
 

 سرگیجه 

 بخش  اورژانس 

 89تاریخ تدوین : آبان—واحد آموزش سالمت

خوردگي مي شويد از راه رفت  زياد و غیر ضروري خودداري كرده و زمین  
هم چنی  بهتر است از عصا يا ، هنگام راه رفت  از كنار ديوارها حركت نمايید 

 واكر استفاده كنید.  

 هنگام بارندگي يا يخبندان از منزل خارج نشويد.  81.

 از وسايل بازي چرخشي يا پر شتاب مانند انواع چرخ فلك استفاده نكنید.  81.

 از مصرف غذاهاي شور خودداري كنید.   02.

از   00هفته خودداري كنید. .   0تا حد امكان از رانندگي حداقل به مدت    08. 
 حضور طوالني مدت ) حركت مداوم ( در اتومبیل يا اتوبوس خودداري كنید. 

 هنگام حضور در اتومبیل به هیچ وجه مطالعه نكنید.  02.

 تا حد امكان از سفرهاي هوايي طوالني پرهیز كنید.   02.

 هنگام پیاده روي به هیچ وجه به تنهايي از عرض خیابان عبور نكنید.  02.

بحث و مجادله ، واكنش هاي شديد احساسي ، از هیجانات عاطفي   02. 
 بپرهیزيد.  

عوامل ايجاد تنش و استرس و فشار عصبي را شناسايي كرده و تا حد   02. 
 امكان از آنها دوري كنید.  

استراحت كافي و خواب منظم داشته باشید و در ساعات مشخص به   01. 
 ساعت در شبانه روز (  1-82رختخواب برويد ) 

كار كردن زياد با كامپیوتر يا انجام ، از تماشاي طوالني مدت تلويزيون   01. 
 بازي هاي كامپیوتري پرهیز كنید.  

انجام ورزش ها و فعالیت هاي سنگی  بدني ، كوهنوردي  ، از شنا كردن  22. 
 خودداري كنید.  

 رنگي و متغیر خودداري كنید .، از حضور در محیط هايي با نورهاي شديد 28.

 از مصرف سیگار و قلیان تا حد امكان خودداري كنید.  20.

برنامه ي غذايي منظم و كامل داشته باشید و از گرسنگي طوالني مدت  22. 
 جلوگیري كنید.  

 مايعات كافي بنوشید تا دچار كم آبي نشويد.  22.

در صورتي كه تكرار زياد حمالت در روز يا شدت آن به گونه ايست كه   22. 
، باعث اختالل در زندگي روزمره و انجام فعالیت هاي اجتماعي تان مي گردد 

هفته هیچ گونهبهبودي در سیر   0-2هم چنی  در صورتي كه پس از گذشت  
بروز حمالت ايجاد نشده است و يا در صورت بروز كاهش شنوايي همراه با 
احساس شنیدن صداي سوت در گوش به طور مداوم به متخصص گوش و 
حلق وبیني مراجعه كنید تا در صورت لزوم بررسي هاي تكمیلي )مانند تست 

 شنوايي سنجي ( انجام گیرد.  

انس يا پزشك مراجعه ژدر صورت بروز هر يك از عاليم زير مجددا به اور
 كنید :

 سردرد شديد يا بروز جديد و ناگهاني سردرد  -

 درجه يا بیشتر  21تب  -

 اختالل ديد يا دوبیني  -

 اختالل تكلم / عدم توانايي در صحبت كردن / سنگیني زبان  -

 بي حسي يا فلج هر يك از اندام ها ، ضعف -

 بروز تشنج  -

 گیجي و منگي  -

 بیهوشي ناگهاني يا كاهش سطح هوشیاري  -

 درد قفسه ي سینه  -

 رنگ پريدگي شديد و تعريق سرد  -

 استفراغ هاي مكرر و شديد  -

 سابقه ي سكته ي مغزي  -

 سابقه ي بیماري هاي مزم  مانند فشار خون و ديابت  -

 سال  22س  باالي  -

 ضربه به سر  -

 درد شديد گوش يا خروج ترشحات چركي از گوش  -

 احساس سرگیجه ي مداوم و دائم ) غیر حمله اي (  -

 هفته درمان .  0تشديد عاليم يا عدم هرگونه بهبودي پس از  -

 با آرزوی سالمتی 

 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 8555داخلی:  -50803255150تلفن: 

 آدرس سايت بیمارستان :    

Www.bohlool.gmu.ac.ir 

4 5 



بیمار گرامي خانم / آقاي ........................................................ شما به علت  

 انس مراجعه كرده ايد.ژاحساس سرگیجه به اور

ه ي كلي و عمومي ست كه اغلب به كلیه ي حاالت ژسرگیجه يك وا  

ناخوشايندي كه فرد با ايجاد آنها احساس عدم تعادل و امكان سقوط و 

گفته مي شود و شامل مجموعه ي وضعیت هايي ،زمی  خوردن مي كند 

چرخش محیط و ، چرخش سر ، سیاهي رفت  چشم ها ، مانند سبكي سر 

سر ، پرتاب شدن ، تابیدن  ، احساس حركت اجسام يا محیط اطراف ، اتاق

اما سرگیجه ي حقیقي فقط ، خوردن و خالي يا گود شدن زير پا مي شود 

كه ، شامل احساس چرخیدن خود فرد يا چرخش محیط اطراف مي باشد 

ناشي از بروز نوعي اختالل در سیستم عصبي يا گوش داخلي است كه در 

اما معموال ، اي  میان علل مربوط به گوش داخلي بسیار شايع هستند 

عوارض خطرناكي به دنبال ندارند. ضزبه هاي سر و حمالت میگرن نیز 

 مي توانند منجر به ايجاد سرگیجه شوند

جهه علل زیر نيز می توانند ایجاد سبكی سر و حاالت شبيه به سرگي 

حالت فوق ، )بدون احساس چرخش( كنند كه با رفع این عوامل 

 كامال برطرف می شود : 

