
 
 

   
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

    

  

 : مددجوی عزیز
امیدواریم مطالعه این پمفلت آموزشی باعث افزایش 

 .اطالعات شما در زمینه ارتقاء سالمتی تان باشید

  
  موزش به بیمار با کم کاري تیروییدآ

غدد  (هیپو تیروئیدي یا کم کاري تیروئید  :تعریف

زمانی اتفاق می افتد که غده )  د کم فعالتیروئی

تیروئید میزان هورمون تیروئید کمتر از حد طبیعی 

نتیجه این اتفاق کاهش بسیاري از . تولید کند

گرچه کم کاري تیروئید می تواند . فعالیتهاي بدن است

. موقتی باشد، ولی معموالً یک وضعیت دائمی است

 3زنان و  درصد 10برخی مطالعات نشان می دهند که 

  درصد مردان کم کاري تیروئید دارند

  

  :عالیم

خستگی بیش از حد و ریزش مو و پوست خشک  -1

وگرفتگی صدا واز بین رفتن میل جنسی نشانه هاي 

  .باشد کم کاري تیروئید می

عالیم خفیف کم کاري تیرویید از قبیل خستگی  -2

درد عضالنی و گیجی ممکن است از نظر بیمار یا 

  .به عنوان فرایند طبیعی سالمندي تلقی شودخانواده 

مراقب تداخل هورمونهاي تیروییدي بایددرمانطی -3

ممکن  با سایر داروها باشید هورمونهاي تیروییدي

زم الاست باعث افزایش گلوکز خون شوند بنابراین 

  .شود است دوز انسولین یا داروهاي ضد دیابت تنظیم

دوده توانایی اش براي بیمار باید در فعالیتها در مح -4

  .یري از عوارض بی حرکتی شرکت کندگجلو

تغییر به علت   بیماران مبتال به کم کاري تیرویید - 5

تضعیف وضعیت  ،ساز موادو سوخت و دفع توضعی

داروها باید  مصرفسرعت متابولیسم  و کاهش  تنفسی

  .با رعایت کامل احتیاط انجام شود

  

اس اضافی استفاده براي کاهش لرز از پتو و لب -6

د از به کار بردن بالشتکهاي گرماده یا پتوهاي یکن

برقی خودداري شود زیرا خطر گشاد شدن عروق 

ن اتالف بیشتر گرماي بدن و آمحیطی و به دنبال 

  .می یابد س عروقی افزایشپ احتمال بروز کال

 میز کم کاري تیرویید وآقیت فپس از درمان مو -7

وري پیشرفت و آبهبود عالیم بعضی از بیماران با یاد

تشدید عالیم دچار افسردگی یا خشم می شوند باید 

گاه باشند که عالیم و ناتوانی در آبیمار و خانوادهاش 

تشخیص امري شایع است و قسمتی از سیر بیماري 

بیمار اوقاتگاهی. کم کاري تیرویید را تشکیل می دهد

اط با مسایل و واکنشهاي هیجانی اش در ارتبخانواده و

  .به کمک و مشاوره نیاز پیدا می کنند

صرف داروهاي تجویز شده را حتی پس از رفع م -8

  .عالیم ادامه دهید

  



 
 
 
 

   
   

 
 

   
 
 

   
 
 
 

   

کاري تیرویید بسیار  تغییرات ناشی از کم به علت -9

که بسیاري از عالیم پس از بهبود از بین  نباشیدنگران 

  .میرود

 و. را حتماً انجام دهید  ره ايزمایشات دوآانجام  - 10

نشانه هاي مصرف کمتر یا بیشتر از حد مورد نیاز 

در صورت بروز مشکل با پزشک  داروها را بدانید و

  .مشورت کنید

ی مناسب براي کاهش وزن و یرژیم غذا - 11

کم کالري سرشار از فیبر مثل رژیمعوارضپیشگیري از

  .سبزیجات و مایعات فراوان است

  

لودگی آ به بهداشت و اجتناب از عفونت و - 12

     .اهمیت فراوان دهید

اگر کم کاري تیروئید پیشرفت کند واکنشهاي  -

ی کُند و عملکرد داروهاي آرام بخش و خواب آور عاطف

  .می یابد افزایش

  .دنماییبا احتیاط مصرف  راداروهاي خواب آور  -

شماست انجام که در محدوده تحمل  فعالیتهائی -

  .دهید

  
  

  

  

 

  کم کار ي تیروئید :سند عنوان
  

  01: شماره ویرایش  BH- P- HYPO-37: شماره سند  
تاریخ  -95اردیبهشت :تاریخ تدوین 01: شماره بازنگري

  98اردیبهشت: بازنگري

  

  کم کاري تیروئید
  ج)هیپوتیروئیدیسم(

  

  )آموزش به مددجو ( 
  کمیته آموزش به بیمار

 بیمارستان و زایشگاه بنت الهدي
  

 up to datسایت -برونر سودارث :عمنب

 
  خیابان بهار - مشهد: آدرس

   05138590051 - 5: تلفن تماس
Zayeshgah.bentolhoda :اینستاگرام  
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