
 

 معده چقدر است؟   ویعمل اسل  نهیهز

است که   نی، اپرسندیم دارند    یچاق  ی که قصد انجام جراح  یمارانیکه اکثر ب  یسواالت  ن یاز اول  یکی

و اثبات شده   منیکاهش وزن ا  یجراح  کی  ویاسل  ی معده چقدر است؟ جراح  ویاسل  ی جراح نهیهز

 ی و ممکن است به خاطر فاکتورها  ستین  یعدد مشخص  تواندیمروش    نیا  ی هانهیهزاست، اما 

 کند.   رییتغ  یمختلف

کاهش وزن نه تنها سالمت   ی (، جراحASMBS) کا یآمر  ی و چاق  کیمتابول  ی به گفته انجمن جراح

 30  باًیآنها را تقر  یو درمان  یبهداشت  یها مراقبتساالنه   یهانهیهز، بلکه بخشدیمرا بهبود    ماریب

 . ابدییمبهبود    یادیز زانیآنها در محل کار به م  ی بهره ور  ن،ی. عالوه بر ادهدیمدرصد کاهش  

نه،   ا یارزش آن را دارد    ا یمعده چقدر است و آ  ویعمل اسل  نه یهز  نکه یدرک ا  یبرا  گر، یبه عبارت د

 .رندیآن در نظر بگ  یایعمل را در کنار مزا  نیا  نهیهز دیبا  مارانیب

 



 

 معده  ویعمل اسل  موثر در هزینهعوامل  

 ی در مورد فاکتورها  دیمتفاوت باشد. شما با  مار یهر ب یبرا  تواندیممعده    ویاسل  ی جراح نهیهز

رقم شده   نیعمل شما ا  یینها  نهیکه چرا هز  د یتا متوجه شو  دیرا بشناس  نه یدر هز  ل یدخ  یدیکل

از   کیدر هر    تواندیممعده    ویعمل اسل  متیاست که ق  نیا  دیبدان  د یکه با  یاست. نکته مهم

 متفاوت باشد.   گریکدیکشور با    یها استان 

 

 :میرا آورده ا  گذارندیم   ریمعده تأث  ویاسل  یجراح  نهیکه بر هز  یدیاز عوامل کل  ی ادامه برخ  در

 مارستانیب یهانه یهز

 نه یهز یرو تواندیم  د،ی انجام ده   ی چاق  کینیکل ای  مارستان ی خود را در ب  ی الغر   ی جراح ایکه آ  نیا

، ترمدرن  زاتیداشتن تجه   ل یبه دل  یخصوص یها کینیکل  معموالً بگذارد.    ری شما تاث  ی جراح

 .کنندیم افت یدر  هامارستانیبنسبت به    ی شتریب  یهانهیهز



 

 جراح  دستمزد

است که اعتبار   یجراحان ریباالتر از سا  یماهر و معروف کم   ی طور معمول، دستمزد جراحان چاق  به

 جه یتا نت  دیریمجوز و با تجربه کمک بگ  یجراح دارا کیخوب است که از   شهیدارند. هم   یکمتر

 . دیدلخواهتان را از عمل کسب کن

 روش   یدگیچیپ

 شتریب  ی مکمل دارند، تا حد  ی به عمل جراح  ازیکه ن  یمارانیب  یمعده ممکن است برا  ویاسل  نهیهز

 باشد.

 معده  ویمتوسط اسل  نهیهز

تومان خواهد   نمیلیو  26تا    20  نیبه طور متوسط ب  ی دکتر قدس  کین یمعده در کل  ویاسل  نهیهز

 بود. 

