
ره( ارومیهبیمارستان امام خمینی )  

اموزش به بیمار با کم کاری تیرویید  

 

اهْسع دُیذ کَ خظتگی تیغ اس حذ ّ ریشع هْ ّ .تَ تیوار ۱ 

پْطت خؼک ّگزفتگی صذا ّاس تیي رفتي هیل جٌظی ًؼاًَ 
 ُای کن کاری تیزّئیذ هیثاػذ.

.عالین خفیف کن کاری تیزّییذ اس قثیل خظتگی درد عضالًی 2
ّ گیجی هوکي اطت اس ًظز تیوار یا خاًْادٍ تَ عٌْاى فزایٌذ 

 طثیعی طالوٌذی تلقی ػْد

درهاى تایذ هزاقة تذاخل ُْرهًِْای تیزّییذی تا طایز  .طی3
دارُّا تاػیذ ُْرهًِْای تیزّییذی هوکي اطت تاعث افشایغ 

گلْکش خْى ػًْذ تٌاتزایي السم اطت دّس اًظْلیي یا دارُّای 
 ضذ دیاتت تٌظین ػْد

. تیوار تایذ در فعالیتِا در هحذّدٍ تْاًایی اع تزای جلْکیزی 4
 ػزکت کٌذ. اس عْارض تی حزکتی

تَ علت تغییز ّضعییت   ر تیواراى هثتال تَ کن کاری تیزّییذ5.
  ّ کاُغ  دفع ّطْخت ّ طاس هْاد تضعیف ّضعیت تٌفظی

طزعت هتاتْلیظن تجْیش دارُّا تایذ تا رعایت کاهل احتیاط 

 اًجام ػْد.

تیوار تایذ تزای کاُغ لزس اس پتْ ّ لثاص اضافی اطتفادٍ کٌذ 6.
تالؼتکِای گزهادٍ یا پتُْای تزقی خْدداری اس تَ کار تزدى 

ػْد سیزا خطز گؼاد ػذى عزّق هحیطی ّ تَ دًثال اى اتالف 

تیؼتز گزهای تذى ّ احتوال تزّس کالتض عزّقی افشایغ هی 
 یاتذ.

..پض اس درهاى هْقیت اهیش کن کاری تیزّییذ ّتِثْد عالین 7

ار تعضی اس تیواراى تا یاداّری پیؼزفت ّ تؼذیذ عالین دچ
افظزدگی یا خؼن هی ػًْذ تایذ تیوار ّ خاًْادُاع اگاٍ 
تاػٌذ کَ عالین ّ ًاتْاًی در تؼخیص اهزی ػایع اطت ّ 

قظوتی اس طیز تیواری کن کاری تیزّییذ را تؼکیل هی دُذ . 

گاُی اّقات تیوار ّخاًْادٍ اع در ارتثاط تا هظایل ّ 
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 ذ.ّاکٌؼِای ُیجاًی تَ کوک ّ هؼاّرٍ ًیاس پیذا هی کٌٌ

 

.تیوا تایذ چگًْگی هصزف دارُّا ّ ًیش اثزات هثثت ّ عْارض 8
جاًثی اًِا را تَ طْر کاهل تذاًذ ّ در صْرت تزّس هؼکل تَ 

 پشػک خْد هزاجعَ کٌذ.

.صزف دارُّای تجْیش ػذٍ را حتی پض اس رفع عالین اداهَ 9 
 دُیذ.

.تیوار ّخاًْادُاع هعوْال ًظثت تَ تغییزات ًاػی اس کن 01

تیزّییذ تظیار ًگزاى ُظتٌذ پزطتار تَ اًِا اطویٌاى هی کاری 
 دُذ کَ تظیاری اس عالین پض اس تِثْد اس تیي هیزّد.

ّ ًؼاًَ ُای هصزف کوتز یا   .لشّم اًجام اسهایؼات دّرٍ ای00
تیؼتز اس حذ هْرد ًیاس دارُّا را تذاًیذ ّدر صْرت تزّس هؼکل تا 

 پشػک هؼْرت کٌیذ.

تزای کاُغ ّسى ّ پیؼگیزی اس عْارض .رژین غذاتی هٌاطة 02
رژین کن کالزی طزػار اس فیثز هثل طثشیجات ّ تا هایعات فزاّاى 

 اطت.

.تَ تِذاػت ّ اجتٌاب اس عفًْت ّالْدگی اُویت فزاّاى 03
  دُیذ.
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