
در صَرت داؽتي درد اعتفبدُ اس دارٍّبی           

هغکي ثزای تغکیي درد ٍ اضغزاة عجق           

 تَصیِ ٍ دعتَر پشؽک تَصیِ هی ؽَد.

در ؽزٍع تغذیِ اثتذا هبیؼبت ًزم ٍخٌک، عپظ        

اعتفبدُ اس رصین ًزهی کِ عزؽبر اس                

کزثَّیذرات ٍ پزٍتئیي ثبؽذ تَصیِ هی ؽَد.        

حتی الوقذٍر اس خَردى غذای عفت ٍ جَیذًی        

 پزّیش کٌیذ.

در صَرت داؽتي ػالیوی ًظیز عَسػ اًگؾتبى       

 ٍ لجْب ٍتغییز صذا پشؽک خَد را هغلغ کٌیذ.

در صَرت داؽتي تزؽحبت ریِ اعتفبدُ اس ثخَر        

 هزعَة تَصیِ هی ؽَد.

اس عزگزفتي فؼبلیت ّبی عجیؼی ثِ هحض           

 ثْجَدی تَصیِ هی ؽَد.)عجق تَصیِ پشؽک(

 گیالن  
ی

 دانشگاه علوم پزشیک وخدمات بهداشتی درمان

)ع( رشت    ی المؤمنیر  امیر
ی

 مرکز آموزشی درمان

  NE-GP-28  . 

خَدهزاقجتی در ثیوبراى 

 تیزٍئیذکتَهی

 ٍیضُ ثیوبراى ٍ ّوزاّبى   

 ٍاحذ آهَسػ ثِ ثیوبر      

 89پبییش                    

 ًؾبًی :     هزکش آهَسؽی درهبًی اهیزالوؤهٌیي )ع( رؽت 

22328233 -8تلفن :    

 

رسهپب، اثزاّین ،ًقیت سادُ ، ثیضى، اٍرصاًغْبی گَػ ٍ -هٌبثغ:

حلق ٍ ثیٌی ٍ عز ٍ گزدى ، هَعغِ فزٌّگی اًتؾبراتی 

 1891اثبصبلح ، چبح اٍل -حیبى

گبیذالیي هزاقجتْبی پزعتبری در ثیوبری ّبی چؾن ٍ گَػ -

ٍ حلق ٍ ثیٌی تذٍیي : ًغتزى جؼفزیبى کبرؽٌبط پزعتبری 

 هذیزیت پزعتبری

 مراقبت در منزل:

تَصیِ هی ؽَد در صَرت ثزٍس ّرزگرًَرِ      

تزؽح ، خًَزیشی ، درد ثغیبر ؽرذیرذ یرب      

احغبط فؾبر ٍ خفگی ، ثِ پشؽرک خرَد     

 اعالع  ثِ ثیوبرعتبى هزاجؼِ ًوبییذ.

تَصیِ هی ؽَد تب چٌذ رٍس کوتز صرحرجرت    

کٌیذ ٍ ثؼذ اس صحجت ًورَدى در صرَرت       

 تغییز صذا ثِ پشؽک خَد اعالع دّیذ.

اس خن ؽذى )قزارگزفتي عزپبییي تز اس تٌِ(،   

سٍر سدى،عزفِ ٍ ػغغِ )ثِ ٍیضُ ثب دّربى     

 ثغتِ(خَدداری کٌیذ.

حزکت ٍچزخؼ در ًْبیت دقرت صرَرت       

گزفتِ تب ثز رٍی هحل ثزػ ،ًیزٍی کؾؾری  

 اػوبل ًؾَد.

ثْتزیي ٍضؼیت ًیوِ ًؾغتِ اعت عَری کِ 

عز ثب اعتفبدُ اس چٌذ ثبلؼ ثبالتز اس اًرذام    

 تحتبًی قزار گیزد.

 



                       به نام خدا                             

  

تیروئیدکتومی )عمل جراحی 

  برداشته تیروئید(

تیزٍئیذ یک غذُ ؽجیِ ثبل پزٍاًِ اعت کِ 

جلَی گزدى قزار گزفتِ اعت کِ ثِ تٌظین 

هتربثرَلریرغرن ثرذى کرورک هری                

کٌذ.تیزٍئیذکتَهی ػول جزاحی اعت کرِ   

در آى توبم یب قغوتی اس غذُ تریرزٍئریرذ     

 ثزداؽتِ هی ؽَد.

 

 علل:

عزعبى تیزٍئیذ، رؽذ غیزعزعبًی غذُ          

تیزٍئیذ،تیزٍئیذ ثشرگ ؽذُ ،تیزٍئیذ ثیؼ اس        

  حذ فؼبل

 عالئم :

ٍجَد یک تَدُ ٍ یب یک ٍرم در گزدى کِ ایي           -

ػالهت ؽبیؼتزیي ػالهت عزعبى تیزٍئیذ         

 اعت..

احغبط درد در گزدى ٍ یب ثؼضی اٍقبت در           -

  ّبگَػ

 اختالل در ثلغ                         -

اؽکبل در تٌفظ ٍ یب خظ خظ ثبثت در             -

 ٌّگبم ًفظ کؾیذى                     

 تغییز صذا ٍ خؾي ؽذى آى                 -

عزفِ ّبی هکزر کِ ًوی تَاى آًْب را ثِ              -

ثیوبری ّبی دیگزی هبًٌذ عزهبخَردگی ارتجبط      

  داد

 

 

 درمان :

تیزٍئیذکتَهی ترَتربل رٍؽری ثرزای         

ثررزداؽررترري کررل ترریررزٍئرریررذ          

اعت .تیزٍئیذکتَهی جشئی ثذاى هؼرٌری    

اعت کِ فقظ ثخؾی اس غذُ تریرزٍئریرذ     

 ثزداؽتِ هیؾَد.

 


