
ත�ෙරා��ග���යආ��තශල�ක�ම.

 ත�ෙරා��ග���ය ය��ම�ද?

එයඔබෙ� ෙගල ෙපෙදෙ� ��ටාඇ�, ශ�රයට වැදග� වන ෙහ�ෙම�නශ�ාවයකරන
ග���ය�.සමනලෙය�ෙ�හැඩය�ග�නා ෙමමග���ෙ� ප�ධානඛ��කා (lobes) ෙදක�
සහඒ ෙදක ස�බ�ධකරන ෙකාටස�� (isthmus) සම��ත ෙ�.

 ත�ෙරා��ග���ෙ�කා�ය�ම�ද?

ශ�රෙ� ප�වෘ��ය��යා යාමනයට උද� වනත�ෙරා�� ෙහ�ෙම�න, එන�ත�ෙරා���
(Thyroxin) හා ට��අයෙඩාත�ෙරා�� (Triiodothironin) යන ෙහ�ෙම�න ෙදක�පදව�ෙ�
ත�ෙරා��ග���ෙය�. ඒවා ශ�රෙ�ඇ�සෑම ප�ධ�යකමපාෙ���යාකරන අතරෛසල
වල ප�වෘ��ය�ග�තාවය ඉහල දැ�මට ෙමම ෙහ�ෙම�න ෙදක උපකා� ෙ�.

 ත�ෙරා��ග���යආ��තවකල��ප��ෂණ ෙමානවාද?

1.රැ�ර ප��ෂණ - ග���ෙ���යාකා��වය ��බදව ෙතාර�රැ ලබාගැ�මට.

2.අ�ට�ාස����කෑ� (ultra sound scan) - ග���ෙ� ව�හය ප��ෂා ��මටශ�දතරංග
ආධාරකරග��.

3.ෆ�����ඇ��ෙ�ශ�ස�ෙටාෙලා� (Fine Needle Aspiration Cytology-FNAC) - �ඩා
ක �ව�ආධාරෙය�ග���ෙ� සා�පලය� ෙගන��ගාරෙ�� අ���ෂය�ම��ප��ෂා
කර බල�.

4.ලැ���ය�ඇෙස�ම�� (laryngeal assessment) - ශල�ක�මය��මට ප�ථමඔබෙ�
�වරාලය ප��ෂා කර�ලබ�, එ�� ඔබෙ� �වරත�ත�වල���මහා ��යාකා��වය
ප��ෂා කර බල�.

 ත�ෙරා��ග���ෙ�ශල�ක�ම��කල��ෙ� �මන අව�ථා වල�ද?

1.ග���ෙ� �� වන�ශාල �ම - ෙ� ෙ��ෙව�ඔබෙ� බා�ර ෙප�මටඇ�වනගැට��සා
ෙම�ම, ��ෙ�� හා ��මගැ�ෙ��ඇ�වනගැට��සා.

2.අ���යාකා� ත�ෙරා��ග���ය - ග���යම��ඉතා ඉහල අගය�ව��ත�ෙරා��
ෙහ�ෙම�න�පදවන�ට.

3.ෙර�ග ���චය සදහා.

4.��කාත��ව වල� - ත�ෙරා��ග���යආ��තසමහර ��කාත��ව සදහා ප��කාරය
ෙලසද ග���ෙ�ශල�ක�මය ��කර�ලබ�.



 ත�ෙරා��ග���යආ��තශල�ක�ම��බදව,

ෙමයග���යස���ණෙය�මඉව���ම (total thyroidectomy) ෙහ� එ�ඛ��කාව�හා
ඛ��කා ෙදක යාකරන ෙකාටස (isthmus) ඉව���ම (hemi thyriodectomy) ෙලස ��කර�
ලබ�.ශල�ක�මය ��කර�ලබ�ෙ�ඔබට ��නැ�කළ ප�ය. (under general anesthesia)

එ�� ඔබෙ� ෙගල ෙපෙදෙ� �වභා�කවම ��ටනනැ�ම�ඔ�ෙ�කැ�ම ��කරනබැ��
එම�වාලය ඉතා ඉ�ම���ව අතටහැෙර�.ශල�ක�මෙ�� ත�ෙරා��ග���ය ෙව�
කරෙගනඉව�කර�ලබ�. එ�� සෑම �ටමඔබෙ�ශල�ෛව�වරයා සැල��ම�ව�ෙ�
ග���යආ��තවඇ� රැ�ර වා��, �නා�හා පැරා ත�ෙරා��ග���වලට �� �යහැ�
හා�යහැ�තා� අවමකරගැ�මට�.

