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ان الرتدد احلراري و�صيلة موؤكدة وفعاله يف علج اللم املزمنة .

املو�صعي ومهدئ خفيف وهو غري  التخدير  بالرتدد احلراري حتت  العلج  يتم 

موؤمل .

يقوم اخ�صائي المل بعلج احلالت اما يف م�صت�صفى او يف مراكز خا�صة باللم .

اليوم  نف�س  ت�رشيحة  يف  ويتم   املركز  او  بامل�صت�صفى  املبيت  املر�س  يحتاج  ل 

ويعود اىل عملة بعد يومني على الكرث .

يتم حتديد مكان  المل بدقة عن طريق :

1( ابرة �صغرية توجه اىل مكان المل بار�صاد ال�صعة .

�صورة  ا�صارات يف  ير�صل  بدورة  الذي  البرة  هذه  من خلل  الع�صب  2(حتفيز 

انقبا�صات خفيفة توؤكد و�صع البرة الدقيق .

بعد حتديد مكان المل بدقة يتم العلج بالرتدد احلراري والكهربائي من خلل 

ار�صالها  عن  فيتوقف  املخ  اىل  ذبذبات  ار�صال  عن  امل�صئول  الع�صب  اىل  البرة 

في�صعر املري�س بالراحة من المل .

كيف اعرف اذا كنت ا�صلح لهذا الجراء الطبي ام ل ؟؟؟

كنت  اإذا  وحده حتديد  المل  اخ�صائي  ي�صتطيع  مزمن  امل  من  تعاين  كنت  اذا 

ت�صتفيد من الرتدد احلراري  ام ل .

ما هو مدى ا�صتمرار تخفيف الأمل بعد الرتدد احلراري ؟؟؟

العلج بالرتدد احلراري ي�صتمر مفعوله من 3 اىل 24 �صهرا .

العلج  اعادة  املمكن  ومن   ، بالأمل  ال�صعور  اإح�صا�س  يعود  احلالت  بع�س  ويف 

بالرتدد احلراري .

هل هناك اية خماطر من ا�صتخدام العلج بالرتدد احلراري ؟؟؟

بالرغم من �صغرها وي�صتطيع اخ�صائي المل  الطبي خماطر  العلج  لكل حالت 

�رشحها .

ماذا يجب علي ان افعل بعد العلج بالرتدد احلراري ؟؟؟

الإفاقة �رشيعة جدا بعد العلج ملعظم املر�صى ،�صيتم  فقط الح�صا�س بدوخة 

خفيفة من اثر املهدئ ولذلك على املري�س ان يكون م�صحوب بقريب او �صديق 

م�صئول ول يجب للمري�س القيادة .

العلج  ابرة  مكان  او حرقان خفيف جدا  بامل  املري�س  ي�صعر  رمبا  العلج  بعد 

بالرتدد احلراري .

يبداأ ال�صعور باختفاء المل يف خلل ا�صبوع او اثنني .

او اجللو�س لفرتات طويلة مطلوب يف ال�صبوع الول  القيادة  ، وجتنب  الراحة 

بعد العلج بالرتدد احلراري ..

ماذا تعرف عن الرتدد احلراري ؟؟؟ 

وهل هذا الجراء الطبي موؤمل ؟؟؟

منال العنزي

ممر�صة علج المل 

م�صت�صفى العدان

mq-alenzi@hotmail.com

24


