
  

الرعاية املنزلية بعد العملية الجراحية
ـــزل،  ـــراحة يف املن ـــة واالس ـــب الرعاي ـــبيا وتتطل ـــرة نس ـــة كب ـــي عملي ـــة ه ـــدة الدرقي ـــة الغ • جراح
ـــادة  ـــن ع ـــا ولك ـــك منه ـــل خروج ـــام قب ـــدة 3-2 أي ـــفى مل ـــل املستش ـــك داخ ـــاء علي ـــم اإلبق ـــادة  يت وع
ـــى رأي  ـــل ع ـــودة إىل العم ـــت الع ـــد وق ـــزل. يعتم ـــراحة يف املن ـــن االس ـــابيع م ـــاج إىل 3-2 أس ـــا تحت م

ـــك. ـــول ذل ـــأله ح ـــك ان تس ـــب علي ـــذي يج ـــب ال الطبي
ـــة  أو  ـــة الجراحي ـــن العملي ـــبوعني م ـــد أس ـــي بع ـــاط الجن ـــة النش ـــادة ومامرس ـــادة القي ـــك ع • ميكن

ـــة. ـــن آالم الرقب ـــد تحس عن
ـــام بتامريـــن متـــدد الرقبـــة عـــدة مـــرات يف اليـــوم وتدليـــك مـــكان الخيـــوط الجراحيـــة  • يـــوىص بالقي

بلطـــف 3-2 مـــرات يف اليـــوم.

املتابعة ما بعد الجراحة
 عندمـــا يحـــني موعـــد خروجـــك مـــن املستشـــفى، ســـيتم تحديـــد موعـــد لـــك ملراجعـــة الطبيـــب 
الجـــراح. يف اليـــوم املحـــدد، راجـــع طبيبـــك وأحـــر معـــك ملخـــص ملفـــك الطبـــي ونتيجـــة علـــم 
ـــة والكالســـيوم وعـــن  ـــة الهرموني ـــاول األدوي ـــد املراجعـــة، اســـأل طبيبـــك عـــن طريقـــة تن االمـــراض. عن

ـــة. ـــات املقبل ـــة املتابع طريق
 
 

ـــة. ـــات الجراحي ـــع العملي جمي

رعاية ما بعد الجراحة يف املستشفى
بعد الجراحة وأثناء اإلقامة يف املستشفى، يجب مراعاة ما ييل لتخفيف األمل والحد من املضاعفات:

ـــد  ـــط الزائ ـــف الضغ ـــي. لتخفي ـــل او نصف ـــكل كام ـــوس بش ـــك الجل ـــث ميكن ـــرك بحي ـــط رسي • اضب
ـــتلقاء. ـــاء االس ـــة أثن ـــفل الرقب ـــك أس ـــع يدي ـــرة أو ض ـــادة صغ ـــع وس ـــة، ض ـــن الرقب ع

• تجنـــب إبقـــاء الرقبـــة بـــا حركـــة، وحـــرك رقبتـــك ببـــطء شـــديد يف كافـــة اتجاهـــات، وقـــم 
بتدليـــك مـــكان الخيـــوط الجراحيـــة بلطـــف )4-3 مـــرات يف اليـــوم(.

• يجـــب عليـــك اتبـــاع نظـــام غـــذايئ مـــن الســـوائل فقـــط خـــال ال 24 ســـاعة األوىل ويجـــب 
تجنـــب تنـــاول أي مـــن املـــواد الغذائيـــة صلبـــة.

