تيروئيد كتومي
تيريئيذ كتًمي وام عمل جراحي است كٍ در آن
دبٍ دليل بيماري غذد تيريئيذ ،تمام يا قسمتي از
آن غذٌ برداشتٍ مي شًد  .غذٌ تيريئيذ در گردن
قرار دارد ي ًَرمًن تيريئيذ را مي سازد كٍ سًخت

هؼوَال" ػول جزاحي ثستِ ثِ ثزًبهِ جزاحّ ،وبى

تب رسيذى ثِ َّضيبري كبهل ،هبيؼبت ٍ دارٍّبي

رٍس يب رٍس ثؼذ اس ثستزي ضذى اًجبم هي ضَد .

هَرد ًيبس اس راُ ٍريذي تشريك هي ضَد  .هبيؼبت

هَّبي ًبحيِ صَرت ٍ گزدى را ضت لجل اس ػول

ٍريذي هؼوَال"  44-44سبػت پس اس ػول لطغ

ثتزاضيذ .

خَاّذ ضذ .هگز ايٌكِ ٌَّس ثذليل ػذم تَاًبئي

لجل اس اًتمبل ثِ اتبق ػول دٍش ثگيزيذ .

خَردى ٍ آضبهيذى ،پشضك اداهِ تجَيش آًزا صالح

كليِ ٍسبيل تشئيٌي ٍ هصٌَػي ،سيَرآالت ٍ لَاسم

ثذاًذ .

فلشي را پيص اس رفتي ثِ اتبق ػول اس خَد جذا كٌيذ .

ي ساز بذن را كىترل مي كىذ .

رٍس ػول:

قبل از عمل:

در رٍس ػول ثطَر كبهل ػالئن حيبتي ضوب (ًجض،

پس از مراجعٍ بهٍ جهراو ي تعيهيه وًبهت عمهل در
صًرت مصرف داري يا َر وًع حساسيت داريئهي يها
يجًد َر وًع بيماري در خاوًادٌ ي فاميل مًضًع را
بٍ پسشك معالج ي پسشك بيًُشي اطالع دَيذ .
َىگههام موههايرٌ بيًُشههي ،آزمايوههات لزم بًسههي ٍ
متخصص بيًُشي درخًاست خًاَذ شذ .
قبل از بستري شذن ك يٍ موايرٌ َا ي آزمايوات را
اوجام دادٌ ي مجذدا" بٍ رييهت متخصهص بيًُشهي
برساويذ .
در تاريخ تعييه شذٌ براي بستري شهذن بهٍ ياحهذ
بستري بيمارستان مراجعٍ وماييذ .

فطبرخَى ،تؼذاد تٌفس ٍ درجِ حزارت) ثجت خَاّذ
ضذ .
هؼوَال" در رٍس ػول چيشي اس راُ دّبى هصزف
ًخَاّيذ كزد .در صَرت لشٍم ثزاي ضوب هبيغ ٍريذي
تجَيش هي ضَد .

سپس در صَرت تحول ،رصين غذايي هؼوَلي را
ضزٍع ًوبييذ .
جبي ثزش ػول ٍ هزالجت اس آى
ثزضي ثِ طوَل  7-01سوبًتيوتز در لسووت تحتوبًي در
لسوت تحتبًي گزدى ثطَر افمي سدُ خَاّذ ضذ .ايوي

ثز رٍي تخت چزخذار ثِ اتبق آهبدُ سبسي ػول

ثزش ثوذت 74سبػت پبًسوبى خَاّذ ضذ .

ّذايت ضذُ ٍ پس اس طي هزاحلي (پيص ثيَْضي) ثِ

در چٌووذ سووبػت اٍل ثؼووذ اس ػووول ،تووب رسوويذى ثووِ

اتبق ػول هٌتتمل هي ضَيذ .

َّضيبري كبهل ٍ طجيؼي ضوذى روزثبى للوت ٍ فطوبر

پس اس ػول:

خَى استزاحت كٌيذ  .هؼوَال" 04-44سبػت ثؼوذ اس

پس اس ػول ػالئن حيبتي ضوب ّز 4سبػت يك ثبر
ثِ دلت چك خَاّذ ضذ .

