نظــارات واقيــة للحفــاظ علــى عينــك مــن
الغبار واألوســاخ .
عندمــا يعــود الشــعور إلــى وجهــك  ،قــم بتدليــك
جبهتــك وخديــك وشــفتك .قــد يجعــل التدليــك
عضــات الوجــه أقــوى.

ارفع
الحواجب

قــوم بتفريــش أســنانك بشــكل متكــرر للمســاعدة فــي
منــع تســوس األســنان حيــث أن شــلل بيــل يمكــن أن
يجفــف اللعــاب علــى أحــد جانبــي فمــك ممــا يزيــد مــن
خطــر تســوس األســنان.
بعــض النــاس يجــدون صعوبــة فــي التحــدث بســبب
الفــم المتدلــي .جــرب اســتخدام القلــم والورقــة أو
الســبورة أو لوحــة الكمبيوتــر لمســاعدتك فــي التحــدث
مــع االخريــن.
ضــع فوطــه دافئــة علــى الجانــب المصــاب مــن الوجــه
لمعالجــة األلــم و التــورم.
Follow us
www.phcc.qa

ما هو شلل بيل؟

ما الذي يسبب شلل بيل؟

ً
ضعفــا مفاج ًئــا أو شــل ًلا
شــلل بيــل هــو حالــة تســبب
فــي عضــات الوجــه .عــادة مــا يؤثــر هــذا علــى جانــب
واحــد مــن الوجــه ويمكــن أن يــؤدي إلــى ظهــور تدلــي
وارتخــاء فــي احــد جانبــي الوجــه .

علــى الرغــم مــن عــدم معرفــة األســباب الحقيقيــة
لشــلل بيــل  ،إال أنــه يُعتقــد أن هــذه الحالــة ناتجــة عــن
االلتهــاب أو الضغــط أو تــورم العصــب الوجهــي .وهــذا
بــدوره قــد يكــون بســبب:

يــؤدي تلــف العصــب الوجهــي الــذي يتحكــم فــي
العضــات علــى أحــد جانبــي الوجــه إلــى تدلــي الوجــه.

 جــروح الوجــه والــراس واالصابــات المباشــرة للعصــبالوجهي
 مرض السكري وضغط الدم اإلجهاد والحمل االلتهابــات الفيروســية مثــل الهربــس  ،و األنفلونــزا ،اصابات البرد وااللتهاب المزمن لالذن الوسطى
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يصــاب عــادة بهــذا المــرض األشــخاص بيــن  10ســنوات
و  40ســنة .و يتأثــر بــه الرجــال و النســاء علــى حــد ســواء.
هــذه الحالــة تحــدث عــادة بشــكل مفاجــئ وغالبــا
اثنــاء النــوم  .معظــم األشــخاص يتعافــون تمامــا مــن
هــذا المــرض ،علــى الرغــم مــن أن الشــفاء ممكــن أن
يســتغرق عــدة أشــهر .كمــا أن نســبة اإلصابــة بهــذا
المــرض تــزداد قليــا فــي فصــل الشــتاء.
يتأثر الجانب األيسر واأليمن للوجه بنفس الدرجة.

ما هي أعراض شلل بيل؟
• عادة ما يأتي شلل بيل فجأة.
• شــلل أو ضعــف علــى جانــب واحــد فقــط مــن الوجــه ،
ممــا يــؤدي إلــى تدليــة صعوبــة فــي أداء تعبيــرات
الوجه.
• خــدر فــي الجانــب المصــاب مــن وجهــك وعــدم القــدرة
على تجعد جبهتك  ،أو التصفير.
• صداع .
• قــد ال تســتطيع إغــاق أحــد عينيــك بشــكل كامــل و
يمكن أن تشعر باالنزعاج و الجفاف.
• يمكــن أن يواجــه األشــخاص صعوبــة فــي االبتســام أو
رفع حاجبيهم أو مضغ الطعام.
• فقدان القدرة على التذوق
و سيالن اللعاب.
• ألم في األذن أو خلفها
وحساسية متزايدة
للصوت على الجانب
المصاب.

دور العالج الطبيعي

￼￼￼￼￼￼￼￼￼
فــي شــلل بيــل  ،تعــود وظيفــة العصــب تدريجيــا إلــى
طبيعتهــا فــي غضــون شــهرين مــع العــاج المناســب .العــاج
الطبيعــي يســاعد علــى التقــدم فــي الشــفاء.
و يشمل:
• التدليك اليدوي
• تمارين الوجه

التدليك اليدوي
 باســــتخدام ٔاصابعــــك  ،قــم بتدليــك الوجــــه بلطــف مــنزاويــــة فمــــك نحــــو ا ذن ثــــم ٕالــــى عظــــم الفــــك بنمــــط
دأيــري.
 قم بنفس النمط الدأيري على ذقنك وجبهتك. باســــتخدام ٕاصبعــــك (ٔاو فرشــــاة ٔاســــنان كهربأييــــة /مكعــــب الثلــــج) حــــرك الفرشــــاة فــــي اتجــــاه تصاعــــدي
باتجــــاه خــــط الشــــعر  3 - 2 ،مــرات .افعــل نفــس الشــيء
مــــع منطقــــة الخــــد ٔ ،او جــرب الطبطبــــة الخفيفــة علــى
الوجــه بٔاطــراف ٔاصابعــك.

التمارين العالجية
ســيتم إعطــاء المرضــى تماريــن عالجيــة لتنشــيط عضــات
الوجــه والحفــاظ علــى العضــات المتضــررة .يجــب أن يتــم
ذلــك  5-4مــرات فــي اليــوم أمــام المــرآة أو حســب نصيحــة
أخصائــي العــاج الطبيعــي الخــاص بــك.
وضــع االبتســام  :شــد الفــم باســتخدام الشــفتين بأوســعقــدر ممكــن مــن غيــر اظهــار االســنان
رفع الشفه العليا لألمامشفط الخدين مع دفع الشفتين لألمامتجعد األنف اغلق العينين معا قدر المستطاعأدر زوايا الفم إلى األسفل وشد العضالت على الرقبةاألمامية
وضع العبوس :انزل الحاجبين لألسفل معا قدر المستطاع
 -ارفع حاجبيك لألعلى معا قدر المستطاع