 ریسا  نه یبلکه هز  ،مارستان یب  ی هانهیهزجراح و   نه یمعده نه تنها شامل هز  ویاسل  ی جراح نهیهز

 ی و کارها  یقبل از جراح  صیو تشخ  یهوشیب   یها نهیهز ، یو پرسنل پرستار  ی متخصصان پزشک

 قیساالنه هزاران زن و مرد در سراسر جهان از طر  ،یجهان یاست. طبق آمارها   ی شگاه یآزما

 . ابندییم  ییمرتبط با رها  ی هایماری بو    یو از شر چاق   رسند یم  یمعده به الغر  ویاسل  ی جراح

 چرا هزینه جراحی اسلیو معده باال است؟ 

 نهیتنها شامل هز  ، دیکنیمخود پرداخت    یجراح   ی که شما برا  یانهیهز که   دیداشته باش  توجه 

و   یهماهنگ ازمندیو ن  دهیچیپ  ندیفرا  کی  یجراح  ندی. فراباشدینم و دستمزد جراح    مارستانیب

موارد   ، دیپردازیمخود   ی جراح یکه شما برا  یانهیهز. باشدیم  یمختلف ی عوامل و افراد  ی همکار

 : دهندیمپوشش    زیر را نیز

 یهوشیالزحمه متخصص ب  حق •

 شرکت کننده  ارانیجراحان، پزشکان و دست  ر یسا  نهیهز •

 ی مرکز جراح  کپارچهی  یهانهیهز •



 

 قبل و بعد از عمل  یداروها •

 قبل و بعد از عمل   هیتغذ  مشاوره •

ممکن است مجبور به   د،یکن  دایپ  ازینظر ن  د یتجد  ی چاق یبه جراح  ندهیموارد نادر، اگر در آ  در

نادر است و اگر   اری معده بس  ویاسل  یموضوع در مورد جراح   نی. اما ادیشو   یاضاف  نهیپرداخت هز

و به طور منظم ورزش   د یداشته باش  یسالم   ییغذا  میو رژ  دیپزشک عمل کن  ی هاهی توصشما به  

 .د یرس  د یخود خواه  یبه اهداف الغر  مطمئناً   د،یکن

 معده و بیمه هزینه جراحی اسلیو  

بیماران قبل از انجام جراحی اسلیو معده، این است که آیا   یهاینگران نیترمهمیکی از    مشخصاً

 یا نه.   دهدیمبیمه هزینه این جراحی را پوشش  

که با هدف زیبایی انجام   یی هایجراح معموالًبیمه    یها شرکتدر جواب این سوال باید بگوییم که  

 معموالً. اما از آنجایی که جراحی چاقی جنبه درمانی دارد،  دهندینم را تحت پوشش قرار    شوندیم

بیمه با یکدیگر متفاوت هستند و ممکن   یها شرکت. با این حال  ردیگیم تحت پوشش بیمه قرار  

 بیمه این جراحی را پوشش ندهند.   ی هاشرکتاست برخی از  

 یاجتماع نیتام مهیمعده با ب ویعمل اسل نهیهز

 شوند،یانجام م  ییبا یاهداف ز  یندارند و برا  ی جنبه درمان یالغر   ی هایجراح شتریب  کهییاز آنجا

خود ثابت   مه یبه شرکت ب  دی. اما اگر بتوانرندیگیقرار نم   ی اجتماع  نی تام  مه ی معموال تحت پوشش ب

ن یتام  مهیممکن است ب  د، یده یانجام م  ی اهداف درمان  یمعده را برا  ویاسل  ی که جراح  دیکن

 دیشما ق  یدر پرونده پزشک  د یکار، با  نیانجام ا  یعمل شما را پوشش دهد. برا  نهیهز ، یاجتماع

 ند. کیم  د یشما را تهد  ی و زندگ  ی سالمت  ایو   کند یم  ی ماری ب  جادیدر شما ا  ی شده باشد که چاق

 یمه تکمیلی و جراحی اسلیو معده ب

که شاخص توده بدنی آنها   کنند یمتکمیلی، تنها هزینه جراحی افرادی را تقبل    ی هامهی ب  معموالً

باید قبل   حتماً بیشتری دارد و شما    ی هایبررس. البته این موضوع نیاز به باشد یم  40باالتر از عدد  

 از انجام جراحی با شرکت بیمه و پزشک خود در این مورد صحبت کنید. 



