جمي ــع العملي ــات الجراحي ــة.
رعاية ما بعد الجراحة يف املستشفى
بعد الجراحة وأثناء اإلقامة يف املستشفى ،يجب مراعاة ما ييل لتخفيف األمل والحد من املضاعفات:
اضب ــط رسي ــرك بحي ــث ميكن ــك الجل ــوس بش ــكل كام ــل او نصف ــي .لتخفي ــف الضغ ــط الزائ ــد
ع ــن الرقب ــة ،ض ــع وس ــادة صغ ــرة أو ض ــع يدي ــك أس ــفل الرقب ــة أثن ــاء االس ــتلقاء.
تجنـــب إبقـــاء الرقبـــة بـــا حركـــة ،وحـــرك رقبتـــك ببـــطء شـــديد يف كافـــة اتجاهـــات ،وقـــم
بتدليـــك مـــكان الخيـــوط الجراحيـــة بلطـــف ( 3-4مـــرات يف اليـــوم).
يجـــب عليـــك اتبـــاع نظـــام غـــذايئ مـــن الســـوائل فقـــط خـــال ال  24ســـاعة األوىل ويجـــب
تجن ــب تن ــاول أي م ــن امل ــواد الغذائي ــة صلب ــة.
يُنصح عادة باالسرتاحة يف الرسير واالمتناع عن امليش يف ال  24ساعة األوىل.
إذا شـــعرت بـــأمل شـــديد او واجهـــت أعراضـــا مثـــل االختنـــاق ،أو الضغـــط عـــى الرقبـــة ،أو
تدف ــق لل ــدم فات ــح الل ــون م ــن األنب ــوب املوض ــوع (الدري ــن) ،أو ارتف ــاع الحــرارة والنزي ــف م ــن
الج ــرح املوج ــود يف القس ــم األمام ــي م ــن الرقب ــة ،أو ازدي ــاد دق ــات القل ــب ،أو تش ــنج يف العض ــات،
أو التنمي ــل يف األصاب ــع وح ــول الش ــفاه ،أو اخت ــال يف الوع ــي ،ق ــم حت ــا بالضغ ــط ع ــى ج ــرس
اس ــتدعاء املمرض ــة .س ــتتم معالجت ــك ع ــى الف ــور والقي ــام باإلجــراءات املناس ــبة عن ــد الل ــزوم م ــن
قب ــل املمرض ــة.
يج ــب االمتن ــاع ع ــن الضغ ــط او الش ــد  /وع ــدم اس ــتخدام امل ــواد الغذائي ــة الت ــي ق ــد ت ــؤدي
اىل النفخ ــة او اإلمس ــاك
تفري ــغ املثان ــة  /االمتن ــاع ع ــن حب ــس الب ــول /ع ــدم تحري ــك ال ــرأس والرقب ــة اال بع ــد س ــاح
الطبي ــب املعال ــج بذل ــك

•
•
•
•
•

•
•
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الرعاية املنزلية بعد العملية الجراحية
جراح ــة الغ ــدة الدرقي ــة ه ــي عملي ــة كب ــرة نس ــبيا وتتطل ــب الرعاي ــة واالســراحة يف املن ــزل،
وع ــادة يت ــم اإلبق ــاء علي ــك داخ ــل املستش ــفى مل ــدة  2-3أي ــام قب ــل خروج ــك منه ــا ولك ــن ع ــادة
م ــا تحت ــاج إىل  2-3أس ــابيع م ــن االســراحة يف املن ــزل .يعتم ــد وق ــت الع ــودة إىل العم ــل ع ــى رأي
الطبي ــب ال ــذي يج ــب علي ــك ان تس ــأله ح ــول ذل ــك.
ميكن ــك ع ــادة القي ــادة ومامرس ــة النش ــاط الجن ــي بع ــد أس ــبوعني م ــن العملي ــة الجراحي ــة أو
عن ــد تحس ــن آالم الرقب ــة.
يــوىص بالقيــام بتامريــن متــدد الرقبــة عــدة م ـرات يف اليــوم وتدليــك مــكان الخيــوط الجراحيــة
بلطــف  2-3م ـرات يف اليــوم.

•
•
•

املتابعة ما بعد الجراحة
عندم ــا يح ــن موع ــد خروج ــك م ــن املستش ــفى ،س ــيتم تحدي ــد موع ــد ل ــك ملراجع ــة الطبي ــب
الجــراح .يف الي ــوم املح ــدد ،راج ــع طبيب ــك وأح ــر مع ــك ملخ ــص ملف ــك الطب ــي ونتيج ــة عل ــم
االم ـراض .عن ــد املراجع ــة ،اس ــأل طبيب ــك ع ــن طريق ــة تن ــاول األدوي ــة الهرموني ــة والكالس ــيوم وع ــن
طريق ــة املتابع ــات املقبل ــة.
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الكتيب التعليمي الستئصال الغدة الدرقية

