
 غده تیروئید چیست؟ 

غده تیروئید عضو پروانه ای شکل در قسمتم              

سانتی  5تحتانی گردن و جلوی نای اس . حدود  

سانتی متر پهنا و سمی گمرو و ن               3متر طول و    

 دارد. 

وظیفه اصلی هورمون تیروئید  کنترل فماماتمیم             

های بدن انسان می باشد.  بنابرایم  بمرای رشمد               

 طبیای ضروری می باشد.

 برداشتن تیروئید:

برای درمان اختالالت تیروئید مانمنمد سمرطمان یما              

بزرگ شدن غیر سرطانی تیروئید و یما پمرکماری              

 تیروئید انجاو می گیرد.

اگر بخشی ا  غده تیروئید برداشته شود،  مشمکملمی            

برای بیتار به وجود نتی آید. چرا که تیروئید بمامد             

ا  عتل، به عتلکرد خود می تواند ادامه دهد وتمی            

اگر غده تیروئید کامل برداشته شود نیا  به دریافم        

 هورمون وجود دارد.

 

 مراقبت های قبل از عمل جراحی:

باید ا  مصرف چای، قهوه و سایر محرک ها قبل ا  

 عتل اجتناب شود ) به منظور کاهش اسهال(.

 مراقبت های بعد از عمل جراحی:

          محل برش جراحی در قست  پایینمی گمردن

 می باشد. 

          بررسی خونریزی در طرفی  و پش  گردن و

پانستان جلوی گردن ا  اهتی  خماصمی بمر           

 خوردار اس .

     باد ا  عتل جراحی با قرار دادن دس  ها در

پش  گردن به هنگاو گرداندن سمر ا  وارد            

آمدن فشار بر ناحیه برش جراحی جلوگیمری        

 شود.

             بهتری  و راح  تری  وضایم  بمه صمورت

نیته نشسته به هتراه باال نگه داشمتم  سمر و               

حتای  ا  آن با قرار دادن چند بماتمش ممی              

 باشد.

        در صورت احساس سنگینی و فشار در ناحیمه

برش جراحی و یا اشکال در بلع و صمحمبم              

 کردن بالفاصله به پرستار گزارش دهید.

             ماتوال در ناحیه عتل یک یا دو توته جمهم

تخلیه ترشحات تابیه خواهد شد که بمنما بمر             

 صالح دید پزشک خارج خواهد شد.



          ماتوال باد ا  عتل برای چند ساع ) طبم

دستور پزشک( متنوعیم  دریمافم  ممواد            

غذایی خواهید داش  که به محض برطرف       

 شدن تهوع ای  متنوعی  به پایان می رسد.

   به محض برطرف شدن تهوع به بیتار آب ا

راه دهان داده می شود که ممایمامات سمرد              

 ارجح تر اس .

          به بیتار توصیه می شود جه  کاهش تمورو

تار های صوتی کتتر صحب  کمرده و بمه             

هرگونه تغییرات صوتی توجه کمرده  یمرا            

 .می تواند عالم  صدمه به حنجره باشد

           خونریزی و تشکیل تخته و تورو ناحیه گلمو

و صدمه به اعصاب حنجره عوارضی هستنمد   

که متک  اس  باد ا  عتل وجمود داشمتمه            

 باشد.

 نکته مهم :

گاهی در عتل جراحی تیروئید غده پاراتیروئید در         

نزدیکی تیروئید، آسیب می بیند که منجر به اختالل        

در عتلکرد کلسیم می شمود. کماهمش همورممون                

پاراتیروئید موجب گز گز نوک انگشتان و دور تب         

خواهد شد که در صورت مشاهده ایم  عمالیمم ،            

 سریاا به پزشک و پرستار اطالع داده شود.

 

 منبع:

( ، پرستاری داخملمی    8112هینکل، جی  ال ، چیور، کی اچ ، ) -1

و جراحی برونر و سودارث )متابوتیسم و آندوکری ( ، ترجمتمه :                

 812-812دهقان نیری ، ن ، تهران ، جاماه نگر ، صص : 

( ، هندبوک آمو ش به بیتار ، ترجتمه :     1332کانابیو،او او ، )  -8

 225-266نصریانی ، خ و هتکاران ، تهران ، جاماه نگر ، صص : 

 

 15532224-3شماره تلفن بیمارستان :

 نکات قابل توجه شما مددجوی گرامی :

4- 
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 بسته تااتی

 
 دانشگاه علوو پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن

 الهیجان بیتارستان دکتر پیرو 

 

 برداشتن تیروئید

 
 آموزش به مددجو

  بیمارستان دکتر پیروزکمیته آموزشی 
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