1

رٍس ثؼذ اس ػول ثب ًظز پشضك در اثتذا هبيؼبت گزم،

2

ػول پشضك اجبسُ خبرج ضوذى اس ثسوتز را ثوِ ضووبر
هي دّذ .در ايي هَلغ ثْتز است فؼبليت طجيؼي داضوتِ
ثبضيذ .
3

دراس كطيذى در يك حبلت ثوِ هوذت طوَالًي رًٍوذ

غذُ تيزٍئيذ َّرهًَْبيي هي سبسد كِ ثزاي اػوبل

ثْجَدي ضوب را كٌذ  .در صَرتي كِ خَدتوبى ًتَاًيوذ

طجيؼي ثذى السم اًذ ،ثستِ ثِ ًَع ثيوبري هوكي است

پزستبر كوك هي كٌذ تب هَلؼيت خَد را تغييز دّيذ .

دارٍي جبًطيي ثزاي ضوب تجَيش ضَد ٌّ .گبم

در صَرت ًيبس ثِ راُ رفتي اس پزستبر كوك ثخَاّيذ.
در صَرت ثزٍس ػالئن سيز هزاتت را سزيؼب" ثِ
پزستبر ثخص اطالع دّيذ :
تٌگي ًفس ٍ احسبس خفگي در سبػت اٍل پس اس
ػول

تزخيص اس دريبفت ًسخِ هطوئي ضَيذ .ثستِ ثِ ًظز
جزاح ،هسكي ،آًتي ثيَتيك ٍ گبّي َّرهَى تجَيش
هي ضذ .
ٌّگبم تزخيص اس سهبى ٍ هحل ٍيشيت جزاح هؼبلج
خَد اطالػبت السم كست ًوبييذ .

ثزٍس كزختي دٍر لت ٍ گشگش اًگطتبى ٍ احسبس
تطٌج

هي ضَد تب تطخيص تبييذ گزدد .هؼوَال" طي ّ4فتِ
جَاة پبتَلَصي آهبدُ هي ضَد .

ثبيذ ثتَاًيذ ثزاحتي تٌفس ًوبييذ ،سزفِ كٌيذ ،حزكت

ثزاي اداهِ درهبى ،جَاة پبتَلَصي را ثِ رٍيت

كٌيذ ٍ غذا ثخَريذ ٍ .در صَرت ًيبس ّز  3-4سبػت

پشضك جزاح ٍ ًيش هتخصص غذد هتزضحِ داخلي

يك ثبر دارٍي هسكي(خَراكي يوب ٍريوذي) تجوَيش

ثزسبًيذ.

هي ضَد .

در صَرت استفبدُ اس ًخ غيزلبثل جذة طي 5-7

ثستِ ثِ ضزايط حذٍد  4-4رٍس پس اس ػول هوزخص
هي ضَيذ  .در صَرت ًيبس ثِ گَاّي پشضكي لجول اس
تزخيص آًزا اس پشضك هؼوبلج ثخَاّيوذ  .يوك ّفتوِ
ثؼذ اس ػول هي تَاًيذ سزكبر رفتِ ٍ  74سبػت ثؼذ اس
ػول هي تَاًيذ حوبم ثزٍيذ .
4
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يك ّفتِ ثؼذ اس ػول ثِ جزاح هؼبلج خَد هزاجؼِ
ًوبييذ ّ .ز ثبفتي كِ اس هزيض در اتبق ػول گزفتِ

احسبس كوي درد در ًبحيِ ػول طجيؼي اسوت  .ضووب

مركس آموزشي درماني امام خميني (ره)

رٍس ثخيِ ّب خبرج هي ضًَذً .خْبي لبثل جذة
ًيبسي ثِ كطيذى ًذارًذ .
ثزخي اس ثيوبراى پس اس تيزٍئيذ كتَهي ًيبس ثِ ٍيشيت
تب پبيبى ػوز دارًذ .اس پشضك خَد در ايي هَرد سَال
كٌيذ.
5

بخش چشم

