
 

 

 پس معده   ی با  یمعده؛ اقدامات الزم قبل و بعد از جراح   کیپس کالس  یبا

چاقی مفرط تبدیل به یکی از مشکالت رایج در زندگی های کم تحرک شهری شده است. افراد 

بسیاری با وجود انجام رژیم های سرسختانه و ورزش های سخت و منظم نتوانسته اند به وزن و 

متعادل دست یابند. بهترین گزینه پیش روی این افراد، انجام جراحی های چاقی ازجمله بای اندام  

 .پس کالسیک معده است

افراد زیادی هستند که از انجام اما به دلیل عدم وجود اطالعات کافی درمورد جزئیات این جراحی،  

ند. درصورتی که با خودداری می کن  آنهاهراس زیادی دارند و از انجام  عمل های جراحی چاقی 

مراجعه به پزشک متخصص جراحی چاقی و مشورت با وی، خواهند دید این عمل بسیار راحت 

توصیه های پیش از انجام جراحی و   بوده و تاثیر شگفت انگیزی در کاهش وزن دارد. در این مقاله، 

 را بررسی می کنیم.اقدامات الزم پس از انجام  جراحی بای پس  

 ؟ معده ک یپس کالس  یباچرا 

 عمل بای پس برای چه کسانی مناسب است؟ 

 معده  ک یپس کالس  یاز انجام با  شیالزم پ اقدامات

 معده  کیپس کالس  ی انجام با یچگونگ 

 پس معده  یپس از انجام با 

 جمع بندی 



 

 

 

 ؟ بای پس کالسیک معدهچرا  

بای پس معده است. به دالیل زیر، چاقی،  موثر، جدید و پرطرفدار جراحی   یکی از روش های بسیار

 :یکی از پرمخاطب ترین جراحی های چاقی استبای پس کالسیک معده  

در میان روش های مختلف جراحی چاقی، این روش دارای بیشترین میزان کاهش وزن و  •

 .را داردکمترین احتمال اضافه وزن مجدد  

 مایل به شیرینی خوردن و ریزه خواریبرای افرادی که بشدت ت همانطور که گفته شد   •

پس بهتر از سایر روش ها نتیجه می   و کم تحرک هستند، این روش و مینی بای  دارند

 .دهد

 عمل بای پس برای چه کسانی مناسب است؟ 

برای آن دسته از افرادی که   مخصوصا عمل جراحی بای پس کالسیک چاقی های جراحی عمل 

مبتال به بیماری های حاد ناشی از چاقی هستند بسیار مناسب است. افراد چاق دارای مشکالتی 

همچون دیابت، فشار خون باال، کلسترول باال و غیره کاندید بسیار مناسبی برای انجام این عمل 



 

 

. با باشیدچاقی مشاوره داشته  هستند. البته بهتر است پیش از انجام عمل، با یک متخصص جراحی 

 .انجام بای پس کالسیک، بسیاری از مشکالت نام برده رفع می شود

 

 تاثیر عمل های چاقی 

پس از انجام عمل های چاقی وزن شما به میزان زیادی کاهش خواهد یافت. اما شما نیز باید تالش 

بطورمنظم ورزش کنید تا   کنید وزن کاهش یافته را  ثابت نگه دارید. پس از عمل و کاهش وزن،

یکی از نکاتی که باید مد   وزن شما ثابت باقی بماند. با این کار، دیگر چاقی به سراغتان نخواهد آمد 

را برای افرادی دارد که نمی تواند نظر داشته باشید این است که عمل بای پس بیشترین تاثیر  

ار هستند یعنی تعداد وعده های باال عادت های غذایی خود را اصالح کنند و خصوصا ریزه خو

کم و کالری باال در تغذیه آن ها دیده می شود مانند شیرینی و شکالت با این وجود تالش حجم  

 .رای اصالح این عادت ها بسیار در نتیجه موثر استب



 

 

 اقدامات الزم پیش از انجام بای پس کالسیک معده 

 آزمایشات الزم قبل از عمل جراحی بای پس کالسیک 

(، CBCشود: شمارش کامل خون )  ی انجام م  ی چاق یقبل از جراح یخاص  یاساس  شاتیآزما

کنند و   یخود عکس بردار   نه یاز قفسه س  مارانیب  ادرار. الزم است که    ل یو تحل  هیتجز

از نبود سنگ صفرا   نانیاطم   یاز جراحان برا  ی اریهم انجام دهند. بس  یوگرافیالکتروکارد

 ،یویعملکرد ر  شی مانند آزما  گر ید  ی ها شی کنند. آزما  یصفرا م  سهیک  یدرخواست سونوگراف

ممکن است در صورت لزوم درخواست   یروانپزشک  یابیارز  ا یقلب و    یابیدستگاه گوارش، ارز  یابیارز

 شود. 

