
هو ألم في الرأس ذو منشأ عضلي.
الرأس  على  تضغط  خوذة  وكأّن  ُيوصف  ألم  وهو 
بعض  عند  يحدث  حيث  جدًا،  شائع  وهو  الرقبة.  أو 

املرضى بصورة متكررة أو مزمنة.
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الصداع التوتري

قد يعاني املصابون بالتوتر العصبي من شكل آخر من 
الصداع أيضًا: هو الشقيقة )الصداع النصفي(. 

وُتدعى هذه احلالة، بالصداع املختلط، ميكن أن تتناوب 
فيها آالم الرأس لسبب أو آخر. )انظر الورقة رقم 28، 

من أجل احلصول على نصائح حول الشقيقة(.

ُب آالِم الرأس جتُنّ
جتّنْب تناول املسكنات اليومي، واجلرعات العالية منها 
)الكودايني، األرغوت، الباراسيتامول وغيرها(، ألن ذلك 
قد يؤدي في النهاية إلى حدوث صداع توتري ناجم 

عن اإلفراط في تناول هذه املسكنات.

عليك بالنوم ساعات كافية. 

على  تساعد  عوامٌل  اإلكتئاب،  أو  والقلق  اإلجهاد،  إن 
نشوء األلم. لذلك فحاول السيطرة عليها.

على  ساعة  نصف  ملدة  يوميًا  الرياضية  بالتمارين  قم 
والعصبي،  العضلي  التوتر  من  يقلل  ذلك:  فإن  األقل، 

ويساعد على منع  جدوث اآلالم املزمنة.

ُينصح باإلقالع عن التدخني وترك شرب الكحول. وإذا 
منبهات  على  حتتوي  التي  املشروبات  أو  القهوة  كانت 
كالكوال أيضًا، جتعلك متوترًا فإنها من املمكن أن ُتفاقم 

من ألم الرأس.

لعالج األزمات األلم:
األخرى،  واملشاغل  العمل  عن  قلياًل  االبتعاد  حاول 

واستبدال ذلك باملشي، أو اإلسترخاء، أو اإلستراحة.

أو  الباراسيتامول،  أقراص  من  واحدًا  قرصًا  تناول 
مضاد  أو  الكوديني،  على  احلاوي  الباراسيتامول 

االلتهاب، وذلك عند بداية ظهور األلم.

إّن ملنقوِع النعناع تأثيٌر مسكن، وميكنك خلطه مع إحدى 
األعشاب الطبية ذات التأثير املهدئ.

الرأس  من  اخللفية  املنطقة  في  متركزًا  األلم  كان  إذا 
التدليك، والكّمادات واحلمامات الساخنة،  والعنق، فإن 

ُتفيد أيضًا في التعافي من األلم.

متى يجب استشارة الطبيب؟
الصداع  به مختلفًا عن  الذي تشعر  الصداع  إذا كان 

الذي اعتدت عليه.

إذا كانت شدة األلم تزداد مع ممارسة التمارين الرياضية 
أو عند السعال.

إذا كان األلم ُيوقظك لياًل.

إذا كنت معظم األيام بحاجة إلى تناول املسكنات.

إذا كنت تشعر بحزن شديد.
إذا لم تكن قادرًا على تخفيف توترك.

إذا أصبح االلم أكثركثافة أو متركزًا في في منطقة ما، 
أو إذا ارتبط باحلمى أو باضطراب ذهني.
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