• يُنصح عادة باالسراحة يف الرسير واالمتناع عن امليش يف ال 24 ساعة األوىل.
ــا مثـــل االختنـــاق، أو الضغـــط عـــى الرقبـــة، أو  • إذا شـــعرت بـــأمل شـــديد او واجهـــت أعراضـ
ـــن  ـــف م ـــرارة والنزي ـــاع الح ـــن(، أو ارتف ـــوع )الدري ـــوب املوض ـــن األنب ـــون م ـــح الل ـــدم فات ـــق لل تدف
ـــاد دقـــات القلـــب، أو تشـــنج يف العضـــات،  ـــة، أو ازدي الجـــرح املوجـــود يف القســـم األمامـــي مـــن الرقب
أو التنميـــل يف األصابـــع وحـــول الشـــفاه، أو اختـــال يف الوعـــي، قـــم حتـــام بالضغـــط عـــى جـــرس 
ـــن  ـــزوم م ـــد الل ـــبة عن ـــراءات املناس ـــام باإلج ـــور والقي ـــى الف ـــك ع ـــتتم معالجت ـــة. س ـــتدعاء املمرض اس

ـــة. ـــل املمرض قب
ـــؤدي  ـــد ت ـــي ق ـــة الت ـــواد الغذائي ـــتخدام امل ـــدم اس ـــد / وع ـــط او الش ـــن الضغ ـــاع ع ـــب االمتن • يج

ـــاك ـــة او اإلمس اىل النفخ
ـــامح  ـــد س ـــة اال بع ـــرأس والرقب ـــك ال ـــدم تحري ـــول/ ع ـــس الب ـــن حب ـــاع ع ـــة / االمتن ـــغ املثان • تفري

ـــك ـــج بذل ـــب املعال الطبي
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، وقـــد يحـــدث تقلـــص مـــؤمل يف العضـــات.  قـــد يحـــدث هـــذا الخلـــل يف األيـــام القليلـــة األوىل 
ـــا مـــا تســـتمر الحاجـــة  ـــاول حبـــوب الكالســـيوم، وغالب بعـــد الجراحـــة وميكـــن عاجـــه عـــن طريـــق تن
ـــيوم أو  ـــراص الكالس ـــوا أق ـــب أن يتناول ـــاس يج ـــن الن ـــط م ـــابيع.  2-1 ٪ فق ـــدة 3-2 أس ـــا مل لتناوله

ـــة. ـــرة طويل ـــني )د( لف فيتام
ـــادرة جـــًدا وعـــادة مـــا تظهـــر، إذا ظهـــرت، مـــع  • نزيـــف مـــا بعـــد الجراحـــة: هـــذه املضاعفـــات ن
ـــن  ـــرة م ـــات كب ـــون بكمي ـــح الل ـــدم فات ـــروج لل ـــس وخ ـــق يف التنف ـــة وضي ـــة يف الرقب ـــدم راح أمل وع
ـــب  ـــد يتطل ـــذي ق ـــر ال ـــة، األم ـــى الرقب ـــط ع ـــعور بالضغ ـــا ش ـــن( وأحيانً ـــوع )الدري ـــوب املوض األنب

ـــي. ـــل جراح تدخ
ـــة  ـــن أدوي ـــا ع ـــون ناتج ـــد يك ـــكان الجـــرح ق ـــة وم • خـــدر يف الرقبة:الشـــعور بالخـــدر حـــول الرقب

ـــي خـــال 24 ســـاعة. ـــارض يختف ـــر. هـــذا الع التخدي
• اضطرابـــات البلـــع: يشـــعر معظـــم األشـــخاص، وخاصـــة أولئـــك الذيـــن خضعـــوا للجراحـــة 
بســـبب تضخـــم الغـــدة الدرقيـــة، بتحســـن كبـــر يف البلـــع بعـــد الجراحـــة، ولكـــن مـــن املمكـــن، 
ـــون  ـــذي يك ـــة وال ـــد الجراح ـــع بع ـــاء البل ـــع أو امل اثن ـــاكل يف البل ـــن مش ـــرىض م ـــاين امل ـــادراً، ان يع ن
ـــك  ـــوارض، يجـــب تحري ـــب هـــذه الع ـــة. لتجن ـــة الداخلي ـــوط الجراحي ـــات  والخي ناتجـــا عـــن االلتصاق

