
 
 سرگیجه

 
 

 :تهیه و تنظیم 

 مریم سمیعی با هم اندیشی واحد آموزش

 بخش اورژانس

 1399تیر 
 L-P-E-55-C 

 : منابع
Text book of Brunner & Suddarths 

2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سرگیجه
) به دو نوع احساس سبكي سر و سر گيجه 

 . شود  تقسيم مي( VERTIGOدوران سر يا 

 :اس سبكی سر احس

احساسي است كه موقع رخ دادن آن شما فكرر  

كنيد در حال افتادن يا غش كرردن سسرتيد    مي

كنيرد امرا    سرچند شرما احسراس گيجري مري    

كنيد كه شما و اطراف شما در حال  احساس نمي

حركتيد و با دراز كشيدن بهبود يافته و يا كرام   

رود گاسي اوقات دچار حالت تهوع يا  از بين مي

 .شويد  فراغ مياست

 (: VERTIGOدوران سر یا)سرگیجه

كنيد خودتران   احساسي كه شما در آن فكر مي

سسرتيد و ممكرن    حركرت يا اطرافتان در حرال  

است شما احساس چرخيدن ، افتادن و يرا كر    

در ايرن حالرت ممكرن اسرت در     . شدن نماييد

ايستادن و راه رفتن احساس افتادن نماييد و در 

 .بزرگساالن شايعتر است 

 
 

 

 :علل احساس سبكی سر

سررر مررا خرروردگي و يررا / آلررر و و حساسرريت 

تررو و سرراير / اسررهال و اسررتفراغ/ آنفرروالنزا 

بيماريهايي كه باعر  از دسرت دادن آب بردن    

استفاده از سيگار /اضطراب و استرس / ميشود 

/ قانوني و مرواد مدردر    ، الكل و يا داروساو غير

كرم خروني و   / بعضي از انواع داروسا/ خونريزو 

 بعضي بيماريهاو قبلي

 (:VERTIGOدوران یا )علل سرگیجه 

آسيو ديدن گوش  يا /اخت الت گوش داخلي 

كاسش جريان خون / سر دردساو ميگرني/ سر 

 الكل و بعضي از انواع داروسا/ به مركز مغز 

 

ه ناگهاني سمراه با زمانيكه سر گيج :هشدار*

از دست دادن عملكرد يكي از نقاط بدن رخ 

ميدسد بايد سريع به بيمارستان مراجعه نمود 

چرا كه اين سرگيجه ممكن است ع مت مشكل 

جدو در مغز سمچون سكته مغزو يا حمله 

 .باشد( TIA)ايسكمي گذرا 

 



 
 
 
 

 

 :عوارض سرگیجه 
سر گيجه مي توانرد باعر  افترادن فررد و     

سم چنين سر گيجه . از آن شود آسيو ناشي

سنگام رانندگي و يرا كرار برا ماشرين آالت     

ممكرن  .تواند خطرزا باشرد   سنگين نيز مي

 .است سمراه با استفراغ باشد

 :درمان خانگی سر گیجه و سبكی سر

در صررورت داشررتن سررر گيجرره جهررت   ●

دقيقره   1-2پيشگيرو از آسيو، بره مردت   

 . دراز بكشيد 

ت دسيرد و از حالرت   به آرامي تغيير وضعي ●

تا  1دراز كش به نشسته تغيير وضعيت داده

دقيقه در حالت نشسرته مانرده و سر       2

 .بلند شويد 

در آن سنگام الكل، كافئين ، تنباكو ،مرواد   ●

 . مددر استفاده نكنيد 

درصورت داشتن تو ، اسهال ، استفراغ ،  ●

 . مايعات به ميزان كافي مصرف كنيد 

ه شديد به صورت درصورت وجود سرگيج ●

نيمه نشسرته قررار گرفتره و بره آسسرتگي      

 . حركت نماييد 

 
 

 : سرگیجه یا عوارض ناشی از آنپیشگیري از 

سميشه به آرامي از رختدواب بلند شويد  ●

خصوصا در صورت مصرف داروساو قلبي و 

 كاسنده فشار خون 

 عدم استفاده از الكل ، كافئين ، سيگار  ●

نگام حركت در تاريكي بدصوص برروو س ●

 . پله سا از چراغ و نور مناسو استفاده نماييد 

در صورت وجود سرگيجه مكرر از رانندگي  ●

 .و كار با ماشين آالت سنگين خوددارو كنيد

 .از تغيير وضعيت ناگهاني پرسيز نماييد ●

 

  :توجه** 
در صورت وجود تهوع ، استفراغ شديد يرا  *

 تشديد ع ئم فوق 

چرار  در صورتي كه سمراه با سر گيجره، د * 

 خشكي و كم آبي بدن شديد 

 غش كرديد * 

روز درمان خرانگي   3در صورتي كه بعد از* 

سرگيجه بهبود پيدا نگرديد يا ع يم تشديد 

  .شد

 . سريعا به پزشك مراجعه نماييد

 :درمان

پزشك با گرفتن شرح حال، ت ش ميكند تا 

عواملي را كه موجو شروع حم ت شما مي 

توجره بره نروع    شوند را مشدص كرده و با 

سرگيجه داروو مرورد نررر را برراو شرما     

 .  تجويز نمايد

 

 

 


