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 ترخیص  در بیماران  دارای سرگیجهمراقبتهای بعد از     برگه آموزش به بیمار

 

چٌسیي ًَبت تکزار ضَز اها هعوَال پس اس ( ازاهِ یافتِ ٍ رٍساًِ 3-6حوالت سزگیجِ ضوا هوکي است تا چٌس هاُ )-1

 رٍسهزُ ی ذَز ذَاّس ضس.رٍس بْبَزی ًسبی رخ هی زّس ٍ قازر بِ اًجام فعالیتْای هعوَل ٍ  15-11

 بالص( 2باال قزار زّیس)استفازُ اس ٌّگام ذَاب سز ذَز را کاهال  -2

( پزّیش کٌیس ٍ ٌّگام بزذاستي اس رذترَاب ابتسا هثال اس حالت ًطستِ بِ ایستازُاس ّز گًَِ تغییز حالت ًاگْاًی )-3

 بزای چٌس زقیقِ بٌطیٌیس.

 صعَز اس ًززباى یا چْارپایِ ذَززاری کٌیس.اس قزار گزفتي زر ارتفاع باال هاًٌس -4

اس اًجام فعالیتْایی کِ ًیاس بِ باال ًگِ زاضتي طَالًی هست سز یا باسٍ زارز )هثل آٍیشاى کززى پززُ یا تعَیض -5

 الهپ( ذَززاری کٌیس.

 (یش کززى سهیيهثال بزای تواس ذن کززى ًاگْاًی یا سزیع سز ٍ ّوچٌیي پاییي ًگِ زاضتي سز بزای هست طَالًی )-6

اس هصزف غذاّای ضَر ذَززاری  -8فطْای راحت ٍ بسٍى پاضٌِ بپَضیس.                    ک - 7              پزّیش کٌیس.

 کٌیس.

 اس تواضای طَالًی هست تلَیشیَى ٍ کارکززى سیاز با کاهپیَتز پزّیش کٌیس. -9

 ذَززاری کٌیس.اس حضَر زر هحیطْایی با ًَرضسیس ٍ رًگی ٍ هتغیز  -11

 هایعات کافی بٌَضیس ٍ هصزف سیگار ذَززاری کٌیس. -11

 اس راًٌسگی کززى بپزّیشیس.-13       اس ّیجاًات عاطفی ٍ ٍاکٌص ّای ضسیس احساسی ٍ بحث ٍ هجازلِ بپزّیشیس. -12

زُ ٍ اًجام زر صَرتی کِ تکزار سیاز حوالت زر رٍس یا ضست آى بِ گًَِ ایست کِ باعث اذتالل زر سًسگی رٍسه

ّفتِ ّیچگًَِ بْبَزی زر سیز بزٍس  2-3زر صَرتی کِ پس اس گذضت فعالیتْای اجتواعی تاى هی گززز ٍ ّوچٌیي 

حوالت ایجاز ًطسُ است ٍ یا زر صَرت بزٍس کاّص ضٌَایی ّوزاُ با احساس ضٌیسى صسای سَت زر گَش بِ طَر 

 کویلی )هاًٌس تست ضٌَایی سٌجی( اًجام گیزز.هساٍم بِ پشضک هزاجعِ کٌیس تا زر صَرت لشٍم بزرسی ّا ت

 

 حسی و ضعف عضله صورتتاری دید، بی  غ،تهوع ، استفرا عالئم هشدار دهنده جهت مراجعه اورژانسی:

 سهاى ٍ هکاى هزاجعِ بعسی:

 

ًام ٍ اهضای هسزجَ یا                        اهضا ٍ هْز رسیسًت                                     تارید ٍ ًام ٍ اهضای آهَسش زٌّسُ              

 ّوزاُ

 



 ٍاحس آهَسش بِ بیوار