ـــف. ـــة بلط ـــوط الجراحي ـــكان الخي ـــك م ـــة وتدلي الرقب
• جـــروح الرقبـــة: قـــد يكـــون الجـــرح املوجـــود يف الرقبـــة حساســـا، احمـــرا، ونافـــر قليـــاً يف 
ـــاالت،  ـــم الح ـــنة.  يف معظ ـــهر إىل س ـــون 6 أش ـــن يف غض ـــا يتحس ـــادة م ـــة األوىل، وع ـــهر القليل األش
بعـــد مـــرور أســـبوع او أســـبوعني، ســـيصف لـــك طبيبـــك الكرميـــات املوجـــودة بأســـامء تجاريـــة 
ـــل. ـــكل أرسع وأفض ـــا بش ـــفاء منه ـــى الش ـــاعدتك ع ـــرح وملس ـــكان الج ـــم م ـــاح وترمي ـــددة إلص متع

• عـــدوى الجـــرح: هـــذه مـــن املضاعفـــات النـــادرة جـــًدا باملقارنـــة مـــع العمليـــات الجراحيـــة 
ـــام يف  ـــا ك ـــن حدوثه ـــي ميك ـــات الت ـــن املضاعف ـــا م ـــة، ولكنه ـــدة الدودي ـــل اســـتئصال الزائ األخـــرى مث

ما هي جراحة الغدة الدرقية؟ 
ـــا اســـتئصاليا  ـــا جراحًي ـــة املطـــاف عاًج ـــة يف نهاي ـــدة الدرقي ـــراض الغ ـــن أم ـــد م ـــاج العدي ـــب ع يتطل
للغـــدة بحيـــث يتـــم ازالـــة قســـم مـــن الغـــدة أو الغـــدة بأكملهـــا. يتطلـــب كا النوعـــني مـــن 
ـــني.  ـــوم إىل يوم ـــدة ي ـــفى مل ـــا يف املستش ـــض بعده ـــى املري ـــا، ويبق ـــة تخديًراعاًم ـــات الجراحي العملي
ـــن  ـــة م ـــة األمامي ـــا يف الجه ـــم أفقي ـــوايل ٨ إىل ١٠ س ـــول ح ـــق بط ـــح ش ـــم فت ـــة ، يت ـــذه العملي يف ه
ـــا  ـــادة م ـــاعتني. وع ـــاعة اىل س ـــة س ـــذه الجراح ـــتغرق ه ـــا تس ـــادة م ـــروف، ع ـــب الظ ـــة. بحس الرقب
ـــد  ـــاالت بع ـــم الح ـــة. يف معظ ـــكان العملي ـــاح م ـــاص إلص ـــة لامتص ـــة قابل ـــوط جراحي ـــتخدم خي تس
الجراحـــة ، ســـيتم ادخـــال أنبـــوب صغـــر )الدريـــن( لســـحب الـــدم واإلفـــرازات مـــن الجـــرح، ويبقـــى 

ـــاعة(. ـــادة 24 س ـــكل كامل)ع ـــرازات بش ـــروج اإلف ـــى خ ـــوب حت ـــذا األنب ه

ما هي مضاعفات جراحة الغدة الدرقية؟
ـــا يكـــون املـــرض محـــدوًدا، ترتبـــط  تجـــدر اإلشـــارة إىل أن جراحـــة الغـــدة الدرقيـــة، خاصـــة عندم

ـــمل: ـــة تش ـــة للجراح ـــات املحتمل ـــإن املضاعف ـــك، ف ـــع ذل ـــًدا. وم ـــة ج ـــات قليل مبضاعف
• تغـــر يف الصـــوت: يحـــدث عـــى شـــكل انخفـــاض أو خـــدش يف الصـــوت ويف حـــاالت نـــادرة 
ـــت  ـــن تح ـــر م ـــي مت ـــرة الت ـــاب الحنج ـــرر اعص ـــبب ت ـــا بس ـــدث غالًب ـــذي يح ـــوت وال ـــدان الص فق
الغـــدة الدرقيـــة. غالًبـــا مـــا تكـــون هـــذه اإلصابـــات مؤقتـــة وترتفـــع املشـــكلة إىل حـــد كبـــر يف 
ـــاج  ـــض لع ـــهر يجـــب ان يخضـــع املري ـــد ٣ اش ـــدم التحســـن بع ـــال ع ـــن يف ح ـــهر، ولك غضـــون 3 أش

