
 

 

 را به همراه دارد؟  یچه خطرات   یالغر ی: جراحیعوارض عمل الغر

تحق ب  قاتیطبق  شده،  چاق  یمارانیانجام  جد   ی که  عوارض  با  و  زندگ  ی هستند  وزن  با   ی مرتبط 

 ی که شامل جراح   ،یچاق  ی کاهش وزن است. جراح  ی موثر برا  نه یگز  کی   ی چاق  ی کنند، جراحیم

 ستم یس  رییاست که شامل تغ  یکاهش وزن است، روش  ی های جراح  ی هامتد  ریپس معده و سا  یبا

 به کاهش وزن شماست.   ک گوارش به منظور کم 

 رند یبگ  جهیو ورزش را امتحان کرده اند اما نتوانسته اند نت  میکه رژ  یافراد  یبرا  ی چاق  ی های جراح

ا  ی  نهیگز  نیبهتر  د یبا  مارانیدانند، اما بیا را موثر م ه   یجراح  نیکاهش وزن است. کارشناسان 

 چیاست و ه   ی عمل جراح  کیهم    یچاق  ی های. جراح ستیبدون خطر ن  یچاق  ی بدانند که جراح

بهتر است   د، یدار  ی چاق  ی . اگر قصد انجام جراحستیبالقوه ن  یعوارض جانب  ا یبدون خطر    ی راحج

 .میپردازیم  جراحی الغریعوارض   و  خطرات مقاله به  نی. در ادیمقاله را مطالعه کن  نیحتما ا

 



 

 

 لخته شدن خون 

مخصوص   ی شود که جوراب ها  یم  هیمعموال توص  ،یکاهش خطر لخته شدن خون پس از جراح  یبرا

با استفاده   ی از افراد حت  ی کم   ار یبس  یحال تعداد  نی. با ادیکننده خون استفاده کن  ق یرق  ی داروها  ای

 شوند.  یمخصوص و دارو، بازهم دچار لخته خون م  یاز جوراب ها 

( ی عمق  د یپا)ترومبوز ور  نییدهد، قسمت پایمعمول بدن که در آنها لخته شدن خون رخ م  یها مکان

 ( است.ی ویر  ی ها)آمبولهیر  ای

 باشد:  ر یتواند شامل موارد زیلخته شدن خون م   عالئم

 شودیشما دردناک و حساس م  ی پا  نییپا •

 پا   ینییگرما در قسمت پا  ای  ی قرمز  تورم، •

 شود  شتری ب  دنیاست و ممکن است هنگام نفس کش  یو خنجر  ز یکه ت  نه یقفسه س  درد •

 سرفه   ا ینفس    یتنگ •

 جهیسرگ  ا یضعف   احساس •

 ایدر اسرع وقت با پزشک و    دیممکن است لخته خون دچار لخته خون شده باش  دیکنیفکر م  اگر

 .دیریاورژانس تماس بگ



 

 

 

 عفونت زخم 

البته در روشش   شوند.یدچار عفونت م   یشما در زمان بهبود  ی حاصل از جراح  ی هااوقات زخم   یبعض 

از   استفاده می کنند بع دلیل جای کوچک زخم احتمال الپاراسکوپی که دکتر قدسی  این روش 

 کم است. عفونت شدیدا  

 باشد:   ریتواند شامل موارد ز یعفونت زخم م  عالئم

 اطراف آن   ا یدر زخم    درد •

 قرمز، گرم و متورم   پوست •

 خروج چرک از زخم  •

دوره   کی. ممکن است پزشکتان  دیریزخم شما آلوده است با پزشک خود تماس بگ  دیکنیفکر م  اگر

 کند تا عفونت برطرف شود.  زیتجو  کیوتیب  یآنت



 

 

 جا به جا شدن حلقه معده

خود   تیوجود دارد که حلقه بتواند از موقع  یاحتمال کم   د،یحلقه معده انجام داده باش  یاگر جراح

 خارج شود.

 شود:  ر یعالئم ز  جادیتواند باعث ای اتفاق م  نیا

 سردل   سوزش •

 ی مار ی ب  احساس •

 استفراغ  •

. اگر حلقه شما جابجا د یبه پزشک خود مراجعه کن  دیروند با  ینم  نیو از ب  دیعالئم را دار  نیا  اگر

 دی خواه   از ین  ی لیتکم   یبرداشتن آن، به جراح  ایخود و    یقرار دادن دوباره آن در جا   یشده باشد، برا

 داشت. 

