
 چاقی جراحی  بارداری پس از عملسواالت رایج 

باردار شدن پس از انجام جراحی های چاقی مانند اسلیو معده یا بای پس معده جز دغدغه های رایج 

است شاید یکی از دالیل آن این فکر باشد که وقتی بیمار در حال کاهش وزن شدید است آیا مواد 

 مغذی کافی در بدن وی برای تغذیه جنین وجود دارد و به جنین آسیب نمی رسد به همین منظور

مقاله زیر نوشته شد تا پاسخ دغدغه ها و سواالت عزیزان باشد در صورتی که از مطالب زیر پاسخ 

 مراجعه نمایید پیج اینستاگرام دکتر سید حامد قدسی خورسندسواالت خود را نیافتید می توانید به 

 

 آیا جراحی های چاقی روی بارداری تاثیر می گذارند؟

 خطر است؟ یکاهش وزن ب یبعد از جراح یباردار ایآ

 چه مدت بعد از انجام عمل چاقی می توان باردار شد؟

 کوتاهی بعد از انجام جراحی چاقی باردار شوم چه اتفاقی می افتد؟ اگر در مدت زمان

 رژیم غذایی بعد از عمل های جراحی چاقی بعد از بارداری چه تغییری میکنند؟

 آیا بعد از انجام عمل های جراحی چاقی می توان بچه شیر داد؟

 آیا خوب است قبل از بارداری با عمل جراحی چاقی وزنم را پایین بیاورم؟

 دوران بارداری وزنم به حالت قبل از عمل جراحی چاقی برگردد؟ پس ازآیا امکان دارد 

 یانواع مختلف جراح یبرا یدر باردار ازیمورد ن یمکمل ها

 جمع بندی

 آیا جراحی های چاقی روی بارداری تاثیر می گذارند؟

است. با توجه  افتهی شیافزا یریدر سراسر جهان به طور چشمگ یچاق یتعداد اعمال جراح

به  میکه تصم یهستند ، مهم است که افراد یزن و در سن بارور مارانیاکثر ب نکهیبه ا

بر  یبالقوه جراح ریمدت خود و تأث یبه اهداف طوالن رندیگ یها م یجراح نیانجام ا

 آگاه باشند. ندهیدر آ شانیباردار

 یباردار ابتیبا کاهش وقوع د یزیآم تیموفق جینتا یچاق یها پس از جراح یحاملگ شتریب

و  یا هیتغذ یدستورالعمل ها تیو فشار خون باال و کاهش وزن هنگام تولد دارند. رعا

 مهم است. اریافراد بس نیا یبرا یدر  دوران باردار ییغذا یمصرف مکمل ها
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 خطر است؟ یکاهش وزن ب یبعد از جراح یباردار ایآ

 یباالتر BMIکه  یزنان بوده بلکهخطر یبنه تنها کاهش وزن  یبعد از جراح یباردار بله

با  ی، فشار خون باال و نوزادان یباردار ابتیمانند د یدچار عوارض ادیدارند به احتمال ز

خطرات را کاهش داده  نیتواند ا یم یشوند. کاهش وزن پس از جراح یم شتریوزن تولد ب

 .دیداشته باش یتر منیا یو به شما کمک کند باردار

 توان باردار شد؟چه مدت بعد از انجام عمل چاقی می 

 تیو پس از تثب یماه پس از جراح 18، بهتر است حداقل  دیانجام داده ا یالغر یاگر جراح

 قبل از این زمان نیز یاز زنان حت یاری. اما بسدیو سپس باردار شو دیوزن خود صبر کن

 شوند. یباردار م یمشکل چیبدون ه

 ردار شوم چه اتفاقی می افتد؟اگر در مدت زمان کوتاهی بعد از انجام جراحی چاقی با

 18کمتر از  یباردار شدن در ط ( ACOGطبق تحقیقات مرکز زنان و زایمان آمریکا )

را که از نظر  یآوردن نوزاد نارس ، نوزادان ایخطر به دن یچاق یبعد از عمل جراح ماه

 دهد. یم شیکوچک هستند، را افزا یسن حاملگ

 بعد از بارداری چه تغییری می تحت جراحی چاقیرای بیماران ب توصیه شده رژیم غذایی

 کنند؟

متفاوت است. ممکن است از  یاحتماالً با قبل از جراح ینحوه غذا خوردن در دوران باردار

. با دکتر کاهش دیمصرف کن یو مواد معدن نیتامیشما خواسته شود که هر روز مکمل و

به  امر نی. ادیصحبت کن دیکن یکه مصرف م ییو مکمل ها ییغذا میوزن خود در مورد رژ

 .دیده یکار درست را انجام م هک دیکند مطمئن شو یشما کمک م

 نیبنابرا د،یکن یمصرف م ییبدانند که شما چه مکمل ها دیشما هم با یماما ایزنان  پزشک

ممکن  نی. همچندییبگو دیکن یرا که مصرف م ییکه به آنها هم همه قرص ها دیفراموش نکن

بدنتان تحت  یتا سطح مواد مغذ دیخون منظم داشته باش یها شیآزما یبه برخ ازیاست ن

 .ردینظر قرار بگ

 تغذیه کودک

 د،یخور یکمتر غذا م یکه حاال که بعد از جراح دیموضوع باش نیممکن است نگران ا

در صورت موضوع  نی. ادینکن افتیاز رشد کودک در تیحما یبرا یکاف یممکن است غذا

رشد الزم دارند از  یکودک شما آنچه را که برا رای، زمغذی اتفاق نمی افتد تغذیه صحیح و

