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بخش اورشانس –بیمارستان شهیذ دکتر قلی پور بوکان   

سرگیجه –راهنمای بیماران   

تا تَجِ تِ ضزح حال ٍ ػالین ضوا ٌّگام  ،هزاجؼِ وززُ ایساحساس سزگیجِ تِ اٍرصاًس تیوار گزاهی ذاًن / آلای ................................ ضوا تِ ػلت 

ػلت سهیٌِ ای هْن ٍیا تیواری ذغزًان ضسیسی تزای سززرز ضوا ٍجَز ًسارز ٍ ًیاس تِ تستزی ًساریس  ،ضسُاًجام ٍ هؼایٌات  ّاهزاجؼِ تزرسی

 تٌاتزایي زر حال حاضز هی تَاًیس تِ هٌشل تاس گززیس.

َط ٍسهیي ذَرزى ولیِ حاالت ًاذَضایٌسی وِ فزز تا ایجاز آًْا احساس ػسم تؼازل ٍ اهىاى سم ه ٍاصُ ولی ٍ ػوَهی است وِ اغلة تِسزگیجِ ی

ّا، چزذص سز، چزذص هحیظ ٍاتاق ،احساس حزوت  سز، سیاّی رفتي چطنی سثى ضَز ٍ ضاهل هجوَػِ ٍضؼیت ّایی هاًٌسگفتِ هی ،وٌسهی

تِ ضزتِ ّای سز ٍ حوالت هیگزى ًیش هیتَاًس هٌجز  ، سزذَرزى ٍ ذالی یا گَز ضسى سیز پا هی ضَز.هحیظ اعزاف ، تاتیسى، پزتاب ضسى اجسام یا

 سزگیجِ ضَز.

ولِ سزگیجِ اغلة تِ ضىل حولِ ای رخ هی زّس اها عَل هست حوالت ٍ هیشاى تىزار یا تٌاٍب آًْا هی تَاًس تسیار هتفاٍت تاضس تِ ضىلی وِ یه ح

یِ تا چٌسیي ساػت یا حتی رٍس عَل تىطس.ًهوىي است اس چٌس ثا  

ضًَس:ػالئن سیز گاّی ّوزاُ تا سزگیجِ ٍ تِ صَرت گذرا ایجاز هی  

تَْع ٍ استفزاؽ _  

سززرز ذفیف _  

حساسیت تِ ًَر _  

تاری زیس _  

تؼزیك _  

ضؼف ٍ تی حالی _  

تپص للة_  

صسای سَت یا سًگ زر گَش/ ٍسٍس گَش _   

 پس از ترخیص تا زمان بهبودی به نکات و توصیه های زیر توجه کنیذ: 

رٍس تْثَزی ًسثی  10-15هؼوَالً پس اس  یافتِ ٍ رٍساًِ چٌسیي ًَتت تىزار ضَز اها ازاهِ هاُ( 3-6حوالت سزگیجِ ضوا هوىي است تا چٌس هاُ )-1

 رخ هی زّس ٍ لازر تِ اًجام فؼالیت ّای هؼوَل ٍ رٍسهزُ ی ذَزذَاّیس تَز.

َاتیسى تِ ایي سوت اس ذ سزگیجِ هؼوَالً تا تغییز حالت تسى ٍ یا ذَاتیسى تِ یه سوت هطرص ) گَش زرگیز تیواری( تطسیس هی ضَز تٌاتزایي -2

 ذَززاری وٌیس.

تالص(. 2ذَاب سز ذَز راواهالً تاال لزار زّیس ) استفازُ اس  ٌّگام -3  
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  اس هصزف ذَزسزاًِ ٍ افزاعی زارٍّای ذَاب آٍر ٍآرام ترص پزّیش وٌیس.-4

اس حضَر زر هحیظ ّایی تا ًَر ٍ صسای سیاز ذَززاری وٌیس.-5  

اسی واهپیَتزی پزّیش وٌیس.توززى، وار وززى تا واهپیَتز یا اًجام  ِاس تواضای تلَیشیَى، هغالؼ-6  

تسٍى ًظز پشضه السام تِ  ضرصاً را هصزف وٌیس ٍزارٍ زر صَرتی وِ پشضه ٌّگام تزذیص زارٍی ذاصی تزای ضوا تجَیش وززُ است تٌْا ّواى  -7

 لغغ هصزف زارٍ ًىٌیس.

.غذاّای ضَر ذَززاری وٌیس. اس هصزف -8  

ساػت زر ضثاًِ رٍس( 8-10استزاحت وافی ٍ ذَاب هٌظن زاضتِ تاضیسٍ زر ساػات هطرص تِ رذترَاب تزٍیس. )  -9  

.جام ٍرسضْا ٍ فؼالیت ّای سٌگیي ذَززاری وٌیسًاس ضٌا وززى، وٌََّرزی، ا -10  

هایؼات وافی تٌَضیس تا زچارون آتی ًطَیس. -11  

ضٌاسایی وززُ ٍ تا حس اهىاى اس آًْا زٍری وٌیس.ػَاهل ایجاز تٌص ٍاستزس ٍ فطار ػصثی را  -12  

  در صورت بروز هریک از عالئم زیر مجذداً به اورشانس یا پسشک خود مراجعه نمائیذ:

سززرز ضسیس یا تزٍس جسیس ًٍاگْاًی سززرز         

اذتالل زیس یا زٍتیٌی         

ساتمِ تیواری ّای هشهي هاًٌس فطارذَى ٍ زیاتت         

ؽ ّای ضسیس ٍ هىزراستفزا         

زرجِ 38تة تاالی          

هغشی یساتمِ ی سىتِ         

ضؼف یا تی حسی اًسام ّا              

فلج اًسام ّا        

/ ػسم تَاًایی زر صحثت وززى / سٌگیٌی ستاى اذتالل تىلن        

تزٍس تطٌج             

گیجی ٍ هٌگی یا واّص سغح َّضیاری              

ػسم پاسد هٌاسة تِ زارٍّا ٍ ازاهِ ی زرز یا تىزار حوالت زرز       

  زرز لفسِ سیٌِ      


