
 

 سرگیجه 

 بخش  اورژانس 

 بازنگری سوم —واحد آموزش سالمت

 ز مصرف غذاهاي شور خودداري كنيد. ا 

  هفته خودداري  2حد امكان از رانندگي حداقل به مدت تا
 كنيد. 

 ید.  هنگام حضور در اتومبيل به هيچ وجه مطالعه نكن 

 بحث ، واكنش هاي شدید احساسي ، از هيجانات عاطفي
 و مجادله بپرهيزید. 

  عوامل ایجاد تنش و استرس و فشار عصبي را شناسایي
 كرده و تا حد امكان از آنها دوري كنيد. 

  استراحت كافي و خواب منظم داشته باشيد و در ساعات
ساعت در شبانه   8-01مشخص به رختخواب بروید )  

 روز ( 

  كار كردن زیاد با ، از تماشاي طوالني مدت تلویزیون
 كامپيوتر یا انجام بازي هاي كامپيوتري پرهيز كنيد. 

  انجام ورزش ها و فعاليت ، كوهنوردي  ، از شنا كردن
 هاي سنگين بدني خودداري كنيد. 

  رنگي و متغير ، از حضور در محيط هایي با نورهاي شدید
 خودداري كنيد .

  .از مصرف سيگار و قليان تا حد امكان خودداري كنيد 

  ز برنامه ي غذایي منظم و كامل داشته باشيد و ا
 گرسنگي طوالني مدت جلوگيري كنيد. 

  .مایعات كافي بنوشيد تا دچار كم آبي نشوید 

  در صورت بروز كاهش شنوایي همراه با احساس شنيدن
صداي سوت در گوش به طور مداوم به متخصص گوش 

 و حلق وبيني مراجعه كنيد 

در صورت بروز هر يك از عاليم زير مجددا به 

 انس يا پزشك مراجعه كنید :ژاور

 سردرد شدید یا بروز جدید و ناگهاني سردرد  -

 درجه یا بيشتر  88تب  -

 اختالل دید یا دوبيني  -

 اختالل تكلم / عدم توانایي در صحبت كردن   -

 بي حسي یا فلج هر یك از اندام ها ، ضعف -

 بروز تشنج  -

 بيهوشي ناگهاني و گيجي و منگي  -

 درد قفسه ي سينه  -

 رنگ پریدگي شدید و تعریق سرد  -

 استفراغ هاي مكرر و شدید  -

 ضربه به سر   -

 درد شدید گوش یا خروج ترشحات چركي از گوش  -

 احساس سرگيجه ي مداوم و دائم ) غير حمله اي (  -

 هفته  2تشدید عالیم یا عدم هرگونه بهبودي پس از  -

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 8555داخلی:  -50803255150تلفن: 

 

4 5 



، سرگيجه شامل مجموعه ي وضعيت هایي مانند سبكي سر  
، چرخش محيط و اتاق ، چرخش سر ، سياهي رفتن چشم ها 

، پرتاب شدن ، تابيدن  ، احساس حركت اجسام یا محيط اطراف
اما سرگيجه ، سر خوردن و خالي یا گود شدن زیر پا مي شود 

حقيقي فقط شامل احساس چرخيدن خود فرد یا چرخش  
 محيط اطراف مي باشد. 

 سرگیجه:  علل 

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

 رواني -اضطراب و فشارهاي عصبي ، استرس 

  افسردگي 

  بي نظمي ضربان قلب 

   حساسيت به مواد مختلف 

  برخي مسموميت ها 

  بيماري هاي ویروسي مانند سرماخوردگي یا آنفلوانزا 

  تنفس هاي سریع و كوتاه یا بسيار عميق 

 الكل ، تنباكو، مصرف سيگار 

       كمبود اكسيژن 

   كم خوني  ,  خونریزي 

  كاهش لحظه اي فشار خون 

   افت قند خون 

   و یا بارداري سندرم قبل از قاعدگي و قاعدگي 

  از داروها ) آرام بخش ها و داروهاي روانپزشكي ( بعضي 

           

سرگيجه اغلب به شكل حمله اي رخ مي دهد اما طول مدت 
حمالت و ميزان تكرار یا تناوب آنها مي تواند بسيار متفاوت 

تغيير ، باشد.  باحساس سرگيجه ممكن است با حركات سر 
حركت كردن و (، ایستادن یا خوابيدن  ، وضعيت بدن )نشستن

 سرفه و عطسه تشدید شود. ، راه رفتن

عاليم زير گاهي همراه با سرگیجه و به صورت گذرا ايجاد 

  مي شوند : 

، حساسيت به نور یا صدا  ، سردرد خفيف  ، تهوع و استفراغ  
تپش قلب   صداي ،  ضعف و بي حالي  ، تعریق  ، تاري دید  

 سوت یا زنگ در گوش / وزوز گوش 

تا زمان بهبودي به نكات و توصیه هاي زير توجه 

 كنید :

  سرگيجه معموال با تغيير حالت بدن و یا خوابيدن به یك
سمت مشخص )گوش درگير بيماري( تشدید مي شود 

 بنابراین از خوابيدن به این سمت خودداري كنيد .

  هنگام خواب سر خود را كامال باال قرار دهيد 

  در صورتي كه پزشك هنگام ترخيص براي كنترل
سرگيجه داروي خاصي تجویز كرده است تنها همان دارو 
را در زمان مشخص مصرف كنيد و شخصا بدون نظر 
پزشك اقدام به قطع مصرف دارو ) بویژه به صورت یك 

 باره و ناگهاني ( نكنيد. 

  در صورتي كه داروي خاصي به طور مداوم براي سایر
بيماري ها مصرف مي كنيد جهت ادامه ي درمان با 
پزشك مشورت كرده و از قطع یا تغيير ميزان مصرف 

 داروها به طور خودسرانه خودداري كنيد. 

  از مصرف خودسرانه و افراطي داروهاي خواب آور و
 آرام بخش پرهيز كنيد.

  از هرگونه تغيير حالت ناگهاني )مثال از حالت نشسته
 به ایستاده( پرهيز كنيد.

  هنگام برخاستن از رختخواب ابتدا براي چند دقيقه
 بنشينيد سپس برخيزید. 

  از قرار گرفتن در ارتفاع باال مانند صعود از نردبان یا
 چهارپایه خودداري كنيد .

  از انجام فعاليت هایي كه نياز به باال نگاه داشتن
طوالني مدت سر یا بازوها دارد )مثل آویزان كردن 

 پرده یا تعویض المپ ( خودداري كنيد.

   از خم كردن ناگهاني یا سریع سر و هم چنين پایين
نگاه داشتن سر براي مدت طوالني )مثال براي تميز 

 كردن زمين ( پرهيز كنيد. 

  هنگامي كه در منزل تنها هستيد از رفتن به حمام
 زیرا احتمال افتادن و سقوط زیاد است.  خودداري كنيد 

  هنگام تنهایي در منزل همواره گوشي تلفن یا تلفن
 همراه خود را در دسترس و نزدیك خود قرار دهيد. 

    در صورتي و كفش هاي راحت و بدون پاشنه بپوشيد
كه قادر به حفظ تعادل خود نبوده و هنگام راه رفتن 

خوردگي مي شوید از راه رفتن زیاد و غير زمين دچار 
ضروري خودداري كرده و هنگام راه رفتن از كنار 

هم چنين بهتر است از عصا یا ، دیوارها حركت نمایيد 
 واكر استفاده كنيد. 

   .هنگام بارندگي یا یخبندان از منزل خارج نشوید 
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