 تب و ساير علل (، استفراغ، كم آبي بدن ) ناشي از اسهال -

 رواني –اضطراب و فشارهاي عصبي ، استرس -

 افسردگي   -

 بي نظمي ضربان قلب   -

 حساسیت به مواد مختلف  

 برخي مسمومیت ها  -

 بیماري هاي ويروسي مانند سرماخوردگي يا آنفلوانزا  -

 تنفس هاي سريع و كوتاه يا بسیار عمیق  -

 الكل ، تنباكو، مصرف سیگار -

 كمبود اكسیژن                              -

 كاهش لحظه اي فشار خون  -خونريزي   -كم خوني   -

 سندرم قبل از قاعدگي و قاعدگي   -افت قند خون   -

آرام بخش ها و داروهاي ، عضي از داروها ) مثل داروهاي ادرارآور -بارداري     -
 روانپزشكي ( 

سرگیجه اغلب به شكل حمله اي رخ مي دهد اما طول مدت حمالت و 
میزان تكرار يا تناوب آنها مي تواند بسیار متفاوت باشد به شكلي كه يك 
حمله ممك  است از چند ثانیه تا چندي  ساعت يا حتي روز طول بكشد. 

، تغییر وضعیت بدن )نشست ، احساس سرگیجه ممك  است با حركات سر
سرفه و عطسه تشديد ، حركت كردن و راه رفت (، ايستادن يا خوابیدن 

 شود. 

عالیم زیر گاهی همراه با سرگيجه و به صورت گذرا ایجاد می 

 شوند : 

 تهوع و استفراغ  -

 سردرد خفیف  -

 حساسیت به نور يا صدا  -

 تاري ديد  -

 تعريق -

 ضعف و بي حالي  -

 تپش قلب  -

 صداي سوت يا زنگ در گوش / وزوز گوش 

پس از ترخيص تا زمان بهبودی به نكات و توصيه های زیر توجه 

 كنيد :

) ماه ( يافته 2-2حمالت سرگیجه ي شما ممك  است تا چند ماه ادامه   8. 
روز بهبودي   82  -82و روزانه چندي  نوبت تكرار شود اما معموال پس از  

نسبي رخ مي دهد و قادر به انجام فعالیت هاي معمول و روزمره ي خود 
 خواهید بود. 

سرگیجه معموال با تغییر حالت بدن و يا خوابیدن به يك سمت مشخص  0. 
)گوش درگیر بیماري( تشديد مي شود بنابراي  از خوابیدن به اي  سمت 

 خودداري كنید .

 بالش ( 0هنگام خواب سر خود را كامال باال قرار دهید ) استفاده از  2.

در صورتي كه پزشك هنگام ترخیص براي كنترل سرگیجه داروي خاصي   2. 

تجويز كرده است تنها همان دارو را در زمان مشخص مصرف كنید و شخصا 

بدون نظر پزشك اقدام به قطع مصرف دارو ) بويژه به صورت يك باره و 

 ناگهاني ( نكنید.  

در شرايطي كه به داروي ضد سرگیجه ي تجويز شده دسترسي نداريد مي   2. 

توانید از داروهاي آنتي هیستامی  مانند ديف  هیدرامی  يا ديم  هیدرينات 

 ) قرص سفر( استفاده كنید.  

، جهت كنترل تهوع و استفراغ از داروهاي خوراكي مانند متوكلوپرامید   2. 

 بار در روز استفاده كنید . 2(حداكثر ، پرومتازي  يا اندانسترون )دمیترون 

در صورتي كه داروي خاصي به طور مداوم براي ساير بیماري ها مصرف مي  2. 

كنید جهت ادامه ي درمان با پزشك مشورت كرده و از قطع يا تغییر میزان 

 مصرف داروها به طور خودسرانه خودداري كنید.. 

 از مصرف خودسرانه و افراطي داروهاي خواب آور و آرام بخش پرهیز كنید.   1

 از هرگونه تغییر حالت ناگهاني )مثال از حالت نشسته به ايستاده ( پرهیز كنید. 1.

 هنگام برخاست  از رختخواب ابتدا براي چند دقیقه بنشینید سپس برخیزيد.  82.

از قرار گرفت  در ارتفاع باال مانند صعود از نردبان يا چهارپايه خودداري   88. 
 كنید .

از انجام فعالیت هايي كه نیاز به باال نگاه داشت  طوالني مدت سر يا بازوها  80. 
 دارد )مثل آويزان كردن پرده يا تعويض المپ ( خودداري كنید.

از خم كردن ناگهاني يا سريع سر و هم چنی  پايی  نگاه داشت  سر براي   2
 مدت طوالني )مثال براي تمیز كردن زمی  ( پرهیز كنید. 

زيننرا هنگامي كه در منزل تنها هستید از رفت  به حمام خودداري كنید    82. 
 احتمال افتادن و سقوط زياد است.  

هنگام تنهايي در منزل همواره گوشي تلف  يا تلف  همراه خود را در   82. 
 دسترس و نزديك خود قرار دهید. 

 كفش هاي راحت و بدون پاشنه بپوشید.  82. 

 در صورتي كه قادر به حفظ تعادل خود نبوده و هنگام راه رفت  دچار  82

1 2 3 