ـــق. ـــم النط لتقوي
ـــدة  ـــأذى الغ ـــد تت ـــة ، ق ـــدة الدرقي ـــة الغ ـــاء جراح ـــدم: أثن ـــيوم يف ال ـــتوى الكالس ـــاض مس • انخف
الدريقيـــة )غـــدة جـــارة الدرقيـــة او الباراثايرويـــد( املســـؤولة عـــن تنظيـــم مســـتوى الكالســـيوم 
والفوســـفور يف الجســـم، مـــام قـــد يســـبب أعراضـــا مثـــل التنميـــل ، الوخـــز يف األصابـــع وحـــول الشـــفاه 

  الكتيب التعليمي الستئصال الغدة الدرقية  
ـــة،  ـــن الرقب ـــي م ـــع يف القســـم األمام ـــدة يشـــبه شـــكلها شـــكل الفراشـــة وتق ـــة هـــي غ ـــدة الدرقي الغ

ـــض يف الجســـم. ـــة االي ـــم عملي ـــاًم يف تنظي ـــات تلعـــب دوًرا مه ـــرز هرمون وتف

ما هي امراض الغدة الدرقية؟ 
امراض الغدة الدرقية الشائعة:

ـــة.  يف  ـــدة الدرقي ـــن الغ ـــزء م ـــر ج ـــؤدي إىل تكب ـــدة ت ـــة واح ـــن كتل ـــون م ـــة: تتك ـــدة الدرقي • الغ
بعـــض األحيـــان هنـــاك عـــدة عقيـــدات يف الغـــدة الدرقيـــة، والتـــي تســـمى العقيـــدات متعـــددة 

ـــدرات. الق
ـــم  ـــمى تضخ ـــجة( يس ـــل )كل األنس ـــكل كام ـــدة بش ـــر الغ ـــم وك ـــة: تضخ ـــدة الدرقي ـــم الغ • تضخ

ـــة. ـــدة الدرقي الغ
ـــات  ـــاج هرمون ـــراط يف إنت ـــؤدي إىل اإلف ـــي ت ـــاالت الت ـــي الح ـــة: ه ـــدة الدرقي ـــاط الغ ـــرط نش • ف
ـــاد  ـــوزن، وازدي ـــدان ال ـــادة الشـــهية ، وفق ـــل زي ـــا مث ـــي ميكـــن أن تســـبب أعراًض ـــة والت الغـــدة الدرقي

ـــهرية. ـــدورة الش ـــاض ال ـــب، وانخف ـــات القل رضب
ـــدة  ـــات الغ ـــاج هرمون ـــاض يف إنت ـــؤدي إىل انخف ـــي ت ـــة: هـــي الحـــاالت الت ـــدة الدرقي • قصـــور الغ
ـــه  ـــاخ الوج ـــاس وانتف ـــب والنع ـــف والتع ـــل الضع ـــراض مث ـــؤدي إىل أع ـــن أن ت ـــي ميك ـــة والت الدرقي
وجفـــاف الجلـــد وضعـــف الركيـــز والذاكـــرة ، وفقـــدان الشـــهية ، وزيـــادة الـــوزن ، والتضخـــم 
ـــع. ـــة يف البل ـــب وصعوب ـــاكل القل ـــي ، ومش ـــاز الهضم ـــات الجه ـــس ، واضطراب ـــق النف ـــوت، وضي الص

ـــرض  ـــة او التع ـــية او بكتري ـــدوى فروس ـــبب ع ـــدث بس ـــن أن يح ـــة: ميك ـــدة الدرقي ـــاب الغ • الته
ـــا. ـــعاعات وغره لاش
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