 نکات مهم قبل از عمل جراحی بای پس کالسیک 

دکتر قدسی در در صورتی که تصمیم شما برای انجام عمل جراحی بای پس کالسیک جدی باشد،  

د ن الزمی را که باید قبل از عمل رعایت کنید به شما خواه نکات   جلسه مشاوره قبل از جراحی

 گفت. این توصیه ها می تواند شامل موارد زیر باشد:

یک ماه پیش از عمل بای پس کالسیک معده از مصرف هر داروی هورمونی مانند قرص  •

 .های ضد بارداری و غیره بپرهیزید

پزشک    حتما با ، رین مانند آسپی  خون  های  مصرف رقیق کننده   استفاده از درصورت   •

 خود مشورت کنید.متخصص 

داروهای خاصی که زیرنظر  پزشک هرگونه  هفته پیش از عمل بای پس، از ادامه مصرف   ۲ •

 مگر با هماهنگی پزشک.  .کنید  خودداریمصرف می کردید 

عالوه بر داورهای شیمیایی، از مصرف مواد غذایی دارای کافئین مانند چای و قهوه   •

 .روز در بدن باقی می ماند  ۱۴تا    ۱۰بپرهیزید. زیر کافئین به مدت 

یک روز پیش از عمل بای پس کالسیک معده بهتر است فقط مایعات رقیق مانند آب میوه،  •

 .آب گوشت رقیق و غیره میل نمایید

 .درصورتی که دیابت دارید، مایعات مناسب وضعیت خود را استفاده کنید •



 

 

هفته از انجام عمل،  ۳یک روز پیش از جراحی، مصرف قرص آهن را قطع کنید. پس از  •

 .مجددا مصرف قرص آهن را ادامه دهید

 چگونگی انجام بای پس کالسیک معده

ررسی شده و ماده یمار بدر عمل های جراحی چاقی پس از رفتن به اتاق عمل، ضربان قلب ب

، بخشی از معده و مقداری از ابتدای روده کوچک یهوشیتزریق می شود. پس از ب  اوبیهوشی به  

شود. بریدن این بخش از روده سبب کاهش جذب کالری مواد غذایی در بدن بیمار و بریده می  

 ،گوارشیتغییر در سیستم  پیشگیری از چاقی انجام می شود. در این جراحی ها، به کمک روش 

 .کاهش وزن رخ می دهد

 پس از انجام بای پس معده

 فرم بدن بیمار بعد از عمل بای پس معده 

پس از   بالفاصله   غیرواقع بینانه از جراحی بای پس کالسیک معده داشته باشید. مثالنباید انتظار  

شبیه ورزشکاران حرفه ای نخواهید شد. این گونه انتظارات اشتباه و دست نیافتنی اندام شما  عمل  

هرچه دوست دارید مانند نوشابه یا شیرینی می توانید  است. همچنین، این تصور که پس از عمل  

 .کامال نادرست است  هم نمی شوید، کنید و چاق  استفاده  

عمل چاقی برای آن دسته از افرادی که مبتال به بیماری های حاد ناشی از چاقی هستند بسیار 

مناسب است. افراد چاق دارای مشکالتی همچون دیابت، فشار خون باال، کلسترول باال و غیره 

لبته بهتر است پیش از انجام عمل، با یک کاندید بسیار مناسبی برای انجام این عمل هستند. ا

. با انجام بای پس کالسیک، بسیاری از مشکالت نام باشیدمتخصص جراحی چاقی مشاوره داشته  

 .برده رفع می شود



 

 

 

 رژیم غذایی پس از جراحی بای پس 

پس از انجام جراحی بای پس کالسیک معده، کاهش وزن سریعی در بدن رخ می دهد. در این 

ن نیازمند مواد معدنی و پروتئین فراوانی است. بنابراین، توصیه های زیر را پس از انجام وضعیت، بد

 :جراحی بای پس رعایت کنید

بعد از عمل چاقی حدود   خوردن غذای سفره  ح الاصطبه    بازگشت به رژیم غذایی معمولی و •

 کشد.اه طول می سه الی چهار م

با مصرف مواد غذایی مانند تخم مرغ، ماهی، مرغ، لوبیا وغیره، ویتامین، پروتئین و  •

 .کنید   تامینرا    بدنتان  موردنیاز   کربوهیدارت

پس از جراحی، بهتر است چندین مرتبه و در زمان های مشخص به پزشک متخصص  •

 .خود را برای وی توضیح دهید  شرح حالمراجعه نموده و  

 .استفاده کنید B12 آهن، کلسیم ومکمل هایی مانند    از،  پزشک خودنظر    زیر •

 .با مصرف مواد مغذی، بدن خود را تقویت کنید •



 

 

در کنار عمل به توصیه های فوق، متخصص با کنترل میزان کاهش وزن شما، رژیم غذایی   •

 شما را تغییر می دهد. 

ل بعد از جراحی را به شما توضیح خواهند داد و به یک دکتر قدسی رژیم غذایی کام •

 شد. متخصص تغذیه حاذق نیز معرفی خواهید  

 

 جمع بندی 

چرب و   ی بهتر است از غذاها  ی گرید  ی چاق یهرگونه جراح  ا یپس معده و    یبا   یبعد از انجام جراح

. دیو حتما در هفته حداقل سه روز ورزش کن  دی خود را اصالح کن  ییغذا  می. رژدیکن  ی دور  نیسنگ

 شد.   دیراحت خواه   یگرفت و از چاق  دیخواه   جهینت  ی چاق ینکات حتما پس از جراح   ن یا  تیبا رعا

 ی هاکه بر متد  هستند   یاز جراحان با تجربه و حاذق چاق  یکیخورسند   یحامد قدس دیدکتر س

 شانیتسلط دارند. ا  شرفتهیپ  بای پس معده، اسلیو معده و الپاراسکوپی مانند  جراحی چاقی  مختلف  

را درمان   ی ادیز  اریبس   مارانی هستند و تا کنون ب IFSO  یجراحان چاق  ی الملل  ن یعضو انجمن ب



 

 

موجود در   ی ارتباط  ی راه ها  ق یاز طر  دیتوان  ی م  شتریجهت مشاوره و کسب اطالعات ب کرده اند. 

 .دییاقدام نما  تیسا
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