 ی در حفره شکم   نشت

وجود دارد   یاحتمال کم   ،یگاسترکتوم  ویاسل  ایپس معده    یبا  یپس از جراح  یهاهفته  ایدر روزها  

در   ی عفونت جد   ک ی  جادیتواند باعث ایاتفاق م  ن یشما نشت کند. ا  ی که غذا به داخل حفره شکم 

 داخل شکم شما شود.

 باشد:   ریتواند شامل موارد زینشت م  عالئم

 تب  •

  ع یقلب سر  ضربان •

 شکم   درد •

 و احساس سرما   لرز •

 عیسر  تنفس  •



 

 

ا  در بروز  و    نیصورت  با پزشک خود  اسرع وقت  بگ  ایعالئم در  برادیریاورژانس تماس  درمان   ی. 

 ک ی وتیب  ی محل نشت و مصرف آنت  م یترم  یبرا  یلیتکم   یبه جراح  از یهرگونه عفونت ممکن است ن

 .دیداشته باش

 انسداد شکمی

مسدود شود.   ای  کیکاهش وزن، بار  یروده کوچک پس از جراح   ایاوقات ممکن است معده    یبعض 

مورد نظر   هیخون در ناح  انیمانند زخم و کاهش جر  یجراح  یعوارض جانب  جهیتواند در نتیم  نیا

 رخ دهد.

 جادیخوردن روده را ا  چ ی پ  ایغذا و گره خوردن    رکردنیاز جمله گ  یادیتواند عوارض ز یم  انسداد

 شوند:   جادیا  ریاتفاقات ممکن است عالئم ز  نیکند. در ادامه ا

 در بلع   مشکل •

 استفراغ  •

 شکم   درد •

 تعداد دفعات مدفوع کردن  شیافزا •

. ممکن است الزم دیریاورژانس تماس بگ   ایعالئم در اسرع وقت با پزشک خود و    نیصورت بروز ا  در

کند)آندوسکوپ(، انسداد را باز یکه از گلو عبور م  ر یلوله نازک و انعطاف پذ  کیباشد با استفاده از  

 .  دیکن

 یی غذا  ی هادر وعده  عاتیما  دنیکامل و عدم نوش  دن یکوچک، جو  ی ها غذا به تکه  یها لقمه   میتقس

 تواند به کاهش خطر انسداد کمک کند. یم

 ه یتغذ  سوء

روده را کاهش دهند،   قیاز طر  یها و مواد معدننی تامیتوانند جذب و  ی م  یالغر   یها یاز جراح   یبرخ

 شود.یم  جادیا  مار یب  یبرا  هیخطر سوء تغذ  نیبنابرا



 

 

  ر یتواند شامل موارد ز  ی م   یواضح نباشد، اما عالئم احتمال  شهیمورد ممکن است هم   نیا  ص یتشخ

 باشد:

 در تمام مدت   یکمبود انرژ  ای  ی خستگ احساس •

 نفس   یتنگ •

 قلب قابل توجه)تپش قلب(   ضربان •

 ده یرنگپر  پوست •

 و سوزن شدن   سوزن •

 ضعف  احساس •

  یکمک کند، اما اکثر افراد برا هیتواند به کاهش خطر سوء تغذ یمتعادل م ییغذا میرژ کی داشتن

از جراح  یزندگ از مکمل  ازین  یبعد  استفاده  برا  یاضاف  ییغذا  یها به  سطح   یریاندازه گ  یدارند. 

هر   نیراداشت، بناب  دیخواه  ازیخون ن  شی بدنتان به طور منظم به انجام آزما  ی و مواد معدن  نیتامیو

 و درمان است.   ص یبه سرعت قابل تشخ  یمشکل

 صفرا   سنگ

صفرا   ی هاکاهش وزن معمول است. سنگ   یدو سال اول پس از جراح  یک یابتال به سنگ صفرا در  

شود.  در صورت کاهش ی گفته م  ، شوندیم  تشکیلصفرا    سهیکه در ک  یکوچک و سخت  ی ها به سنگ

 رود.    یسنگ صفرا باال م  لی وزن، احتمال تشک   عیسر

تواند چند   یکند و میبروز م  یشکم است که به طور ناگهان  دیشد  یسنگ صفرا، دردها   یاصل  عالمت

 تا چند ساعت طول بکشد.  قهیدق

 شود:  ر یتواند باعث بروز عالئم زیاوقات سنگ صفرا م   یگاه   نی همچن

 تب  •

 ع یقلب سر  ضربان •



 

