
 

 که قصد عمل دارند   یافراد  یمعده برا  ویاسل یبا مراحل جراح  ییآشنا

 ی و به فکر انجام جراح  دیادهینرسدلخواه خود    جه یهم به نت  سخت و ورزش باز   میرژ  هاسالاز    ایآ

عمل باشد، در هنگام   یبرا  ی مناسب  دیکه فرد کاند  شودیم باعث    ی زیچه چ  د؟ یمعده هست  ویاسل

مقاله   نیالزم است؟ در ا  ج یحفظ نتا  یبرا  یمدت  یو چه تعهدات طوالن  افتدیم  یعمل چه اتفاقات

 . میکن  یو آنها را بررس میمعده بپرداز  ویاسل  یبه مراحل جراح  م یخواه یم

 

 ؟شودیممعده باعث کاهش وزن   ویاسل  یچگونه جراح 

و   دهدیمکاهش    یادیروش، حجم معده را تا حد ز  نیروش محدود کننده است. ا  کیمعده    ویاسل

 ی روش باعث کاهش جذب مواد مغذ   نی. اکندیمبخورد را محدود    تواندیمکه فرد    ییمقدار غذا

معده،   ویاسل  ی. پس از انجام جراحزندینم از دستگاه گوارش را دور    یقسمت  چی ه   ن یو همچن  شودینم 

چند ساعت   یاحساس برا  نیو ا  دیکنیم  یریاحساس س  عیسر  یلیغذا، خ  ی از خوردن مقدار کم   دبع

 . ماندیم  یباق



 

 

باعث کاهش اشتها شود. چون عالوه بر   ویاسل  یجراح   ممکن است   نشان داده است که  قاتیتحق

 نیشده توسط معده را کاهش دهد که ا  دیتول  یهورمون گرسنگ   زانیم  تواندیمکاهش اندازه معده،  

 .کندیمبه روند کاهش وزن فرد کمک    زیموضوع ن

 پس   یبا  ی با جراح  ویاسل  ی تفاوت مراحل جراح

  نیو ا  گذاردیمو قسمت اعظم معده شما را کنار    سازدیم  یکوچک  سهیپس معده، جراح ک  یبا  در

 .کندیم به روده وصل    ماًیرا مستق  سهیک

است.    نیاست بهتر  40( آنها حداقل  ی)شاخص توده بدنBMIکه    یافراد  یمعده برا  ویاسل  یجراح

آنها   ی پس معده برا  یبا   ی دارند و ممکن است جراح  ی خاص  یکیزیف  طیافراد شرا  ی برخ  نی همچن

 آنها باشد.  یبرا  ی مناسب  نهیمعده گز  ویممکن است اسل  نیباشد، بنابرا   ن یسنگ  اریبس

 جراحی اسلیو معده آماده شدن برای مراحل عمل 

از دو هفته   که   شودیمبه شما داده    یخاص  ییغذا  م یرژ  و،یاسل  ی جراح  نیا  یآماده شدن برا  یبرا

سخت است که   میرژ  کی  نی. ادیآن کن  یشروع به اجرا  دیبا  یشده جراح  ی زیبرنامه ر   خیقبل از تار



 

. هدد یرا کاهش م  یو ماکارون  ی ن یزم  ب یس  ،ینیر یمانند ش  ی مصرف   ی ها دراتیکربوه و    ی کالر   زانیم

مصرف   یبدون کالر  ای  ی کم کالر  عاتیو ما  جاتی سبز  ،یبدون چرب  نیاز همه، پروتئ  شتریشما در ب

 .دیکنیم

   ست؟یمعده چ  ویاسل  ی مراحل جراح

 ایکار، پنج    نیانجام ا  ی. برا شودیمانجام    یبه صورت الپاراسکوپ  ومعدهیاسل  ی جراح  معموالً   امروزه

ا ابزارها یلمبرداریف  نیو دورب   شودیم   جادیشش برش کوچک در شکم  و   ی بلند  ی )الپاراسکوپ( 

 .  شوندیموارد بدن    ها برش  نیا  قیالزم هستند از طر یانجام جراح  یکه برا  یگرید

از معده   ک یبار  ن یآست  ایلوله    کیو    شود یم  خارج   معده   ٪ 75حدود    ویاسل  ی جراح  ی مرحله بعد  یط

. اتمام تمام شودینم پس    یبا  ایبرداشته    از روده  یقسمت   چیه   ویاسل  ی. در طول جراحماندیم  یباق

 .کشدیم دو ساعت طول    حداکثرمعده   ویمراحل عمل اسل

 بعد از عمل اسلیو  دیجد  ییعادات غذا

از جراح  روز ما  ، یاول پس  زماندینوشیمشفاف    عات یتنها  تا  ب  ی.   ،دی کنیمرا ترک    مارستانیکه 