. در سه دیندار یاضاف یبه خوردن غذا یازین ی. در دو سه ماهه اول باردارردیگ یشما م

 .دیاضافه تر غذا بخور یکالر 200ماهه سوم ممکن است از شما خواسته شود که حدود 



متخصص جراحی چاقی و کند با پزشک  یکه شما را نگران م یزیمورد هر چ در

 هیرا که در مورد تغذ ییها هیکه توص دیو مطمئن شو دیخود صحبت کن متخصص تغذیه 

توانند به شما توضیح دهند كه چه مقدار و چه  ی. آنها مدیکن ید دنبال منده یسالم به شما م

 شما و كودكتان فراهم كنند. ايزم را بردر این زمان مناسب هستند تا مواد مغذي ال ییغذاها

 آیا بعد از انجام عمل های جراحی چاقی می توان بچه شیر داد؟

هیچ تغییری در  بله، می توانید پس از انجام عمل های جراحی چاقی به کودکتان شیر دهید

مکانیسم شیردهی شما ایجاد نمی شود البته مطمئنا پس کاهش وزن این کار برای شما بسیار 

. اما باید با پزشک زنان و پزشک جراحی چاقی خود مشورت کنید تا راحت تر خواهد بود

 مکمل های مناسب این دوره را دریافت کنید.

 ی وزنم را پایین بیاورم؟آیا خوب است قبل از بارداری با عمل جراحی چاق

بله، به طور کلی به خانم ها توصیه می شود برای داشتن دوران بارداری بهتر و تجربه 

عوارض کمتر قبل از بارداری وزن خود را کم کنند. کاهش وزن مزایای بسیار زیادی 

دارد. برای مثال کاهش وزن باعث کاهش میزان سقط، افزایش موفقیت درمان های 

 بهبود تخمدان کیستیک و.. می شود.ناباروری، 

کاهش وزن مزایای زیادی در زمان بارداری هم دارد. برای مثال الغری باعث کاهش 

 خطر بیماری های شایع حاملگی می شود. بیماری هایی مثل:

 یفشار خون حاملگ 

 بزرگ( نیماکروزوم )جن نیجن 

 یحاملگ ابتید 

 حالت قبل از عمل جراحی چاقی برگردد؟بارداری وزنم به دوران  پس ازآیا امکان دارد 

نه لزوما. افزایش وزنی که در دوران بارداری پیدا می کنید مربوط به رشد جنین و جفت 

است. همچنین در این دوران به دلیل تغییرات هورمونی، سینه ها و عضالت بزرگتر می 

حدود زیادی به  این تغییرات پس از تولد نوزاد تا شوند که خود باعث افزایش وزن هستند.

دکتر سید حامد قدسی حالت اول برمی گردند. اگر در این مورد نگران هستید، می توانید با 

 متخصص الپاراسکوپی و جراحی چاقی صحبت نمایید.

 چاقی را بشناسیم یانواع مختلف جراح یبرا یدر باردار ازیمورد ن یمکمل ها

 ازین یمخصوص یو مواد معدن نیتامیو یکاهش وزن به مکمل ها یاز هر نوع جراح بعد

حتما  دیشما مناسب است را با یکه برا ییکامل مکمل ها ستیداشت. البته دوز و ل دیخواه

 .دیکن افتیدر جراح چاقی و متخصص تغذیه خوداز 



 یممکن است به مکمل ها یمخصوص باردار یو مواد معدن ینیتامیو یها مکملعالوه بر 

 دیداشته باش ازین زیو احتماالً آهن ن می، کلس D نیتامیو

 دیبا یمحلول در چرب یها نیتامی، فوالت و و می( ، کلسنیتی، آهن )فر B12 نیتامیو سطح

 شود. یبررس یباردار یدر ابتدا

 ازیخون منظم ن شیدر هر سه ماهه ممکن است به آزما یسطح مواد مغذ یبررس یبرا

 .دیداشته باش

برخی جراحی ها مانند بای پس معده بیشتر از جراحی هایی مانند مکمل های مورد نیاز در 

 اسلیو معده است.

 جمع بندی

مهم ترین نکاتی که باید برای باردار شدن پس از انجام جراحی چاقی مد نظر داشته باشید 

 موارد زیر هستند:

 دیماه صبر کن 18 دیبا یقبل از باردار یچاق یپس از انجام جراح. 

 شما شود یقدرت بارور شیممکن است باعث افزا یچاق یجراح انجام. 

 دیخود را کنترل کن یمواد مغذ افتیدر زانیبه دقت م دیبا شما. 

 است. شتریب دیاوریب ایبچه خود را به دن نیبا روش سزار نکهیا احتمال 

 رود ینم نیاما از ب ابد،ی یکاهش م یابتال به عوارض دوران باردار خطر. 

با پزشک جراح چاقی خود مشورت کنید و خیلی مهم است که در دوران بارداری باید 

پزشک شما در مورد بارداری پس از انجام عمل های جراحی اطالعات کافی داشته باشد. 

و متخصص الپاراسکوپی و با تجربه  اندکتر سید حامد قدسی خورسند یکی از جراح

 در زمینه بارداری پس از جراحی چاقی اطالعات زیادی می توانند هستند که جراحی چاقی

راه  قیاز طر دیتوان یم شتریجهت مشاوره و کسب اطالعات ب. در اختیار شما قرار دهند

 .دییاقدام نما تیساموجود در  یارتباط یها
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