
 تیروئیدکتومی
 و بوده گردن قدامی وسط قسمت در ای غده تیروئید 

 قطری از بدن ساز و سوخت متابولیسم کننده تنظیم

 باشد می ها هورمون ترشح

 باشد گره دارای یا کاری ،کم پرکار تواندمی خود این 

 داروی با پزشک تشخیص اساس بر گرم یا سرد ها گره

 میگردد درمان اشعه یا جراحی

 

 عمل از قبل مراقبتهای 

 کربوهیدرات از سرشار رژیم مصرف اهمیت  درباره 

 شود تأکید پروتئین و

 

 ها محرک سایر و کوال قهوه چای مصرف از 

 کنند اجتناب

 

 در تشخیصی آزمونهای اهداف آشنایی بیمار با 

 عمل از قبل سازی آماده و عمل از قبل آنها انجام صورت

  بیمار اضطراب از کاستن جهت

 شبانه خوب استراحت  

 نحوه دادن نشان شامل عمل از قبل های آموزش 

 روی فشار اعمال از تا ها دست وسیله به گردن از حمایت

 آباید بیمار منظور این برای شود جلوگیری  برش محل

 این به دهد قرار گردن پشت بیاورد باال  را خود های رنج

 و شودمی حمایت برش محل از جراحی از پس ترتیب

 اعمال جراحی برش محل و گردن عضالت روی و فشار

 گردد می

 عمل از بعد های مراقبت 
 کند بینی پیش باید بیمار که آنچه 

 ۰۱ لمعمو طور به کند بینی پیش باید بیمار که آنچه 

 محل در کبودی و تورم داشت خواهید گلو درد روز ۰۱ تا

 بعد سوم و دوم روز در که دارد وجود چشم جراحی برش

 رسدمی حداکثر به عمل از

 از افراد و شود می دیده بلعیدن در اشکال اغلب 

 ردنگ سفتی یا گردن پایین  ناحیه در پری احساس یک

 دارند شکایت یکماه حدود  برای

 خشونت مختصری  عمل از بعد اول روز چند در 

 است طبیعی صدا

 درن یک عمل از پس روز چند تا است ممکن  

 ۰  درن این معموال باشد بیمار گردن به ترشحات تخلیه

 تجربه را درد مختصری میشود کشیده عمل روز ۳ الی

 ردد و سفتی از است ممکن بیماران از بعضی اما کنندمی

 ایبر تنشی سردردهای یا و پشت و گردن شانه ناحیه در

  باشند داشته شکایت روز چند

 رژیم غذایی:

 روز در شودمی توصیه غلیظ مایعات از استفاده اول روز

 یهتوص ندارد جویدن به نیاز که نرم غذاهای از استفاده دوم

 یکش میلک زرین نیمرو زمینی سیب پوره مانند شود می

 معمولی رژیم خواهید  قادر شما هفته  یک ظرف...حلیم

  کنید شروع را

 : فعالیت

 نزلم در هفته یک باید شما بیمارستان از ترخیص از پس

 نیدک اجتناب سنگین اجسام برداشتن از نمایید استراحت

 خود سر زیر بالش از سرد خواب هنگام شودمی توصیه

 هفته ود در باشد قلب سطح از باالتر شما و صد تا بگذارید

 دوم هفته دو در ندهید انجام ورزش هیچ عمل از بعد اول

 زا ماه یک تا هستید سبک هایورزش انجام به مجاز فقط

 رزمی های ورزش انجام نظیر تماسی های ورزش انجام

 قوس و کش از هفته سه حداقل برای کنید داری خود

 کنید خودداری عقب به آن کشیدن یا خود گردن دادن

 جراحی برش گرفتن قرار کشش تحت باعث به که چرا

 شوید می

 

