علت بيماري چيست؟

يالدیه گرامی
من ماسي هادسصادي تيشٍئيذ ضايعتشيي
علت قاتل پيطگيشي عقة هاًذگي
رٌّي ًَصداى هيثاضذ  ،اها دس صهاًي
مِ عقة هاًذگي ظاّش هي ضَد دسهاى
تي فايذُ است  .دس هَقع تَلذ تِ ساحتي
تا يل آصهايص سادُ سٍص سَم تا پٌجن
تعذ تَلذ قاتل ضٌاسايي هي تاضذ ٍ تا
دسهاى سشيع هي تَاى اص تشٍص ايي
هعضل پيطگيشي ًوَد ٍ ّشگًَِ تاخيش
دس دسهاى اص ضشية َّضي ٍ سالهتي
ًَصاداى خَاّذ ماست.
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زمان در جلًگيري از عقب ماودگی
ّشگاُ تذليلي غذُ تيشٍئيذ ًَصاد قادس
تِ تَليذ َّسهَى تيشٍئيذ (تيشٍمسيي)
تِ اًذاصُ مافي ًثاضذ يا َّسهَى
تيشٍئيذ دس تذى تذسستي فعاليت ًنٌذ
من ماسي تيشٍئيذ اتفاق هي افتذ.
َّسهَى تيشٍئيذ يني اص َّسهًَْاي
هْن دس سضذ ٍ تناهل ًَصاد هي تاضذ ٍ
موثَد ايي َّسهَى عَاسضي هاًٌذ:
 عقة هاًذگي رٌّي
 مَتاّي قذ
ً اضٌَايي
 اللي
 تعضي اص تيواسيْاي هغضي ٍ
عصثي سا تذًيال داسد.
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ذهىی وًزادان مبتال به كم كاري
مادرزادي تيريئيد از طال باارزش تر
است.
چگًوه از ایه بيماري پيشگيري
كىيم؟
تا اًجام يل آصهايص سادُ دس فاصلِ
سٍصّاي  3تا  5تعذ اص تَلذ هي تَاى تِ
ٍجَد من ماسي هادسصادي تيشٍئيذ
پيتشد.
ايي آصهايص تا گشفتي چٌذ قطشُ خَى
اص پاضٌِ پاي ًَصاد اًجام هي ضَد .ايي
ًوًَِ گيشي سادُ  ،تي خطش ٍ تِ حذي
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من دسد است مِ گاُ حتي ًَصاد اص
خَاب تيذاس ًوي ضَد.
ًتيجِ ايي آصهايص  48ساعت تعذ
هطخص ضذُ ٍ دس صَست ٍجَد من
ماسي هادسصادي تيشٍئيذ دس ًَصاد
تالفاصلِ اقذاهات دسهاًي ضشٍع
هيضَد .لزا خَاّطوٌذ است سٍص سَم
تعذ اص تَلذ فشصًذتاى  ،تِ ًضدينتشيي
هشمض تْذاضتي دسهاًي هحل صًذگي
خَد هشاجعِ ًوائيذ.

ضيش هادس حاٍي َّسهَى طثيعي است
ٍ ًَصاداًي مِ اص ضيش هادس تغزيِ
هيمٌٌذ دچاس عالئن موتشي اص تيواسي
هيضًَذ اها ٍالذيي تايذ دس مٌاسش
دسهاى سا اداهِ تذٌّذ.
جْت مسة اطالعات تيطتش تِ
ًضدينتشيي هشمض تْذاضتي – دسهاًي
هحل صًذگي خَد هشاجعِ ًواييذ.

کم کاری
تیروئید

دختشاى دٍ تشاتش پسشاى تِ من ماسي
تيشٍئيذ ًَصاداى هثتال هي ضًَذ  .عذم
دسهاى تِ هَقع مَدك تاعث عَاسض
عقة هاًذگي حشمتي  -رٌّي هيضَد.
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