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این روزها فصل بیماران 
دچار سرگیجه است!

که  را  سرم  می چرخد،  سرم  دور  چیز  همه 
می چرخانم یا در بعضی حالت ها خیلی بدتر است، 
در حدی که می خواهم زمین بخورم، تهوع هم 
دارم، استفراغ هم چندبار کردم، گاهی گوش هایم 
هم سوت می کشند، ولی وقتی می خوابم خوبم... 

فکر می کنم تومور مغزی دارم.
-خب اخیرا سرماخوردگی هم داشتید؟ 

نه اصال )گاهی هم می گن بله(
-خب برای سرگیجه ات چکار کردی؟ 

هیچی رفتم دکتر یه قرص داده فقط. 
دوستان عزیزم،  اغلب سرگیجه های شدید این چنینی 
در فصل پاییز و بهار به علت ویروس هایی که گوش 
داخلی شما را درگیر می کنند به وجود می آیند، خب 

حاال چه ربطی به گوش داخلی دارد؟ گوش؟ 
اطرافتان و  تعادل شما در فضای  واقع  بله، در 
احساسی که از چرخیدن و جهت عوض کردن، 
حتی زمانی که در آسانسور باال یا پایین می روید، 
آنچه که به شما می گوید در حال باال رفتن هستید 
یا پایین رفتن، همه و همه حاصل همکاری بین 
چشم و گوش و مخچه است. اگر چشم شما 
مشکل پیدا کند به آسانی خودتان هم تشخیص 
می دهید. سرگیجه های با عامل ضایعات مغزی و 
مخچه ای هم اغلب اصال به شدت سرگیجه هایی 
که عامل آنها التهاب گوش داخلی است، نیستند 
و معموال عالئم دیگری دارند، مثال کاهش شنوایی 
یا احساس سقوط به محض بستن چشم ها و عدم 
امکان حفظ تعادل در حالت ایستاده به محض 
بستن چشم ها و حرکاتی غیرارادی در چشم ها 

که از حوصله این بحث خارج است.
خب پس راه چاره درمان این سرگیجه های شدید 
چیست؟ یک راه حل همان قرصی است که به 
راحتی در دسترس است و راه حل دیگر انجام 
برخی مانورها توسط متخصصان گوش است که 
به بهبود عالئم کمک می کند و توصیه هایی مانند 
نوشیدن زیاد مایعات و دوری از نمک و... اما باید 
خاطرنشان کرد همه این روش ها صرفا باعث تسکین 
سرگیجه می شوند و این نوع سرگیجه بدون هیچ 
درمانی هم معموال بعد از 4-2هفته با فروکش کردن 

التهاب گوش خودش خودبه خود رفع می شود.

 دکتر مهدی خواجوی
جراح مغز و اعصاب
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