
 

 

               بعد از هوشیاری کامل ابتدا مایعات، سپس غذاای رذ

داده می شود. الز  است بعد از عمل غاای پ  پ وتئیذ              

)گوشت، تخم م غ و حبوبات( و پ  ک بوهیدرات )پ قند(            

 مص ف کنید.

       اشکال در س فه یا احساس خفگی را الز  است س یعا به

 پ ستار خود گزارش دهید.

               زماری که به شما اجازه داده شد از تخت خارج شذویذد

دقیقه به لبه تخت رشسته و پذاهذای خذود را         ۵۱ابتدا  

آویزان کنید در صورتی که س گیجه رداشتید با کذمذ            

 هم اه از تخت خارج شده و راه ب وید.

                در هنگا  س فه یا بلع دست خود را روی محذل عذمذل

 ق ار دهید

               به هنگا  ح کت س  ه  دو دست را پشت گذ دن قذ ار

 داده و از گ دن خود محافظت کنید.

     ساعت پس از عمذل   ۸۴معموالً پارسمان راحیه ج احی

 ب داشته شده و میتوارید استحما  کنید.

 

 

 

          شما معمواًل در صبح روز ج احی در بیمارستان پای ش

 شده و دو تا سه روز بست ی میشود

 آزمایش های قبلی و عکس های موجود را بیاورید 

               اگ  شما مبتال به بیماری خاصی هستیذد یذا دارویذی

مص ف می کنید حتمًا به پزش  معالج و بذیذشذوشذی              

اطالع دهید زی ا ممک  است قبل از عمذل بذه داروی              

 م اقبت خاصی ریاز باشد

           شب به بعذد     ۵۱شب قبل از عمل سوپ میل کنید و از

 راشتا بمارید

            قبل از عمل الز  است استحما  کنیذد و در آقذایذان

راحیه ج احی با ریش ت اش کوتاه ت اشیده شذود ایذ             

 کار باعث کاهش احتمال عفورت می گ دد.

 

 

 

 

             قبل از عمل طال و جواه ات ،اجسا  فلزی، گی ه، لنز و

دردارشای مصنوعی خود را خذارج کذ ده و لذبذاس                 

 مخصوص اتاق عمل بپوشید.

 

تی وئید غده درون ریز است که در جلوی گ دن و در پذایذیذ          

 باشد. حنج ه ق ار گ فته و شبیه به ی  پ واره می

ای  غده یکی از اعضای مشمی است که سوخت و ساز بذدن              

کند اگ  هورمون تی وئید بذه ارذدازه           متابولیسم را کنت ل می   

کافی در خون وجود رداشته باشد متابولیسم بدن کذنذتذ ل            

می شود که به آن )هیپوتی وییدی( یا کم کاری تیذ وئذیذد               

تی وئید زیادی در خون وجود داشته باشد متابولیسم بذدن          

س یع ت  می شود به آن )هیپ تی وییذدی( یذا پذ کذاری                 

شود ای  بیماری ها توسط عالئم موجود         تی وئید گفته می  

در بیمار و معاینه پزش  و آزمایشات خاص شذنذاسذایذی           

 شود و در بیشت  موارد با دارو قابل کنت لند. می

 

 

درصد( یا همه غده  ۴۸ - ۵۱ب داشت  بخشی )

 تی وئید به روش ج احی را تی وئیدکتومی گویند.

 در چه مواردی تیروئیدکتومی انجام میشود؟

  در درمان پ کاری غده تی وئید که به درمان

 دارویی جواب رمیدهد

  ارسداد راه هوایی در اث  غده تی وئید و بزرگ

 شده )گوات (

 س طان تی وئید 

  و ش ایط خاص دیگ 
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 تیروئیدکتومی چیست؟

موزش های بعد از عملآ آموزش های قبل عمل  



 بسمه تعالی 

 

 

 

 

 

 عمل برداشتن تیروئید

 تهیه و تنظیم :

 واحد آموزش سالمت 

 بیمارستان شهید انصاری رودسر 
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          در موارد خیلی رادر غده پاراتی وئذیذد

که در رزدی  تی وئیذد قذ ار دارد و            

 کند میزان کلسیم خون را کنت ل می

          از مص ف داروهای بدون رسخذه بذدون

مشورت با پزش  و یا پ ستار خذودداری        

 کنید

             حتمًا بعد از عمل جشت کنتذ ل سذ ذح

هورمون های تی وئید به صورت دوره ای         

 به پزش  معالج خود م اجعه کنید.

 

 

               ،در صذذورت بذذی حسذذی و کذذ خذذتذذی

شدن ،ح کات غی  ارادی و عضله،        سوزن  سوزن

گ فتگی عضالت دست و پا س یع به پذزشذ            

 کنید.معالج خود م اجعه 

 عفورت مارند: ق مزی ،گ می، تذور  و یذا              عالیم

ت شح مداو  از زخم را به پزش  خذود گذزارش        

 دهید.

                ،در صورت اضافه وزن، حسذاسذیذت بذه سذ مذا

آلودگی، یبوست، پوست خش  و       خستگی و خواب  

خش ، گزگز ارگشتان و عد  تعادل پزشذ  خذود           

 م اجعه رمایید.

 

 

 

           ی  هفته پس از ت خیص به درمارگاه م اجعه کنیذد

با سالحی صالحدید پزش  بخیه های شمذا در ایذ              

 تاریخ کشیده خواهد شد.

             معمواًل جای زخم عمل باقی خواهد مارد اما ایذ

تذوارذد    شود می زخم با گاشت زمان معموالً کم رگ می 

ب ای پوشاردن ب ای از بلوزهای یقه اسکی و دکمه دار           

 جواه ات و یا روس ی استفاده کنید.

             استفاده از لوسیون ها در صورتی که به تذایذیذد

پزش  معالج ب سد می توارد باعث ر می محل زخذم          

 و بشبود ظاه  آن شود.

           اگ  غده تی وئید کامال ب داشته شذده درمذان

جایگزینی مادا  العم  با داروهای تی وئید ضذ ورت       

دارد و الز  است دارو روزاره و به صورت مذنذظذم             

 مص ف شود.

          ممک  است صدمه ببیند در ایذ  صذورت

درمان طوالری مدت با ق ص های ویتامی  دی         

 و کلسیم ض ورت دارد.

  

 عمل برداشتن  غده تیروئید

 عالیم هشدار دهنده