 زخم از مراقبت 

 چسب روی شما کردن پانسمان برداشتن از بعد 

 روز ماندمی باقی شما گردن روی بر روز ده تا کوچک

 خیس شما زخم اگر بگیرید دوش توانید می عمل از بعد

 نآ تمیز حوله یک برداشتن و گذاشتن با آرامی به شد

 ندارد وجود کشیدن برای ای بخیه زخم روی کنید پر را

 میکر یا پماد زخم روی نیست زخم کردن تمیز به نیازی

 حساس آفتاب نور به جراحی برشهای همه ندهید قرار

 برش کامل بهبودی از بعد شود می توصیه هستند

 استفاده جراحی روش ضدآفتاب از ماه شش تا جراحی

 شود

 



 داروها  
 ایدب شما است شده برداشته کامل طور به تیروئید اگر 

 دتیروئی هورمون کننده جایگزین داروهای از عمر پایان تا

 کنید استفاده تیروکسین او

 سعی پس است بیشتر ناشتا حالت در دارو این جذب 

 یدکن میل را آن صبحانه از قبل مصرف سبحانی کنید

 بهتر شود می خوابی بی باعث دارو این که آنجایی از 

 شود خورده مشخص ساعت یک در ها صبح از

 زا بسیاری خونی سطح روی تواند می لووتیروکسین 

 تماًح کنیدمی مراجعه که پزشکی و بگذارد تاثیر داروها

 کنید یادآوری را لووتیروکسین مصرف

 بر تواندمی اسهال مانند گوارش دستگاه بیماریهای 

 این به ابتال صورت در بگذارد تاثیر دارو جذب روی

 کنید مطلع را خود پزشک ها بیماری

 وقت چند هر خود مصرفی داروی دوز کنترل برای 

 بدهید اچ اس تی آزمایش یکبار

 دیا به را آن که زمانی کردید فراموش را نوبت یک یا 

 بعدی نوبت موقع تقریباً اگر البته کنید مصرفش آوردید

 کرده رها را شده فراموش نوبت است رسیده دارو مصرف

 ردوبراب را دارو مقدار بازگردید تان داروی منظم برنامه به

 رایب کردید فراموش را بیشتر یا نوبت دو اگر نکنید

 کنید مشورت پزشکتان با جدید برنامه یک تعیین

 جایگزین درمان یک عنوان به را لووتیروکسین اگر 

 عمر آخر تا باشه مجبور است ممکن کنیدمی استفاده

 داروی بهبودی احساس صورت در حتی و کنید مصرفش

 دهید ادامه دستور طبق را تان

 مصرف زیر عالئم از یک هر بروز صورت در 

 یریدبگ تماس پزشکتان با کرده قطع را لووتیروکسین

 ردردس نفس تنگی  تند قلب ضربان سینه قفسه درد

 جلدی بثورات به یا شدید

 شما مصرفی داروی مقدار یعنی زیر عالئم دچار اگر 

 با را دارو مقدار باید و است انسان بدن نیاز از بیش

 نکردن تحمل تب اسهال دهید کاهش پزشک صالحدید

 نآ دست لرزش پذیریتحریک بیقراری تعریق و گرما

 و اشتها ماهانه دوره تغییرات رفتن خواب به در مشکل

 خون کلسیم کاهش احتمال که آنجایی از وزن کاهش یا

 کربنات های قرص دارد وجود جراحی عمل از بعد

 استفاده مرتب طور به آب لیوان یک با را خود کلسیم

 مصرف لیوان ۸ تا ۶ فراوان مایعات روز طول در کنید

 جذب برای راه تریول کلسی D ویتامین مکمل کنید

 کند مصرف مرتب طور به کلسیم بهتر

 ایاعض با مالقات دنبال به که کندمی اظهار ماربی اگر 

 از بهتر شود می استرس چهار به دوستانش و خانواده

 برنامه آرام محیطی ایجاد گردد محدود افراد این با تماس

 است ممکن نیز کاردرمانی جسمی و فکری آرامش های

 شود واقع موثر

  

 

 

 

 

 

 یا من اسمه دواء و ذکره شفاء

 

 عنوان :
 بیمار به آموزش

 تیروئیدکتومی

 ترخیص از پس آموزش
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