
 به صدمه هماتوم تشکیل گلوت التهاب از ناشی ادم علت به   -

 به که باشد می هفتم عصب همان حنجره عصب حنجره عصب

 درکنار و تیروئید پشت از درست که گویند راجعه عصب آن

 اهر صورت این در که  بیفتد اتفاق تواند می  دارد قرار  تراشه

 سطح باید نتیجه در شود می گذاشته مصنوعی هوایی

 اشدب داشته وجود مریض سر باالی اوقات تمام در تراکئوستومی

 ظرن از را بیمار باید خون فشار و نبض گیری اندازه بر عالوه -

 بررسی هماتوم تشکیل و داخلی خونریزی های نشانه

 خونریزی عالمت محل در فشار و احساس سنگینی  کنید

  باشدمی هماتوم و داخلی

 مکرر طور به سر چرخاندن ازبیمار آموزش دهید که  به -

 عمل این چون نشود وارد ها بخیه روی فشار تا کند اجتناب

 گردد محل در خونریزی به منجر است ممکن

 لیوسای و شود استفاده تخت جلوی میز از بیمار راحتی برای  -

 آب،کاغذی دستمال دارد نیاز آنها با مداوم طور به بیمار که

 در تا داد قرار میز روی در  را... و مرطوب بخور وسایل لیوان

  اشدب نداشته سر چرخاندن به نیاز بیمار و باشد بیمار دسترس

 بشناسیم  را کتومی تیروئید عوارض 

 خونریزی 

 هماتوم تشکیل 

 گلوت ناحیه تورم 

 حنجره عصب به صدمه 

 در اختالل موجب که پاراتیروئید غده آسیب 

 میشود کلسیم متابولیسم

 سرم کلسیم سطح کاهش عالیم:   کلسمی هیپو 

 رزشل پاها و دستها اسپاسم کرختی پذیری تحریک عبارتند

 تصور در  پرستار.   گویند تتانی عالیم این... و ای ماهیچه

 اثر در زیرا دهد گزارش این در باعث عالیم این با مواجهه

 رد شود می ایجاد هوایی راه انسداد تنفسی ماهیچه اسپاسم

 نشد بسته امکان هماتوم تشکیل و خونریزی ایجاد صورت

 سطح بایستی پرستار و بوده باال هوایی راهی مسیر

 قرار قبل از بیمار سر باالی استرس و  آماده را  تراکیاستومی

  عاسری هوایی راه انسداد عارضه ایجاد  صورت در تا  باشد داده

 ردگی صورت بیمار هوایی راه کردن باز جهت  ستومی تراکیا

 

 
 

 

 بخش در تیروئیدکتومی بیمار به آموزش 

 زشآمو تیروئیدکتومی بیمار به بخش پرستاردر که مواردی  

 :دهد

 طبق ساعت چند برای جراحی عمل از پس معمول طور به  

 داشت خواهید خوراکی موارد دریافت ممنوعیت پزشک دستور

 دمیرس اتمام به ممنوعیت این تهوع شدن برطرف محض به که

 

 می توصیه که دارد وجود بلع در اشکال کمی مقدار معموالً 

 ینا تسکین به که چرا شود استفاده خنک های نوشیدنی شود

 مناسب نرم غذایی رژیم آن از پس و کرد خواهد کمک ناراحتی

 است تر

 هکرد صحبت تر آرام صوتی های طناب تورم شود می توصیه 

 کنید خودداری زدن داد از و

 گذاشتن با باید گیرید قرار نشسته وضعیت در  میخواهید وقتی 

 احیهن از سر پشت در هم با دست دو گذاشتن سبد زیر در بالش

 کنید محافظت عمل

 

 ای جراحی برش ناحیه در فشار و سنگینی احساس صورت در 

 دهید گزارش مربوطه پرستار به بالفاصله بلع در اشکال

 

