
 

 

 یدر تهران؛ دکتر حامد قدس   یالغر   ی جراح  کینیکل

  با یدوست دارد اندام ز  ی است. هرکس  یهر انسان  ی از آرزوها  یکیکامل،    یاندام درکنار سالمت  ییبایز

 ی اریبس رای. زابدی ی م شیافزا زیشما ن ی داشته باشد. با داشتن اندام متناسب، سالمت ی و خوش فرم

از   یکی  یدارند. چاق  یبا چاق  یم یخون، رابطه مستق  یفشار خون، چرب  ابت،یاز مشکالت ازجمله، د

را   ی گرید  ی ها  یض یدهد و مر  ی و تناسب را درمعرض خطر قرار م  ییبایاست که همواره ز  یمشکالت

ند، استفاده  رو  یاز افراد به سراغ آن م  یاریکه بس  ییراهکارها  نیاز اول  یکیبا خود به همراه دارد.    زین

 ن یندارد. ا  یموثر  جهیهمه افراد نت  یروش برا  نیمناسب و ورزش منظم است. اما ا  ییغذا  میاز رژ

در   یالغر  یجراح  کین یکل  یها  نهیگز  نیاز بهتر  ی کیبروند.    یجراح  کی نیبه سراغ کل  دیافراد با

و   ی درمان  یو روش ها   ی الغر  ک ینیکل  نیا  با مقاله    ن یاست. در ا  ی دکتر قدس  الغری   کینیتهران، کل

 .دیشو  یآشنا م  یچاق  ی ها یانواع جراح

 

 در تهران  یدکتر قدس  یالغر   ی جراح  کینیکل



 

 

را   ی ادیخدمات ز  ، یچاق  ی ها  ی و جراح  یالپاراسکوپ  ی بعنوان متخصص جراح   ی حامد قدس  دکتر

 کیپالست  ی و جراح  دیروئ یت  ،ی چاق  شرفتهیپ  یالپاراسکوپ  یها   ی جراح  نهیدر زم   شانی ارائه داده اند. ا

 کینیهستند. کل  تیدرحال فعال  ی جراح  کینیدر کل   ی بصورت تخصص   زی پولیل  زر یشکم و ل  نه،یس

کل  یقدس  امددکتر ح رضا  یالغر   یجراح  کینیبعنوان  تهران  درم  یاد یز  تیدر  و   مارانیب  انیرا 

 .کسب نموده است  نیمراجع

 روند پذیرش بیمار 

شود.   ی انجام م  ی مشاوره حضور   ، ی چاق  ی لزوم انجام جراح  ی بررس  یقدم برا  ن یدر اول  کینیکل  ن یا  در

شود. پزشک متخصص   یم  نهیتوسط پزشک معا  یالغر  یجراح  یمتقاض  ماری در جلسه مشاوره، ب

 یاز تست ها  ی کیکند.    ی م  ز یتجو  ماریب  یالزم را برا  ی تست ها  ا ی  شیآزما  مار، یب  نه یعالوه بر معا

 .مشاوره و تست قلب است  ،یچاق  یش از انجام جراحیپ

پ  ن،ی همچن مشاوره  ب  ی از جراح  شیدر جلسه  پزشک متخصص،  روانش  ماری توسط  لحاظ   ی سنااز 

از   ش ی پ  یمشاوره روانشناس  ،ی چاق  ی انجام جراح  ی برا  یاز موارد الزام  یک ی  رایگردد. ز  ی م  یبررس

متخصص گوارش   کیبا    ،ی چاق  ی از انجام جراح  ش یالزم است پ  ن،یاست. عالوه برا  یچاق  ی جراح

 .شود  انجاممشاوره    زین

از   ی کی  مار، ی ب  ی مناسب برا  طیو تست ها، درصورت وجود شرا  شات یآزما  ی از انجام موفق تمام  پس 

شود. سپس، شخص   یانجام م  مار یب  طیپزشک باتوجه به شرا  ز یبسته به تجو  ی چاق  یجراح   یعمل ها 

 .ردیگ  ی قرار م  ی چاق یشده و تحت عمل جراح  یموردنظر به اتاق عمل معرف

کامل   ی تا زمان بهبود  ماریب  ت یدر تهران، وضع  یالغر  ی جراح  کینیدر کل  یچاق   یاز انجام جراح   پس

 .شود  ی انجام م  ی مناسب پس از جراح  ه یداشتن تغذ  یشود. مشاوره برا  یم   ی توسط متخصص بررس

 هستم؟  یالغر   کینیمراجعه به کل  د یبفهمم کاند  چگونه 

 یالغر   کینیمراجعه به کل  یبرا  دیکاند  ن یمفرط بهتر  ی مشکالت اضافه وزن و چاق  یافراد دارا  مسلما

رنج   یاز چاق  یمشکالت ناش  ریو سا  ابتیهمچون فشارخون، د یافراد معموال از مشکالت  نیهستند. ا



 

 

از   ی اریبسرسند، بلکه    ی نه تنها به تناسب اندام م  ی چاق  ی با انجام جراح  ل، یدل  ن ی برند. به هم   یم

در تهران، ابتدا   یالغر  ی جراح  کینیدر کل  یجراح  ی. براابدی  ی کاهش م  ز یاز آن ن  ی مشکالت ناش

 .ریخ  ا ی  دیهست یالغر  ی انجام جراح  یبرا  دیجزو افراد کاند  دینیبب  دیبا

استفاده از   ر،یخ  ای  دیهست  یچاق  ی جراح  یبرا  دیکاند  دیبفهم   نکهیا  یمناسب برا  یارها یاز مع  یکی

