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  העורך המדעי, )MD( גיל יוסף שחר ר"ד מאת

 מחלות הן התריס בלוטת של פעילות-תת ובמיוחד התריס בלוטת של מחלות
 איבר היא התריס בלוטת. רבות סיבות לכך יש. המערבית בחברה מאוד נפוצות
 ואלרגנים רעלים, קרינה, נפשי לחץ, סביבתיים מתנאים מאוד מושפעת והיא רגיש
  .ועוד אוויר זיהום, ופלואור לכלור רבה יפהחש, במזון

  :בחסר לוקה למחלה המערבית הרפואה של ההתייחסות, לצערנו

 .האפשר ככל אותם למזער ניסיון ואין המחלה לגורמי התייחסות אין  .א
 זה מדד. TSH-ה רמת – בלבד אחד פרמטר על בלעדית כמעט מתבסס האבחון  .ב

 .מאובחנים אינם רבים מקרים ולכן מהמקרים גדול בחלק אמין אינו
 חומר שהיא תרופה – בלבד אחד הוא מציעה המערבית שהרפואה הפתרון  .ג

 את משפרת אינה זו תרופה רבים במקרים. התריס הורמון את המדמה סינתטי
 .כלל המטופל של מצבו

 – TSH- ה בדיקת – המערבית הרפואה של האבחון אמצעי מדוע תלמדו זה חשוב בספר
 אם גם התריס בלוטת של פעילות-מתת סובלים שאתם תכןיי ומדוע, מספק איננו
  .תקינות שלכם TSH-ה רמות

 אופטימליות רמות בהכרח אינן המערבית הרפואה פי- על TSH של" התקינות "הרמות
 הרלוונטיות שלכם הדם בדיקות את לקרוא כיצד תלמדו בספר. מיטבית לבריאות
 בתחום לכאורה היא תוצאהה אם גם בעיה ולזהות, עצמאי באופן התריס לבלוטת
  .התקין

- לתת המקובל הטיפול מדוע, הקריאה במהלך אתכם תלמד, הספר מחברת, כהן סוזי
 תציע גם היא. החולה תסמיני את משפר אינו רבים במקרים התריס בלוטת פעילות
 יספר לא שלכם המשפחה שרופא להניח שסביר נוספות ואפשרויות חלופות לכם
  .עליהן לכם

 כגון, סובלים אתם שמהם החולי שמצבי מאוד שייתכן כהן סוזי לכם תסביר בספר
, כרונית עייפות, כרוניים כאבים, לב ומחלות גבוהות כולסטרול רמות, דיכאון, השמנה
 התריס בלוטת למצב הדוק קשר קשורים, ועוד פוריות ובעיות וסתית קדם תסמונת
 התריס בהורמון חסר בין הקמוב קשר שמצאו מחקרים על לכם תספר היא, בנוסף. שלכם
 ל"הנ הבעיות ,התריס הורמוני איזון באמצעות, פעם לא וכיצד, ל"הנ לבעיות הפעיל
  .חלפו

 לצורך חשובות הבאמת הדם בדיקות את לחפש לכם שיעזרו כלים לכם ייתן הספר
 הבריאות בסל אינן אלו מבדיקות שחלק לציין יש. התריס בלוטת פעילות- תת של אבחון
  .למבוטחיהן אותן מציעות אינן כלל חוליםה וקופות
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 של מחלה לפתח הסיכון את מגבירים מזונות אילו כהן סוזי אתכם תלמד בספר
 בלוטת של פעילות-בתת מאובחנים אתם אם להימנע עליכם ומאילו, התריס בלוטת
 לבין משתמשים אתם שבהם והשמן הקמח בין הקשר על תלמדו כן כמו. התריס
 סובלים אתם אם ליטול לכם אסור אנטיביוטיקה ואיזו שלכם סהתרי בלוטת בריאות
  .התריס בלוטת של פעילות-מתת

 התריס בלוטת בתפקוד לתמוך כדי לקחת לשקול כדאי תזונה תוספי אילו תלמדו עוד
  .שלכם התריס לבלוטת יותר הרבה לידידותי שלכם הבית את להפוך ואיך

 להרחיב הרוצה, המשלימה הרפואה מתחום או קונבנציונלי, מטפל לכל חיוני הספר
 לארסנל נוספים וטיפוליים אבחוניים כלים ולרכוש התריס בלוטת על ידיעותיו את

  .שלו הכלים

 רב סבל לכם לחסוך יכול הזה הספר, התריס בלוטת של ממחלה סובלים אתם אם
  .רבה במהירות שלכם התריס הורמוני את לאזן לכם ולעזור

  

  ,שלכם

  )MD( שחר יוסף גיל ר"ד

 להכשרת התוכנית ומנהל תזונתית לרפואה מומחה, רופא הוא שחר יוסף גיל ר"ד
 לקידום מרכז – ם"הרמב לרפואת המרכז בראש עומד הוא. תזונתית ברפואה מטפלים
   מדע מבוססת טבעית בריאות
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