 

 

 ها مه یبسلیو معده و سایر هزینه جراحی ا

دولتی عمل   ی هامارستانیبافرادی را که در    معموالًنیروهای مسلح و بیمه خدمات درمانی،    مهیب

خصوصی عمل   ی هامارستانیب. در صورتی که در کلینیک و یا  دهدیمتحت پوشش قرار    شوندیم

شرکت بیمه با مشکل رو به رو شوید. بنابراین الزم   ی هاتیحماشوید، ممکن است برای دریافت  

 پیش از عمل از شرکت بیمه خود مشاوره بگیرید.  حتماًاست که 

 ایمعده در دن  ویعمل اسل  نه یهز نیانگیم

افزا  ر،ی دهه اخ  در به خصوص   یچاق  یهایمرتبط با آن، جراح  یها یماریب   و  یچاق  زانیم  شیبا 

 ن یانگی م  ریکرده و محبوب شده است. در جدول ز  دای معده، در سراسر جهان گسترش پ  ویاسل  ی جراح

 . میکنیم  یمعده را در نقاط مختلف جهان بررس  ویعمل اسل  نهیهز

 اسلیو معده هزینه عمل   نام کشور 

 دالر   12,500 ریکاآم

 دالر   19,625 کانادا



 

 دالر   11,800 ستان انگل

 دالر   12,000 استرالیا

 دالر   4,295 مکزیک

 است   یچاق ی از جراح  تر گران  یچاق

 از بزرگساالن با وزن سالم،  شتریدرصد ب  42دهد که بزرگساالن چاق    ینشان م   مطالعات

 دارند.   یدرمان  یهانهیهز

سکته   ت، یفشار خون باال، آرتر  ، ، آپنه خواب2نوع   ابت یمانند د  یادیز  ی با مشکالت سالمت  یچاق

 و سرطان روده همراه است.  یائسگی  نه،یصفرا، سرطان س  سه یک  یماری ب  ،یقلب  ی ماریب  ،یمغز

BMI  تا   50  نیدارند ب ی عیکه وزن طب  یبا افراد  سهیخطر مرگ زودرس را در مقا  30  ی باال

 رتری و افراد چاق مجرد فق  کنند یممتاسفانه افراد چاق کمتر ازدواج    و   دهدیم شیدرصد افزا  100

 از افراد الغر مجرد هستند.

آنها   ی هالباس  مت ی و ق  شتر یسفر آنها ب  نهی، هزپردازندیم   نیبنز  یبرا  ی شتریب  نه یچاق هز  افراد

 هم دارند.  یشتری جنازه ب عییتش نهیافراد چاق، هز  ی باالتر است. حت

 سهیو آنها را با هم مقا  دیکاهش وزن بشو  یجراح نهیو هز  ی چاق یها نهیهزمتوجه  شتریب  هرچه

واقع   در  است.  یمناسب  میتصم   یکرد که انجام جراح   د یخواه   دایپ  ی شتریب  نانیاطم   د،یکن

 !دی درصد کاهش ده   30از   شی خود را در دراز مدت ب  یبهداشت  یها مراقبت  ی هانهیهز  دیتوانیم



 

 

 جمع بندی 

الغری، مسیری هستند که روند زندگی شما را برای   ی هایجراحجراحی اسلیو معده و به طور کلی 

، باید متعهد شوید که سبک زندگی دیگذاریم. زمانی که در این مسیر قدم  دهندیمهمیشه تغییر  

 خود را تغییر دهید و رژیم غذایی سالم همراه با فعالیت بدنی داشته باشید. 

به شما در   تواندیمحامد قدسی   اگر برای قدم گذاشتن در این مسیر مطمئن هستید، دکتر سید 

از قسمت نوبت   دیتوانیم این راه کمک کند. برای کسب اطالعات بیشتر و گرفتن وقت ویزیت،  

 دهی سایت اقدام کنید و یا به شماره واتس آپ پیام دهید.
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