هنگامي كه دچار عدم تعادل مي شویم چاره
چيست؟

گاهي ممكن است هنگام بلند شدن
از تخت و يا زمين دچار عدم تعادل
بشويم.

مايعات بنوشيم.هنگامي كه احساس سرگيجه ونداشتن تعادل داريم بهتر است فردي

تعاد نداشتن در راه رفتن ممكن است

كه بهتر است يكي از نزديكان ما باشد

داليل زيادي داشته باشد.

كنار ما باشد
-هنگام را رفتن مراقب باشيم بر زمين

ابتداء مهمترین كار مراجعه به پزشك

نيافتيم

است.

هنگامي كه از خواب بيدار مي شويم

-مراقب پله ها هنگام خروج از منزل

گاه علت عدم تعادل ممكن است مربوط

كمي در رختخواب بنشينيم و هنگام بلند

باشيم

شدن از زمين و يا از روي تخت آرام

-در سرويس بهداشتي مراقب باشيم تا

بلند شويم اگر نرده اي كنار تخت مان

بر كف آن نيافتيم

است از آن براي بلند شدن كمك بگيريم

-هنگام استحمام مراقب باشيم كه

و اگر كنار ديوار هستيم از ديوار مي

صابون يا ماده لغزنده اي زير پاي ما نباشد

توانيم براي بلند شدن استفاده

با تمام اين راه كارها بهتر است در هنگام

به سرگيجه باشد .

كنيم.تغذيه ما در جهت حفظ سالمتي
باشد.

گاه ممكن است به دليل كاهش فشار
خون باشد.

صبحانه كامل بخوريم تا انرژي براي كار
و فعاليت در طول روز داشته باشيم

بروز سرگيجه و عدم تعادل به درمانگاه
مراجعه كنيم و تحت ويزيت پزشك قرار
بگيريم.
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آیا فردي كه مبتال به بيماري روح و روان

در هنگام رانندگي نباید فرد راننده خواب

است مي تواند رانندگي كند؟

آلوده باشد و باید كامالً هوشيار و مسلط
به اطراف باشد .
دانشگاه علوم پزشکی ایران
مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران
کمیته سالمت

هميشه شرط اول در رانندگي در رانندگي
براي همه داشتن آرامش در رانندگي مي
باشد.
گاه عدم رعایت قوانين رانندگي در
ما و عدم رعایت قوانين رانندگي در سایر
افراد منجر به عصبانيت و ناراحتي هم در

پس شما درمانجوي عزیز :
هنگام مراجعه به پزشك سئوال مي كنيد
كه آیا مي توانيدرانندگي كنيدو اگر در
حال حاضر قادر به رانندگي نيستيدچه
وقت مجاز به رانندگي خواهيد بود.

ما و هم در دیگران مي شود و ممكن است
منجر به بروز عوارض نا خواسته شود.

عدم تعادل
و
رانندگي كردن
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