الكتيب التعليمي الستئصال الغدة الدرقية
الغ ــدة الدرقي ــة ه ــي غ ــدة يش ــبه ش ــكلها ش ــكل الفراش ــة وتق ــع يف القس ــم األمام ــي م ــن الرقب ــة،
وتف ــرز هرمون ــات تلع ــب دو ًرا مه ـ ًـا يف تنظي ــم عملي ــة االي ــض يف الجس ــم.
ما هي امراض الغدة الدرقية؟

امراض الغدة الدرقية الشائعة:
الغ ــدة الدرقي ــة :تتك ــون م ــن كتل ــة واح ــدة ت ــؤدي إىل تكب ــر ج ــزء م ــن الغ ــدة الدرقي ــة .يف
بع ــض األحي ــان هن ــاك ع ــدة عقي ــدات يف الغ ــدة الدرقي ــة ،والت ــي تس ــمى العقي ــدات متع ــددة
الق ــدرات.
تضخ ــم الغ ــدة الدرقي ــة :تضخ ــم وك ــر الغ ــدة بش ــكل كام ــل (كل األنس ــجة) يس ــمى تضخ ــم
الغ ــدة الدرقي ــة.
ف ــرط نش ــاط الغ ــدة الدرقي ــة :ه ــي الح ــاالت الت ــي ت ــؤدي إىل اإلفــراط يف إنت ــاج هرمون ــات
الغ ــدة الدرقي ــة والت ــي ميك ــن أن تس ــبب أعراضً ــا مث ــل زي ــادة الش ــهية  ،وفق ــدان ال ــوزن ،وازدي ــاد
رضب ــات القل ــب ،وانخف ــاض ال ــدورة الش ــهرية.
قص ــور الغ ــدة الدرقي ــة :ه ــي الح ــاالت الت ــي ت ــؤدي إىل انخف ــاض يف إنت ــاج هرمون ــات الغ ــدة
الدرقي ــة والت ــي ميك ــن أن ت ــؤدي إىل أعــراض مث ــل الضع ــف والتع ــب والنع ــاس وانتف ــاخ الوج ــه
وجفـــاف الجلـــد وضعـــف الرتكيـــز والذاكـــرة  ،وفقـــدان الشـــهية  ،وزيـــادة الـــوزن  ،والتضخـــم
الص ــوت ،وضي ــق النف ــس  ،واضطراب ــات الجه ــاز الهضم ــي  ،ومش ــاكل القل ــب وصعوب ــة يف البل ــع.
الته ــاب الغ ــدة الدرقي ــة :ميك ــن أن يح ــدث بس ــبب ع ــدوى فريوس ــية او بكتريي ــة او التع ــرض
لالش ــعاعات وغريه ــا.

•

•
•

•
•
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ما هي مضاعفات جراحة الغدة الدرقية؟
تج ــدر اإلش ــارة إىل أن جراح ــة الغ ــدة الدرقي ــة ،خاص ــة عندم ــا يك ــون امل ــرض مح ــدو ًدا ،ترتب ــط
مبضاعف ــات قليل ــة ج ــدً ا .وم ــع ذل ــك ،ف ــإن املضاعف ــات املحتمل ــة للجراح ــة تش ــمل:
تغ ــر يف الص ــوت :يح ــدث ع ــى ش ــكل انخف ــاض أو خ ــدش يف الص ــوت ويف ح ــاالت ن ــادرة
فق ــدان الص ــوت وال ــذي يح ــدث غال ًب ــا بس ــبب ت ــرر اعص ــاب الحنج ــرة الت ــي مت ــر م ــن تح ــت
الغ ــدة الدرقي ــة .غال ًب ــا م ــا تك ــون ه ــذه اإلصاب ــات مؤقت ــة وترتف ــع املش ــكلة إىل ح ــد كب ــر يف
غض ــون  3أش ــهر ،ولك ــن يف ح ــال ع ــدم التحس ــن بع ــد  ٣اش ــهر يج ــب ان يخض ــع املري ــض لع ــاج
لتقوي ــم النط ــق.
انخف ــاض مس ــتوى الكالس ــيوم يف ال ــدم :أثن ــاء جراح ــة الغ ــدة الدرقي ــة  ،ق ــد تت ــأذى الغ ــدة
الدريقي ــة (غ ــدة ج ــارة الدرقي ــة او الباراثايروي ــد) املس ــؤولة ع ــن تنظي ــم مس ــتوى الكالس ــيوم
والفوســفور يف الجســم ،مــا قــد يســبب أعراضــا مثــل التنميــل  ،الوخــز يف األصابــع وحــول الشــفاه

