
الشــعور مــن جد�ــد
ة �عد إصا�ة العصب؟ ك�ف تمرن االحساس م�ا��



إصا�ــة العصب
� او �ش�ل �امل.

� أن العصب قد �كون مقط�ع �ش�ل جز�� إصا�ة العصب تع��
� العصب مع �عضهما. االعصاب تصاب خالل العمل�ة الجراح�ة يتم وصل نهايت��

 ط��ً� 
�
عليها. شفاء االعصاب �ستغرق وقتا  �س�ب ضغط م�ا��

�
ا�ضا

وعل�ك أن تحفزو�ستعمل ال�د �قدراإلم�ان لتنال افضل فعال�ة ممكنة 
. كن صبورا�

 ان تتمــرن
�
 مــن المف�ــد جــدا

خال�ا المخ قادرة ع� التغي�� طوال الح�اة، هذا ما �س� �المرونة العص��ة.
� الدماغ تصبح ناضجه عندما ترسل و�ستلم اال�عازات

� أن المناطق �� هذا �ع��
العص��ة عند استعمال ال�د �ش�ل مستمر، و �صاب المخ �الضمورعندما تكون 

 ما 
�
ر تكون مختلفة نوعا �شطة. اال�عازات من العصب المت�� حركة ال�د غ��

من  وع� خال�ا الدماغ أن تف�هذە اال�عازات الجد�دة. وهذا يتطلب ال�ث��
حي��ة. ولهذا  � �دا�ة االمر ردت الفعل الدفاع�ة لل�د غ��

المدخالت الحس�ة. ��
الس�ب لتجنب اإلصا�ات انظرل�داك عند استعمالهما. 



اســتعمل �لتــا ال�ديــن

تلمــس درجــات حرار�ــة متنوعــة



المــواد المختلفــة

حاســة الســمع/ الشــم/ ال�ــ�
خال�ا المخ توحد المدخالت الحس�ة العص��ة وتخزن المعلومات �ش�ل أفضل

.
�
عندما �ستعمل حواسنا المتعددة معا



حاســة اللمــس الج�ــدة

ء طب��� عندما �ش�� وتتجدد �
� ال�د ��

االحاس�س الجد�دة و الغ�� معروفة ��
� لح�اة جد�دة للعصب. األعصاب من اإلصا�ة مرة اخرى. وهذا يو�� بتطور��جا��

� ع� النوم و ك�ف�ة  لها تاث�� سل��
�
آلم االعصاب ممكن تكون مزعجة، واح�انا

الح�اة اليوم�ة. استعمل �داك �ش�ل طب��� و ت��ه ب�دك �ش�ل طب��� ع�� قدر 
االم�ان. هذا ممكن أن �ساعدك ع� تخف�ف عدم الراحة. 

؟ لماذا تخدراصا���



� االش�اء المختلفة �دون استعمال حاسة  ادراك االش�ال و المواد وتم��
مهارة متقدمة. تدرب ب�دك ب�شاطات معروفة و�اش�اء  ال�� تعت��

� جي�ك 
ة �� مألوفة. من النصائح المف�دة �� محاولة تلمس اش�اء صغ��

ودە  .وحاول العثورعليها. �عد اإلصا�ة �مكن بروز حالة �عدم تحمل ال��
ولهذا الس�ب ينفع لمس اش�اء ذو درجات حرار�ة مختلفة، مثل  

اد، المعادن الصل�ه،حنف�ة الماء. ارتداء قفازات دافئة   � ال��
 الطعام ��

) س�ساعدك هذا ع� االحتفاظ �الدفء  � (ع� األرجح ذو ط�قت��



helse-stavanger.no/behandlinger/
a-kjenne-igjen

شاهد ف�ديوات عن تدر�ب االحساس

ة هنا مقدمة خمسة ف�ديوهات قص��
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� جراحة ال�د و التجم�ل
ع�ادة المس�ش�� ��

ع�ادة العالج �الممارسة

� ال�د �عد اإلصا�ة  قد تصعب مهمة الح�اة اليوم�ة. و�ن لم �ستطع
قلة الفعال�ة ��

� الح�اة اليوم�ة. وهذا 
� عملك وتصعب عل�ك  �شاطات أخرى ��

االستمرار ��
سوف يوثر عل�ك �الطبع وتصبح معضله  �ط��قة أو �أخرى �دون شك. 

 تعرفه ج�دا� او تثق �ه حول مش�لتك 
�
ننصحك أن تت�لم �الموض�ع مع شخصا

� من  وتج��تك مع إصا�ة العصب. حاول ان ت�شاور مع ال�ادر الط��
 . � المس�ش��

,الطب�ب المعالج و�ق�ة ال�ادر الص�� �� � العالج الطب���
�� � اختصاص��

Telefon 51 51 83 02 / 51 51 82 42 / 51 51 82 46
Postadresse Postboks 8100, 4068 Stavanger
Web helse-stavanger.no/behandlinger/a-kjenne-igjen