 جهت لوله ن)در دو یا یک عمل ناحیه در عمل از پس معموال 

 معموالً که شد خواهد گذاشته عمل (محل از ترشحات تخلیه

 خواهد برداشته ترخیص از قبل و عمل از بعد روز دومین در

 شد

  :تیروئید غده

 انیتحت قسمت در شکل ای پروانه عضو یک تیروئید غده 

 تیروئید بافت رسانی خون حجم است نای  قدام و گردن

 برابر ۵ حدود و زیاد بسیار بافت از گرم هر ازای به

 فعالیت دهنده نشان موضوع این است کبد خونرسانی

 میباشد تیروئید زیاد متابولیکی

 تری و (T4)تیروکسین مختلف مونهور ود تیروئید غده 

 هورمون مجموع در که میکند تولید را   ( T3) یدوتیرونین

 ولیدت تیروئید غدد های سلول در شوند می نامیده تیروئید

 خون جریان داخل به لزوم صورت در تا شودمی ذخیره و

 و است الزم تیروئیدی های هورمون وجود شوند آزاد

 دمیکن مختل را تیروئید غده عملکرد عنصر این کمبود



 هایفعالیت کنترل تیروئیدی های هورمون اصلی وظیفه

 است ها سلول متابولیکی

 میشود انجام منظور چه به تیروئیدکتومی عمل 

 ستا دیگری مهم هورمون  تونین سیک تیرو  یا تونین یسکل 

 به پاسخ در هورمون این شود می ترشح تیروئید غده توسط که

 زایشاف با و شود می ترشح پالسما در کلسیم باالی های غلظت

 ابدی می کاهش آن پالسمایی سطح استخوان در کلسیم رسوب

 ئیدتیرو گردن تیروئید غده برداشتن به منجر که جراحی عمل 

 در که جراحی به شودمی (نامیده thyroidectomy) کتومی

 بردارند شده پیدا آن در تومور ، که را تیروئید از بخش آن

 hemi) تیروئیدکتومی همی یا  لوبکتومی

thyroidectomy گویند (می 

 کتومی تیروئید از بعد  پرستاری اقدامات 

 ترین راحت  دهید قرار نشسته حالت در را بیمار 

 شستهن نیمه صورت به تیروئید برداشتن بیمار برای  پوزیشن

 شبال چند توسط آن از حمایت و سر داشتن نگه باال همراه به

 است

 مایدن می اقدام پانسمان تعویض به نسبت روزانه پرستار 

 خیس خونی ترشحات مانند مواردی بروز صورت در ولی

 مایدن اقدام پانسمان  تعویض به نسبت.... و پانسمان شدن

 وستپ رنگ تیرگی) باشد هماتوم از ناشی تنفسی بیمار اگر

 غذیهت و هوایی مسیر ساکشن(... و صدادار تنفس نفس، ،تنگی

  گیرد صورت جراحی عمل محل در

 از و کرده بررسی را بیمار درد شدت درد بروز در زمان 

  نیدک استفاده درد تسکین برای شده تعریف های مسکن

 عمل از بعد بیماران در به عوارض بی تحرکی 

  ربست زخم: شامل نمایید این عوارض توجه تیروئیدکتومی

 ،الکتازی ادراری سنگ و ادراری رکود ایلئوس، یبوست،

 به زودتر چه هر امکان محض به. باشد می...   و DVTپنومونی

 عوارض خاطر به ) شود خارج تخت از تا شود داده اجازه بیمار

 (تحرکی بی

 ندشو می تجویز وریدی مایعات  عمل از بعد بالفاصله 

 بتداا بیمار به رفلکس بازگشت و تهوع شدن برطرف از بعد و

 تحمل بهتر را ها این چون شود داده یخ و سرد مایعات

 دگرد شروع بیمار برای نرم غذایی رژیم آن از بعد و کندمی

 باشد پرکالری باید غذایی رژیم

 های طناب تورم کاهش جهت شود توصیه یمارب به 

 تصحب هنگام در و کند صحبت کمتر امکان حد تا صوتی

 داص زیرا باشید داشته توجه بیمار صدای تغییر به کردن

  باشد حنجره راجعه اعصاب به صدمه عالمت تواند می

 و ردهک تعیین پیش از را بیمار نگرانی و ترس پرستار 

 هب کمک موجب تواندمی درمانی اکسیژن که بگوید او به

 شود بیمار تنفس

 

 

 

 

 

 

 

 

 یا من اسمه دواء و ذکره شفاء 

 
 

 عنوان :

 بیمار به آموزش

  تیروئیدکتومی

 
kashani@skums.ac.irEmil:  

 مهناز فتحیگرد آورنده و تنظیم :

 دکتر سروش امانی تایید کننده : 

 طراحی و تدوین : واحد آموزش 
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