 ،وق ــد يح ــدث تقل ــص م ــؤمل يف العض ــات .ق ــد يح ــدث ه ــذا الخل ــل يف األي ــام القليل ــة األوىل
بع ــد الجراح ــة وميك ــن عالج ــه ع ــن طري ــق تن ــاول حب ــوب الكالس ــيوم ،وغالب ــا م ــا تس ــتمر الحاج ــة
لتناوله ــا مل ــدة  2-3أس ــابيع ٪ 1-2 .فق ــط م ــن الن ــاس يج ــب أن يتناول ــوا أقــراص الكالس ــيوم أو
فيتام ــن (د) لف ــرة طويل ــة.
نزي ــف م ــا بع ــد الجراح ــة :ه ــذه املضاعف ــات ن ــادرة ج ــدً ا وع ــادة م ــا تظه ــر ،إذا ظه ــرت ،م ــع
أمل وع ــدم راح ــة يف الرقب ــة وضي ــق يف التنف ــس وخ ــروج لل ــدم فات ــح الل ــون بكمي ــات كب ــرة م ــن
األنب ــوب املوض ــوع (الدري ــن) وأحيانً ــا ش ــعور بالضغ ــط ع ــى الرقب ــة ،األم ــر ال ــذي ق ــد يتطل ــب
تدخ ــل جراح ــي.
خ ــدر يف الرقبة:الش ــعور بالخ ــدر ح ــول الرقب ــة وم ــكان الج ــرح ق ــد يك ــون ناتج ــا ع ــن أدوي ــة
التخدي ــر .ه ــذا الع ــارض يختف ــي خ ــال  24س ــاعة.
اضطرابـــات البلـــع :يشـــعر معظـــم األشـــخاص ،وخاصـــة أولئـــك الذيـــن خضعـــوا للجراحـــة
بس ــبب تضخ ــم الغ ــدة الدرقي ــة ،بتحس ــن كب ــر يف البل ــع بع ــد الجراح ــة ،ولك ــن م ــن املمك ــن،
ن ــادراً ،ان يع ــاين امل ــرىض م ــن مش ــاكل يف البل ــع أو امل اثن ــاء البل ــع بع ــد الجراح ــة وال ــذي يك ــون
ناتج ــا ع ــن االلتصاق ــات والخي ــوط الجراحي ــة الداخلي ــة .لتجن ــب ه ــذه الع ــوارض ،يج ــب تحري ــك
الرقب ــة وتدلي ــك م ــكان الخي ــوط الجراحي ــة بلط ــف.
جـــروح الرقبـــة :قـــد يكـــون الجـــرح املوجـــود يف الرقبـــة حساســـا ،احمـــرا ،ونافـــر قليـــاً يف
األش ــهر القليل ــة األوىل ،وع ــادة م ــا يتحس ــن يف غض ــون  6أش ــهر إىل س ــنة .يف معظ ــم الح ــاالت،
بع ــد م ــرور أس ــبوع او أس ــبوعني ،س ــيصف ل ــك طبيب ــك الكرمي ــات املوج ــودة بأس ــاء تجاري ــة
متع ــددة إلص ــاح وترمي ــم م ــكان الج ــرح وملس ــاعدتك ع ــى الش ــفاء منه ــا بش ــكل أرسع وأفض ــل.
ع ــدوى الج ــرح :ه ــذه م ــن املضاعف ــات الن ــادرة ج ــدً ا باملقارن ــة م ــع العملي ــات الجراحي ــة
األخ ــرى مث ــل اس ــتئصال الزائ ــدة الدودي ــة ،ولكنه ــا م ــن املضاعف ــات الت ــي ميك ــن حدوثه ــا ك ــا يف

ما هي جراحة الغدة الدرقية؟
يتطل ــب ع ــاج العدي ــد م ــن أم ـراض الغ ــدة الدرقي ــة يف نهاي ــة املط ــاف عال ًج ــا جراح ًي ــا اس ــتئصاليا
للغـــدة بحيـــث يتـــم ازالـــة قســـم مـــن الغـــدة أو الغـــدة بأكملهـــا .يتطلـــب كال النوعـــن مـــن
العملي ــات الجراحي ــة تخدي ًراعا ًم ــا ،ويبق ــى املري ــض بعده ــا يف املستش ــفى مل ــدة ي ــوم إىل يوم ــن.
يف ه ــذه العملي ــة  ،يت ــم فت ــح ش ــق بط ــول ح ــوايل  ٨إىل  ١٠س ــم أفقي ــا يف الجه ــة األمامي ــة م ــن
الرقب ــة .بحس ــب الظ ــروف ،ع ــادة م ــا تس ــتغرق ه ــذه الجراح ــة س ــاعة اىل س ــاعتني .وع ــادة م ــا
تس ــتخدم خي ــوط جراحي ــة قابل ــة لالمتص ــاص إلص ــاح م ــكان العملي ــة .يف معظ ــم الح ــاالت بع ــد
الجراحــة  ،ســيتم ادخــال أنبــوب صغــر (الدريــن) لســحب الــدم واإلف ـرازات مــن الجــرح ،ويبقــى
ه ــذا األنب ــوب حت ــى خ ــروج اإلفــرازات بش ــكل كامل(ع ــادة  24س ــاعة).
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