کند   ی است که مشخص م  یی ارهایاز مع  ی کی،  bmiای  ی است. شاخص توده بدن  ی شاخص توده بدن

گفته  bmi مقاالت مربوط به محاسبه  ر ی. همانگونه که در ساریخ  ا یقد فرد متناسب با وزن او هست  

 د یشاخص، با  نیمحاسبه ا  یشود. برا  یاستفاده م  ی شاخص از فرمول مشخص   نیمحاسبه ا  یبرا  د،ش

 .دیقد و وزن خود را بدان

 

  bmiکاندیداهای جراحی الغری با توجه به عدد 

 زانیشود. عدد حاصل نشان دهنده م  ی قد فرد بر توان دوم وزن فرد حاصل م  م یاز تقس   bmi  عدد

 :دیکن  یبررس  ر یعدد را باتوجه به نکات ز  نیبا قد شماست. ا  سهیشما در مقا  یتوده بدن



 

 

گونه   چی به ه   ازی و ن  د یتناسب اندام هست  دارای   است،  ۲۵  تا  ۱۸٫۵  ن یعدد ب  نیمقدار ا  اگر •

 .دیندار  یچاق   ی جراح

 ای. اما ممکن است با ورزش  دیباشد دچار اضافه وزن هست  ۳۰تا    ۲۵  نیب bmi مقدار  اگر •

 .دیبه وزن متعادل خود برس  ییغذا  میرژ

 ۴۰تا    ۳۵  ن یو اگر مقدار آن ب  کیدرجه    یچاق   ی باشد دارا  ۳۵تا    ۳۰  ن یمقدار شاخص ب  اگر •

مراجعه   یچاق  یانجام جراح   یدسته برا  نیافراد در ا  ی. برخدیهست  ۲درجه    یچاق  یباشد دارا

 .کنند  یم

 دیکاند  نیدسته بهتر  ن یو ا  هستید مفرط    ی چاق  ی باشد، دارا  ۴۰  ی مقدار شاخص باال   اگر •

 .در تهران هستند  یالغر  یجراح   کینیدر کل  یانجام جراح   یبرا

کبد چرب،   ابت،یهمچون فشار خون، د ییها  ی ماریهستند و از ب یمشکالت چاق  یکه دارا  یمارانیب

 .هستند یچاق  یها   ی جراح یبرا  یمناسب دیکاند  زیبرند ن  یرنج م  ره یو غ  ک یسندروم متابول

 شود؟   یاستفاده م  یجراح  کینیدر کل ی درمان  ی چه روش ها  از

شود به   یدر تهران انجام م  یالغر  یجراح  کینیدر کل  یکه توسط دکتر قدس  یدرمان  یها  روش

 :است  ریشرح ز

 پس معده  یبا

به   یجراح  نیو تناسب اندام است. ا  ی به الغر  دنیرس  یمحبوب برا  یچاق  یها   یاز جراح  یکی  نیا

مشابه هم   بایپس ممکن است انجام شود که تقر  ی با  ی نیو م  کیپس کالس  یبا  ی از روش ها  یکی

 .با هم متفاوت هستند   یاندک  ات یهستند اما در جزئ

 معده  ویاسل

 ۸۰روش حدودا    نیو تناسب اندام است. در ا  یبه الغر   دنیرس  یبرا  جیرا   یاز روش ها  یکی  نیا

 .ابدی  ی به غذا در فرد کاهش م  ل یشود و اشتها و م یدرصد معده برداشته م



 

 

 معده  حلقه 

و رفته   ابدی  یمعده، حجم معده کاهش م  یدر باال  حلقه  کی  یریبا قرارگ  ، یچاق  ینوع جراح  نیدر ا

 .شود  ی فرد م  یرفته سبب کاهش وزن و الغر

 

 معده  سهیپل

هم    ی روش معده رو  نی شناخته شده است. در ا  ی چاق ی ها ی جراح انیعمل درم  نیبعنوان ارزان تر

 .ابدی  ی کاهش م  مار ی معده ب  یکار، فضا   نیشود. با ا  یم  سه یبه اصطالح پل  ای  هیبخ

 همه افراد مناسب است؟   یبرا   یچاق  ی ها ی جراح  ایآ

 ی تمام  ی استفاده کنند. حت  ی عمل جراح  نیتوانند از ا  ی تر گفته شد، همه افراد نم   ش یکه پ  همانگونه

عمل نباشند.   نیا  یبرا  یمناسب  دیمفرط هستند ممکن است کاند  یمشکل چاق  یکه دارا  یافراد

 مافراد انجا  نیا  یها توسط متخصص رو   یو بررس  شات یانواع تست ها و آزما  د یاز عمل با  شیپ  رایز

 .شود



 

 

 جمع بندی 

 یابیدست  یبرا  ماران یاز ب  یار یبس  یایتوانسته اند رو  ی الغر  ی ها  یبعنوان متخصص جراح   یقدس  دکتر

 یها   یانجام جراح  یکه برا  ییها  کینیکل  نیاز بهتر  یکیرا تحقق بخشند.    ییبایبه تناسب اندام و ز

برا  یدکتر حامد قدس  کینیکل  د، یآن حساب کن  یرو  دیتوان  یم   یالغر  ا یانجام مشاوره    یاست. 

 . دیبا ما در تماس باش  نه،یزم  نیدر ا  شتریاطالعات ب  افتیدر


