کد سندPAM-CC-35 :
شماره ویرایش1 :

رژیم غذایی


باید از رژیم پرکالری استفاده شود .بهترر اسر
تعداد وعده های غذایی را افزایش داده شود و در
مقابل ،از حجم هر وعده مقداری کم شود.



مصرف کلیه ی غذاها و نوشیدنی های تحریر
کننده مانند شکالت ،نوشیدنی های کافئیر دار
مانند چای  ،قهوه  ،کوال و همچنیر کیریرد
سیگار باید محدود شود.



سبزیجات خانواده ی کلم و همچنی موادی مثل
اسفناج ،شلغم ،گالبی ،هلو ،بادام زمینی و سرویرا
از ترکیباتی هستند که باعث کاهش عملکرد غده
ی تیروئید می شوند.
ویتامی مصرف کنید که در موادی مثل انربره،
مرکبات ،کیوی ،شیرر و فرررورده هرای ر ،
سبزیجات سبز رنگ ،جوانه ی حبوبات و ماهری
یاف می شوند.



از مصرف زیاد ید پرهیز کنید .از مصرف بررخری
غذاهای دریایی ،علف ها و جلب
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های دریرایری

که غنی از ید هستند نیز خودداری کنید.


سایر سبزیجات مفید عبارتند از :هویج ،کررفر ،
فلفل سبز ،جعفری ،تره ربری ،زردرلرو ،سریر ،
زغالاخته ،گریپفورت و رناناس.



آموزش به بیمار

گنجاند تخم مرغ ،گوش قرمز ،گوش ماکیا
و ترکی غالت و حبوبات در رژیم غذایی بررای
تأمی نیاز پروتئینی توصیه می شود.



باسمه تعالی

پرکاری تیروئید

با آرزوی سالمتی
منبع:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیمارستان خاتم االنبیاء تایباد

واحد آموزش
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مددجوی عزیز
پمفل پیش روی شما محتوی مطال رموزشری بررای
مراقب از بیماری تا می باشد .امیدواریم برا رعرایر
نکات ذکر شده در ر سالم خود را باز یابید.

درمان

عالیم


تپش قل

درما برای کاهش فعالی بیش از حد تیروئید برای کاهرش



عصبانی

عالیم و رفع عل عوارض می باشد .سه نوع درما موجرود



میکالت بینایی و بیرو زدگی غیر طبیعی کره
چیم



خستگی غیرطبیعی عضالت

اس که در اثر ترشح بیش از حد هورمو های تیروئید



کاهش وز

به وجود می رید.



تعریق فراوا

از علل شایع ر التهاب غده ی تیروئید و مصرف زیاد



پوکی استخوا و شکستگی

هورمو تیروئید می باشد.



عدم تحمّل گرما



لرزش و بی قراری

پرکاری غده ی تیروئید چیست؟
پرکاری غده ی تیروئید جزء اختالالت شایع هورمونی

علل پرکاری تیروئید چیست؟


اختالالت خودایمنی



تومورهای تیروئیدی



التهاب غده تیروئید
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هستند:


درما با ید رادیواکتیو برای ایجاد اثرات ترخرریربری
روی غده تیروئید



درما دارویی با داروهای ضد تیروئید



جراحی با برداشت بییتری قسم های غده تیروئید

در هر ی

از ای روش های درمانی ،تغییر شیوه زنردگری،

تغییر و اصالح رژیم غذایی و تطابق فعالی می تواند نقرش
بسیار مهمی در بهبودی فرد داشته باشد.
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