ඇතැ� අව�ථා වල� ඔබෙ� සමට ය�� රැ�රය එක��මවැළැ��ම සදහා �ලා���
නාලය� (drain) ස�කර�ලබන අතර එයඔබ ෙර�හෙල��ට �මට ෙපර �නෙ�� ඉව�
කර�ලබ�.

 ශල�ක�මය�සා �� �යහැ� සං�ලතා.

1.රැ�ර වහනය

ශල�ක�මෙය�ප�වඔබෙ� සමට ය��ඇ��ථර වල රැ�රය එක��ම��� �ය
හැ�ය. එෙ� �� ව�ෙ�ෙර���ෙග� 1%කට�වඩා අ� ප�මාණයකටය.ෙමම රැ�ර
වහනෙය�ඇ�වන�ඩනය�සා��මගැ�ෙ� අපහ�තාවය�ඇ��මටහැ�යාව�
පව�.එවැ� අව�ථාවක� අ�ලත�ඩනය��හැ�මට මැ��ගලවා දැ�මට �� ව�ඇත.

2.කටහෙඩ��� වන ෙවන��ම.

ඔබෙ�හඩපාලනයකරන�නා�වත�ෙරා��ග���යට ඉතාම�ආස�නව��ටාඇත.
කලා�ර�� (2%කටවඩා අ� ෙර��� ��සකට) ෙමම �නා�වටඇ�වනතාවක�කහා�
�ම��සාකටහෙඩ�ය� ෙවන��ම��� �යහැ�ය. ෙමයතාවකා�ක වන අතර,
කටහඩඉතා ඉ�ම��යථාත��වයට ප� ෙ�.

3.කැ��ය�ඌණතාවය

ශ�රෙ�කැ��ය�ම�ටම පාලනයකරනපැරාත�ෙරා��ග���ත�ෙරා��ග���යට
ඉතාම�ආස�නෙ� ��ටාඇ�බැ��ෛව�වරැ� ෙකාතර� උ�සහකලද ශල�ක�මය
�සා පැරාත�ෙරා��ග���වලට ය�තරමක ෙහ� හා�ය��� �ශ�රෙ�කැ��ය�ම�ටම
අ� �මට ය��� අවධානම�පව�. ෙකෙ� ෙවත�පැරාත�ෙරා��ග���නැවත යථා
ත��වයට ප��මට ය���කාලය�ගත�යහැ��සා, ඔබෙ�ශ�රෙ�කැ��ය�
ම�ටම අ� �වෙහා�කැ��ය� අ�ෙ�කය�ලබාගැ�මටඔබට �� ව�ඇත.

4.ආසාදනය

ෙමය ඉතාම�කලා�ර�� (ෙර���ෙග� 0.5%කට අ� ප�මාණයකට) �� �යහැ� අතර,



ප���වකඖෂධම��පහ�ෙව�ප��කාරකලහැ�ත��වය�.

5.ම�දත�ෙරා�ඩතාවය (Hypothyroidism)

ත�ෙරා��ග���යස���ණෙය�මඉව���ෙ�ශල�ක�මයට ප�ව ෙමමත��වය
ඇ��යහැ�ය. එෙ� � �ටත�ෙරා�� ෙහ�ෙම�නය අඩං�ඖෂධ ��ඝකා�නවලබා
ගැ�මට �� ෙ�.ග���ෙය� ෙකාටස� පමණ�ඉව�කල අව�ථා වල� ෙමමත��වයඇ�
ව�ෙ�ඉතා කලා�ර��.


