
 
  

 

 
 
 

 قرص هصرف هنگام در توجه هورد نکات

 لووتیروکسین

ٍکٌیذ هػشف کشدُ تجَیض پضضک کِ هقذاس ّوبى سا داس ، ًِ 

 صًذگی ثشای کِ چشا ًکٌیذ قطغ سا آى خَدسشاًِ ، کن ًِ ، صیبد

 . ثبضذ هی ضشٍسی

کٌیذ هػشف هطخع سبػت یک دس ٍ غجح سا قشظ . 

یک ثب اٍ غزا اص قجل سبػت ًین ٍ خبلی هؼذُ ثب سا قشظ 

 . کٌیذ هػشف آة اص پش لیَاى

اص  کٌیذ هی هػشف دیبثت خَساکی داسٍّبی یب اًسَلیي اگش 

 قشظ ثب دیبثت داسٍّبی هػشف هقذاس دسثبسُ خَد پضضک

 . کٌیذ سئَال لٍَتیشٍکسیي

هشاجؼِ غذد پضضک ثِ هشتت ثبیذ داسٍ تبئیش اص اطویٌبى ثشای 

 .  ثذّیذ خَى آصهبیص ٍ

کِ کن ثگَییذ پضضکبى سبیش ٍ دًذاًپضضک ثِ هشاجؼِ ٌّگبم 

  . کٌیذ هی هػشف لٍَتیشٍکسیي قشظ ٍ داسیذ تیشٍئیذ کبسی

صهبًْبی  دس ثذى دس تیشٍئیذ َّسهًَْبی ثِ ًیبص کِ ثذاًیذ

 هی ثبضذ هتفبٍت ّب داسٍ تغییش ٍ ثبسداسی ، ثیوبسی هخل هختلف

 . داسیذ ثیطتش هشاقجتْبی ثِ ًیبص صهبًْب ایي دس 

 

کبّص ثبػج لٍَتیشٍکسیي ثب ّوضهبى داسٍّب ثشخی هػشف 

 ساعت 4 حداقل را زیر داروهای بنابراین ضًَذ هی آى احش

 هصرف لووتیروکسین هصرف از بعد ساعت 4 یا و قبل

 . نکند کن را آن اثر کنیدتا

 ٍ هؼذُ صخن داسٍّبی ، کلسین کشثٌبت : شاهل داروها این

 آٍسًذُ پبییي داسٍّبی ، آلَهیٌیَم حبٍی ذُؼه ضشثت ، سٍدُ

         اًسَلیي ٍ ضذدیبثت خَساکی داسٍّبی ٍاسفبسیي ، ، چشثی

 . ثبضذ هی

 ػالئوی ثبضذ هی الصم هیضاى اص ثیص ضوب قشظ هػشف اگش

 ، قلت ضشثبى افضایص پلک افتبدگی ، تؼشیق ، اسْبل : هبًٌذ

 ٍ گشهب تحول ػذم ، ػػجبًیت ٍ اضتْب افضایص ، دست لشصش

 هؼبلجتبى پضضک ثِ ثبیستی کِ داضت خَاّیذ ٍصى کبّص

 .کٌیذ هشاجؼِ

 

 سایرنکات

 فؼبلیتْبی اًجبم اص دّیذ اًجبم هتٌبٍة سا فؼبلیت ٍ استشاحت• 

 .کٌیذ دٍسی ضَد هی ًفس تٌگی ٍ خستگی ثبػج کِ سٌگیي

 غالت ٍ هیَُ ٍ سجضی ( فیجش پش ، کبلشی کن ضوب غزایی سطین•

 . ثبضذ هی پیَست اص پیطگشی ثشای هبیؼبت هػشف ٍ  )

 ٍ جَساة اص کٌیذ خَدداسی ضذیذ سشهبی دس گشفتي قشاس اص• 

 ٍ ثشقی پتَّبی اص ( کٌیذ استفبدُ گشهب حفظ ثشای طاکت

 .) ًکٌیذ استفبدُ ٍجِ ّیچ ثِ گشهبدُ ّبی ثبلطتک

 
 

 

 

 

 

 

صصي شهيد آيت اهلل صدوقي  تخ
صصي و فوق  تخ

 بیمارستان 

 

 عنوان:

 تیروئیدکم کاری 
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 آموزش به بیمار -واحد پرستاری

 بیماران با مشکالت تیروئیدی گروه هدف : 
 

 1401بهار :  تدویه 
 

 

ثشًٍش ٍ سَداسثهنبع :   

ٍاحذ  –ثیوبسستبى ضْیذ غذٍقی  –خیبثبى ثضسگوْش  آدرس :

  32911031اهَصش ثِ ثیوبس  تلفي : 



