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استغرق األمر مني 14 شهًرا 
لرؤية طبيب أعصاب قام 
بتشخيص حالتي أخيًرا. أنا 
حاليًا على الطريق الطويل 

لمعرفة الدواء الذي سيساعد. 
أنا أحب الشغل الحرفي وهو ما 
حافظ على سالمة عقلي خالل 

كل هذا.

تريزا
 الصداع النصفي
الشظوي المزمن

تزمانيا

إدارة الصداع النصفي

تغييرات نمط الحياة 
تحدث الحاالت المعقّدة مثل الصداع النصفي بسبب جيناتك، ولكن يمكن أن 
تتأثر بشكل كبير بنمط الحياة والعوامل البيئية. ال توجد قائمة باألشياء التي 

تناسب الجميع، ولكن فيما يلي بعض األشياء لتأخذها في االعتبار:

النظام الغذائي - إن ماذا تأكل وكيف تأكل يمكن أن يكون مهًما جًدا في إدارة 
الصداع النصفي. حاول تناول ست وجبات صغيرة بدالً من ثالث وجبات 

كبيرة للحفاظ على ثبات نسبة السكر في الدم على مدار اليوم. فّكر في اتّباع 
تظام غذائي اختزالي تشخيصي بمساعدة أخصائي التغذية للتعّرف على أية 

أطعمة تكون من مسببات الصداع النصفي. تأّكد من أبقاء جسمك منتعًشا 
بالماء وتجنّب الكحول.

النوم - إن الحصول على قسط جيد من النوم ليالً أمر ضروري، ولكن 
اإلفراط في النوم يمكن أن يكون سيئًا مثل عدم الحصول على قسط كاٍف منه. 
حاول االستيقاظ في نفس الوقت والذهاب إلى الفراش في نفس الوقت. مارس 
عادات جيدة للنوم عن طريق تقليل وقت النظر إلى الشاشات قبل النوم والتأّكد 

من أن غرفة نومك مظلمة وهادئة وباردة، واحتفظ بغرفة النوم للنوم 
 والحميمية فقط.

ممارسة التمارين - إن ممارسة التمرين جزء مهم حقًا ولكنها من األمور 
المربكة في إدارة الصداع النصفي، إذ أن التمارين تثير الصداع النصفي عند 
بعض األشخاص. يمكن أن تساعد التمارين متوسطة الشدة لمدة 30 إلى 50 
دقيقة، ثالثة إلى خمسة أيام في األسبوع، في تقليل أعراض الصداع النصفي. 
إذا كنت ال تمارس التمارين حاليًا، ابدأ بخطوات صغيرة: إن أية حركة جيدة، 

حتى لو كانت مجّرد تمشية في منطقة سكنك. إذا وجدت أن التمارين تؤدي 
إلى تفاقم أعراض الصداع النصفي لديك، فتجنّب التمارين عالية التأثير أثناء 

نوبة الصداع النصفي وحاول ممارسة التمارين عندما يكون الجو بارًدا أو في 
الداخل حتى ال تشعر بالحر الشديد والتعّرق.  

2 المعلومات  نشرة 

األدوية الحادة أو ‘اإلنقاذية’

ليست أدوية التريبتان مسّكنات لأللم. وهي تكون أكثر فعالية إذا تم 
أخذها في بداية النوبة. يجب أالّ تأخذ المزيد منها إذا لم تفدك، وال 

تأخذها أكثر من 10 أيام في الشهر.

هام!

إذا كنت تعاني من أكثر من ثالث نوبات صداع نصفي في الشهر، يُرجى التحدث 
مع طبيبك حول األدوية الوقائية التي يجب أخذها بانتظام.

قد يصف لك طبيبك أدوية لضغط الدم أو الصرع أو االكتئاب للمساعدة في منع 
حدوث نوبات الصداع النصفي. تفيد األدوية المختلفة أشخاًصا مختلفين دون 

سواهم، لذا عليك تجربتها ومعرفة ما إذا كانت تفيدك.

 ،CGRP تتوفر اآلن أدوية جديدة مصممة خصيًصا للصداع النصفي تسمى أدوية
بعضها متوفر عبر نظام PBS، ولكن فقط لألشخاص الذين يعانون من الصداع 

النصفي المزمن والذين لم يحققوا نتيجة من ثالثة من األدوية األخرى األقل 
 استهدافًا 

يتوفّر أيًضا البوتوكس واألدوية األخرى التي يجب أن يصفها الطبيب أو في 
المستشفى لألشخاص الذين يعانون من أعراض شديدة للغاية. ناقش هذه الخيارات 

 مع طبيبك.
www.migraine.org.au/cgrp اكتشف المزيد في

األدوية الوقائية

ال تؤخذ األدوية الحادة إال في وقت نوبة الصداع النصفي، عند الحاجة. 
أدوية التريبتان هي فئة من األدوية تُستخدم لوقف نوبة الصداع النصفي، 
وهي أكثر فائدة عند تناولها مبكًرا عند بدء النوبة. يمكن أن تساعد أدوية 
التريبتان في تخفيف أعراض نوبات الصداع النصفي مثل األلم والغثيان 

والحساسية للضوء والصوت. هناك عدة عالمات تجارية مختلفة متوفرة، 
 استشر طبيبك حول ما يناسبك منها.

متى تعّرفت على أدوية التريبتان يمكنك شراء عبوات إنقاذ صغيرة تحتوي 
على قرصين فقط من الصيدلية بدون وصفة طبية.  

هناك أيًضا أدوية أخرى يمكنك تجربتها لتخفيف األعراض، مثل جرعة 
كبيرة من األسبرين )يوصى بـ 900 مجم(، وأدوية أخرى لأللم بدون 

وصفة طبية، وأدوية مضادة للغثيان )يمكنها أن تساعد األدوية األخرى 
التي تأخذها على االمتصاص إذا كنت تشعر بالغثيان(. قد يصف طبيبك 
أيًضا مسّكنات أقوى لأللم، أو أدوية لعالج الغثيان، أو عالجات أخرى 

للمساعدة في إدارة أعراض النوبات.

ال يمكن الشفاء من الصداع النصفي، لكن يمكن إدارته. ما عليك سوى العثور على المجموعة الصحيحة من تغييرات نمط الحياة، والعالج الحاد، 
وعلى العالج الوقائي الذي يناسبك إذا لزم األمر.

هناك العديد من األدوات غير الدوائية 
إلدارة نوبات الصداع النصفي وتقليل 
األعراض. جّرب بعًضا منها لتجد ما 

يناسبك:
اذهب للنوم 	 
ضع كيس ثلج على مؤخرة رقبتك 	 

أو رأسك
اذهب لالستلقاء في غرفة مظلمة 	 

وهادئة وباردة
اشرب مشروب كوال بارًدا أو 	 

قهوة قوية 
اشرب مشروبًا رياضيًا أو تناول 	 

طعاًما مالًحا إذا كنت تشتهي الملح 
خذ حماًما ساخنًا أو استخدم 	 

كّمادات ساخنة
جّرب الزيوت العطرية مثل زيت 	 

النعناع لعالج الصداع أو الزنجبيل 
للغثيان

خيارات غير دوائية 
إلدارة النوبات

تمت مراجعة نشرة المعلومات هذه سريريًا من قِبل الدكتورة برونوين جنكينز )بكالوريوس طب، زميلة في كلية األطباء األستراليين اآلسيويين(