هفته ادامه   4حدود    یکار را برا   نیو ا  د یبخور  ی نیپروتئ  ی هاکیشپوره شده و    ی غذاها  دیتوانیم

 داد.  د یخواه 

ماه بعد از   کی.  دیده   ر ییتغ  شهیهم   یغذا خوردن خود را برا  وهیش  دیکه با  دیخاطر داشته باش  به

 ای  کی  حدوداًو سپس بعد از گذشت    دیکنیم جامد نرم   ی شروع به خوردن غذاها  ی به آرام  ، یجراح

 . دیگردیبرممعمول خود    ییغذا  میدو ماه به رژ

 عبارتند از:  دینظر داشته باش  ی خود بعد از جراح ییغذا  میدر مورد رژ  دیکه با  ی گرید  نکات

 شوند.  دهیبه طور کامل جو  دنی قبل از بلع  د یبا  زیچ همه •

 .شودیم پر    عیمعده شما سر  رایز  د،ینخور  یدن یغذا خوردن نوش  هنگام •

 . دیبنوش  عاتیساعت پس از اتمام غذا ما  مین •

 . دیکن  یو تنقالت خوددار  ی پر کالر  ی هانوشابه  از •



 

 .دیرا هر روز مصرف کن  یو مواد معدن  ن یتامیو  ی هامکمل •

که   دیداشته باش  اد ی. اما به  دیمعمول خود برو  ییغذا  م یبه رژ  دیتوانیم ماه،    3  ا ی  2از    پس  •

 .دیمانند گذشته غذا بخور  گرید  دیتوانینم 

 ست؟ یچ  یمعده به روش الپاراسکوپ  ویاسل  یجراح   یایمزا

درصد از وزن   70تا    40  نیانتظار داشته باشند که ب  توانندیم  مارانیبه وزن قبل از عمل، ب  بسته

 سال پس از عمل کاهش دهند.   نی بدن خود را در اول  یاضاف

 ابت، ی. دشوندیمبرطرف    ا ی  افته یبهبود    ی چاق  یپس از جراح   ی همراه چاق  ی هایمار یباز    یاریبس

 یمارانی درصد از ب  75از    ش یکلسترول در ب  یعیطب  ر یخواب و سطوح غ  یفشار خون باال، آپنه انسداد

 ویاسل. کاهش وزن بعد از  شوندیمدرمان    ای  افتهی، بهبود  اندکرده  یرا ط  ویاسل  یکه مراحل جراح

 .شودیم  ی سال پس از جراح  نی مشکالت در اول  نیا  ر یمنجر به بهبود چشمگ  یگاسترونوم

 



 

 ست؟ یچ یالپاراسکوپ اسلیو معده به روشخطرات  

حال عوارض گزارش شده   نیکم است. با ا  اریبس  یمعده به روش الپاراسکوپ  ویاسل  یجراح  خطرات 

از:  نیا  یبرا عبارتند  آسیزیخونر  عمل  عفونت،  به  ی ،  و  ید  ی هااندامب  نی گر  تبدیا  به  روش یاز  ل 

  شود یممعده استفاده    می تقس  یکه برا  یاز خط اصل  یخطر نشت  نی روش باز. همچنبه    یالپاراسکوپ

 .دهدیم% موارد رخ  1عوارض در کمتر از    نیمشکالت نادر هستند و ا  نیوجود دارد. ا

از   گرید  یکیباز دارد.    ی نسبت به جراح  یخطرات کمتر  یبه طور قابل توجه ا  یالپاراسکوپ  روش

 روش دوره نقاهت و در کمتر است.  نیا  یایمزا

 جمع بندی 

جراح شما   ادیبه احتمال ز  یمرتبط با چاق  یمشکالت پزشک  ای  60  یباال  BMIدر صورت داشتن  

و انتظارات خود را   ها ینگران  ی . در جلسه مشاوره تمامکندیم  ه یرا به شما توص  ی چاق  یانجام جراح 

 ی در مورد مراحل جراح  ی کامل  حی جلسه جراح توض  نی. در ادیعمل با پزشک مطرح کن  جهیاز نت

 .دهدیمو معده به شما  یاسل

دکتر حامد قدسی یکی از جراحان مطرح ایران هستند که تخصص خود را در زمینه الپاراسکوپی 

از   از یکی  را  فرانسه کسب  هادانشگاهپیشرفته  انجام   ستا  ها سالو    اندکردهی معتبر  که مشغول 

جراحی چاقی هستند تا به افرادی که شاخص توده بدنی باالیی دارند کمک کنند تا به اهداف کاهش 

 به قسمت تماس با ما مراجعه کنید.   دیتوانیموزن خود برسند. برای کسب اطالعات بیشتر  
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