
Conseils patient – Acouphènes 
 نذألا 456نط

 
 .نا@سلا +*(ب اً=>س: ةعئاشلا ضارعألا نم نذألا +*(نط %$تع!

 

 ةمجان نوكت ام اًردان اهنأ الإ ، عمسلا نادقفO عئاش ل@شK ةطIترم اهنأ نم مغرلا Bع
 .̀_اسأ ضرم وأ ةOاصإ نع

 

+bتخ! نأ نكمملا نم
 كانه ، كلذ فالخO .*$غتم *$خأت دعO اً=ئاقلت نذألا +*(نط `

 +*(نط عم د=ج ل@شK شpاعتلا Bع كدعاسo نأ نكم! `mnلا معدلا عاونأ نم د!دعلا
 .نذألا

 

78 ة5لاتلا تاءارجإلا دعاس) نأ نكم!
 .نذألا A8@نط ل5لقت 9

 

 :ءاضوضلا نم ك5نذأ ِمحا

 

 امدنع .طرفم ل@شK ةدتمملاو ةIخاصلا ءاضوضلل كسفن ضtuعت بنجت •
 كانه نوك! ، )بشعلا ةزازج جيجض لداع! ام( ل�Iسpد 85 جيجضلا زواجتي

 .نذألا Bع رطخ
• �+

 :)خلإ ، لومحم فتاه ، bn=سوم( سأرلا تاعامس مادختسا ةلاح `
o ضاIع توصلا ىوتسم طB نكمملا �قألا دحلا فصن. 
o راخلا ءاضوضلا ̀�غت نأ لواحت ال�%` Oسوملا=bn. 
o لغشملا عم ةقفرملا نذألا تاعامس وأ ةدمتعملا سأرلا تاعامس مدختسا 

 .)ل�Iسpد 100 زواجتت ال(



o عامتسالا تقو نم للق 
• �+

+� وأ ة=ق=سوملا تالفحلا `
 :صقارملا `

o نذألا تادادس دتراو توصلا تا%$كم نع دعتبا. 
o ف ذخ$nةق=قد 45 ل� قئاقد 10 وأ +*(تعاس ل� ةق=قد 30( ةحار تا(. 
o لوح¢لا ̀¡اعت بنجت Kصاخ ل@ش �+

 نأ نكم! يذلاو ، قا=سلا اذه `
 .̀§مسلا كاردإلا *$غ!

• �+
 :بخاص `+mهم قا=س `

o مق Oسانملا ة!امحلا ءادتراIةذوخلا ، نذألا تادادس( ة(. 
o كسفن زهج �+

 .ئداه نا@م `

 .ةل5لقلا حئاصنلا ەذb قيبطتب مق ، Z9وي ساسأ Vع لضفأ لTشR شPعلل

 

+� ةu©مدلا ة=عوألا عسوي يذلا لوحjلا لوانت نم للق •
 .سأرلا `

 .+*(نذألا جيهت بªسp +*(توك=نلا نأل A8@خدتلا نع فقوت •
 نكم! اذهف :رهش ةدمل )ىرخأ داوم ، ةوهقلا ، ياشلا( تاهبنملا كلهتس) ال •

 .ضارعألا للق! نأ
 .كرu» سأر عفرا •
+دO طاش: Bع ظفاح •

 .مظتنم `

 :فقاوملا ەذb ترهظ اذإ ىرخأ ةرم كstبط ةراشpسا كنكم!

 

 .نذألا +*(نط مقافت •
 .ةحارلا مدعO روعشلا ةداuز •
 ؛ )مظتنملا ضIنلاO ساسحإ( اًضOان حبص! نذألا +*(نط •
 صاخ ل@شK ةجعزم ءاضوض •
 : دجاوت •

o ارطضا وأ ةخودلاOنزاوتلا تا. 
o لا نادقفI² ، 
o لا وأ ´ و نا=ثغلاbn

 .ء`
o نذألا ملأ، 



o حµ عشقوtuةر. 

 