 
 

 

 

 غده تیروئید چیست ؟

 
 دقیقبً ٍ گشدى جلَی کِ است پشٍاًِ ثبل ضجیِ غذُ یک تیشٍئیذ

 ثِ َّسهًَْبیی تشضح غذُ ایي کبس .داسد قشاس گلَ ثشجستگی صیش

 . است خَى داخل

 ؟ چیست تیروئید کاری کن
 کن ًکٌذ تَلیذ کبفی حذ ثِ َّسهَى تیشٍئیذ غذُ کِ  صهبًی

کِ دس ًتیجِ آى ثسیبسی اص فؼبلیت  .ضَد هی ایجبد تیشٍئیذ کبسی

 . ّبی ثذى کبّص هی یبثذ

 ؟ چیست تیروئید کاری کن علت
سشیغ تطخیع اگش ، ضذُ هتَلذ تبصُ ًَصاداى دس ، هبدسصادی 

 . ضَد هی رٌّی هبًذگی ػقت ثبػج ًطَد دسهبى ٍ

 . تیشٍئیذ غذُ اص ّبی قسوت ثشداضتي ٍ جشاحی• 

 َّسهَى ًتَاًذ ضَد ّیپَفیض ثبػج  کِ  ّبی هغضی  آسیت• 

 . ثسبصد ) اچ اس تی( تیشٍئیذ هحشک

 خَد تیشٍئیذیت آى ثِ کِ تیشٍئیذ غذُ ثِ ایوٌی سیستن حولِ•

 . گَیٌذ هی )ّبضیوَتَ ثیوبسی( ایوي

 . تیشٍئیذ ) ضذى کَچک( آتشٍفی •

 صایوبى اص پس هبُ 6 تب 3 کِ صایوبى اص پس تیشٍئیذ التْبة• 

 . یبثذ هی ثْجَد ثخَد خَد ٍ ثَدُ

 کبّص ثبػج غزا دس یذ کوجَد ، هػشفی غزای دس یذ کوجَد•

 کوجَد تب )گَاتش( ضَد هی ثضسگ تیشٍئیذ ضَد هی َّسهَى تَلیذ

 . کٌذ ججشاى سا َّسهَى

 تیشٍئیذ پشکبسی دسهبى •

 گشدى ٍ سش ًبحیِ دس پشتَدسهبًی• 

 . ثبضذ هی هشداى اص تش ضبیغ ثشاثش پٌج صًبى دس  •

ضَد هی ثیطتش آى ضیَع احتوبل افضایص سي ثب . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟ چیست تیروئید کاری کن عالئن
ضذیذ ستگیخ . 

صثش ٍ خطک پَست ٍ ّب ًبخي ضکٌٌذگی ٍ هَ سیضش ٍ 

 ) پَستِ پَستِ( داس فلس

اًگطتبى گض گض ٍ حسی ثی 

غذا گشفتگی ٍ خطک غذای 

قبػذگی قطغ یب ذگیػقب ضذیذ خًَشیضی 

غزا صیبد هػشف ثذٍى افضایص ٍصى 

هحیط دس حتی سشهب احسبس ، ثذى دهبی کبّص 

 گشم ّبی

دستْب ثضسگی ، ثشیذُ ثشیذُ ٍ آّستِ کشدى غحجت 

 صثبى ثضسگی ٍ پبّب ٍ

کشی احتوبل ٍ ضٌَایی کبّص ، یجَست 

ُهبًٌذ هبسک ٍ تفبٍت ثی چْش  

چطن دٍس ٍسم ٍ آلَدُ پف دستْبی ٍ غَست 

حبفظِ کبّص ٍ آساهی ثب هَاقغ ثؼضی ، افسشدگی 

 

 

 
 ؟ دهند تشخیصمی چگونه تیروئید کاری کم

 

 )کٌذ هی ثیبى کِ ّبیی ًطبًِ ٍ ػالئن( ثیوبس حبل ضشح•

 خَى فطبس ٍ ًجض گشفتي ٍ تیشٍئیذ غذُ هؼبیٌِ( هؼبیٌبت•

 ) پضضک تَسط

  T4  ,  T 3 )سطح ( خَى آصهبیص• 

ًظیش  پضضک ًظش ٍ فشد ضشایط ثِ ثٌب ّب سٍش سبیش

 ضَد اًجبم است هوکي سًََگشافی

 

 
 

 

 درهان کن کاری تیروئید

 
  .هی ضَد استفبد لٍَتیشٍکسیي قشظ اص هؼوَالً   :داسٍئی دسهبى

 هحبسجِ دس خَى اچ اس تی َّسهَى هقذاس ثشاسبس قشظ هقذاس

 . ضَد هی
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