 

 پوست و چشم   یزرد •

 پوست   خارش •

 ی احساس سرد  ا ی  لرز •

 یجیگ •

برداشتن   ی. ممکن است برادیصفرا به پزشک خود مراجعه کن  سهیصورت مشاهده عالئم سنگ ک  در

 . دیداشته باش  ازین  ی عمل جراح  کیصفرا به    سهیک

 

 ی اضاف  پوست

اطراف   ی به خصوص در نواح  یاضاف   ی هاممکن است دچار پوست  ،یکاهش وزن پس از جراح  با

 یکرتراشیمانند پ  ییهای توان از جراحیم  یبردن پوست اضاف  نیاز ب  ی. برادیپستان، شکم و پهلو شو

 استفاده کرد.  



 

 

او عمل   ی هاهی و حتما به توص  د یمورد کمک بخواه   ن یاست که از جراح خود در ا  نیکار ا  نیبهتر

سی بعد از عمل چاقی انجام است که توسط دکتر قد  و کانتورینگ    موثرترین روش پیکرتراشی  .دیکن

 می شود.

 

 خطر مرگ 

 ک ی  جهیدر نت  ا یعمل    ن ی بزرگ است و احتمال مرگ در ح  ی عمل جراح  کیکاهش وزن    ی جراح

 نادر است.  اریموضوع بس  ن یبعد از آن وجود دارد. اما ا  یعارضه جد 

 ست؟ یچ  یچاق   ی جراح یخطرات مرتبط با هر کدام از متدها 

منحصر   ی ها خطرات و عوارض جانباز آن  کیوجود دارد که هر    ی چاق  یها یاز جراح  یمختلف  انواع

شما   یبرا  ی ر یگ  م یتصم   د، یمتدها آگاه باش  ن یهر کدام از ا  ی به فرد خود را دارد. اگر از عوارض جانب

 راحت تر خواهد بود.

 پس معده: ی خطرات مرتبط با با

 نگ یدامپ  سندرم •



 

 

 صفرا   سنگ •

 فتق •

 ی داخل  یزیخونر •

 نشت •

 ه یتغذ  سوء •

 روده   ایشدن معده    سوراخ •

 انسداد روده  ایآناستوموز    / یا  سهیک  انسداد •

 ی قلب  ا یو    ی ویر  مشکالت •

 شدن پوست   جدا •

 بدن   گرید  ی اعضا  ایبه طحال    صدمه  •

 معده:  ویاسل  یمرتبط با جراح خطرات

 شدن خون   لخته •

 صفرا   سنگ •

 فتق •

 ی داخل  یزیخونر •

 نشت •

 روده   ایشدن معده    سوراخ •

 شدن پوست   جدا •

 معده   سه یشدن ک  تنگ •

 آهن   ای  ن یتامیو  کمبود •

 : می حلقه معده قابل تنظ یمرتبط با جراح خطرات

 خود   ی حلقه از جا لغزش •

 شدن خون   لخته •



 

 

 تحمل غذا   عدم •

 عفونت •

 ه یتغذ  سوء •

 شدن معده  سوراخ •

 ن یتامیو  کمبود •

 جمع بندی 

تمام روش   ی در حال اقدامات  ی مقدار مشخص   یجراح   یهاکه  دارند،  به همراه  با خود  را   ی از خطر 

 ی . به عنوان مثال، مدی انجام ده   های الغری عوارض جراحیکاهش خطر    یبرا  دیتوانی هستند که م

ورزش کردن خود   زانیم   د، یکاهش ده   ی ( خود را قبل از عمل کم BMIشاخص توده بدن )  دیتوان

تا با   د یموارد با پزشک خود مشورت کن  نیدر ا  د یتوانی. مدیرا ترک کن  گار یو س  د یده   شیافزا  را

شما خوب است و خطرات   طیشرا  یبرا  یکه چه اقدامات  دیاو متوجه شو  یها ییاستفاده از راهنما

 دهد. یرا کاهش م  ی جراح

دکتر حامد قدسی یکی از جراحان به نام تهران در زمینه جراحی چاقی هستند که آمار جراحی های 

ابزارهای به روز موفق ایشان، بسیار باال  است. به دلیل استفاده از جدید ترین متدهای جراحی و 

جراحی در کلینیک ایشان، احتمال بروز خطرات و عوارض جدی بعد از عمل نزدیک به صفر است. 

 می توانید برای گرفتن وقت مشاوره، از طریق قسمت نوبت دهی سایت اقدام کنید. 
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