
 

  معده الزم است؟   ویاز عمل اسل  شی پ  شات یانجام کدام آزما

 یرا به دنبال دارد. برخ   ی است و خطرات خاص  یمهم در طول زندگ   دادیرو  ک یکاهش وزن    ی جراح

انجام   یشما برا  یکیزیف   طیاگر شرا  اینشوند    تیریمد  یهستند و اگر به درست  یجد  اریاز آنها بس

 مترا به سال یالغر  یجراح  ر یمس دیبتوان نکهیا ی کشنده باشد. برا تواندیم آل نباشد،  دهیا ی جراح

به  ندازدیبشما را به خطر  ی منیسالمت و ا تواندیمکه  ی از عوارض جانب ی و خطرات ناش د یکن یط

خون   شیاز جمله آزما  یمختلف پزشک  یها شیآزما   ،یحداقل برسد، جراح شما قبل از انجام جراح

 معده  ویاسل  ی از جمله جراح  یالغر   یها یجراح. قبل از تمام  کندیمرا درخواست    یقلب  شاتیو آزما

 .دیدار  شاتیآزما  ن یبه انجام ا  ازین

 

 شامل چه مواردی هستند؟   معده  ویاز عمل اسل  شی پ  شاتیآزما

(، CBCانجام شود: شمارش کامل خون )   یاساس  ش یالزم است چند آزما  ، یچاق  یاز جراح  قبل

 ی خون را بررس  یاصل  ییا یم یماده ش  20  حدوداً  زانیکه م  ،ییایم یپانل ش  کی ادرار و    لیو تحل  هیتجز

 . کندیم



 

 نی. همچنرندیبگ  وگرامی و الکتروکارد  نهیقفسه س  کس یعکس اشعه ا  مارانیالزم است همه ب   نی همچن

. کنندیم صفرا درخواست   سهیسنگ ک یبررس یبرا ز یصفرا ن سهیک یاز جراحان، سونوگراف یاریبس

 ی ابی، ارزGI  یابیمطالعات خواب، ارز  وگرام،یاکوکارد  ه، یعملکرد ر  ش یمانند آزما  گرید  ی هاشیآزما

 درخواست شوند.  ازیممکن است در صورت ن   ،ی روانپزشک  یابیارز  ایقلب  

 ست؟ یچه معد  ویقبل از عمل اسل  یها   ش یآزماهدف  

 ی ریجلوگ  یراه برا  نیاست. بهتر  از یسالمت شما مورد ن  ق یدق  یابیمعده، ارز  ویاسل  ی از عمل جراح  قبل

 ی ابتیمثال اگر د  یشود. برا  ی در وهله اول بررس  ز یاست که همه چ  نیا  یجراح   ی از عوارض احتمال

 ی جراح ه کنترل قند خون شما قبل از عمل انجام شود. از آنجا ک یبرا یاقدامات خاص  دیبا د، یهست

مشخص   شات یآزما  نیشود. ا  یابیبه طور کامل ارز  دی، قلب شما بادهدیم   شیرا افزا  یاسترس قلب

در   ی ، ناهنجارهابافتدر    ی اضاف  عیما  ،ی مشکالت تنفس  ، یشما اختالل عملکرد کبد   ا یکه آ  کندیم

 . نه  ای  دیخون دار یچرب یعیطب ریسطوح غ  ا یبدن    عات یموجود در ما  ی مواد معدن  ایامالح  

 



 

 بدهم؟  GIتست   دیباقبل از انجام جراحی اسلیو معده  چرا  

گوارش  یمارانیب توجه  یکه عالئم  باال  ی قابل  درد  و    ی مانند  آروغ   ریسا  ا یشکم، سوزش سر دل، 

زخم   ایرفالکس معده    اتال،یمانند فتق ه   یا  نهی مشکالت مرتبط را دارند، ممکن است مشکالت زم

 یدرمان  ای  یمهم است تا پزشک بتواند برنامه نظارت  اریموارد بس  نیا  ییمعده داشته باشند. شناسا

 کند.  ی زیرا برنامه ر  یمناسب

 مطالعه خواب انجام دهم؟ قبل از جراحی اسلیو    دیبا  چرا

 ی هاراه، که معموالً با انسداد  دهدیم  ص یتنفس را تشخ  یعیطب  ریبه توقف غ  لیخواب تما  مطالعه 

مرگ   یباال   زانیبا م  تیوضع   نیدر هنگام خواب همراه است. ا  ها چهیماه در هنگام شل شدن    ییهوا

که تنفس   شودیممسکن داده    ی درد به شما داروها  نی تسک  یهمراه است. بعد از عمل، برا  ریو م

از حالت   تر خطرناک  ییزمان انسداد راه هوا  نی. در اکندیم  فیتضع  شتری را ب  ها رفلکسو    یعیطب

 شود.  یبررس  کامالً است که قبل از عمل از موضوع    نیمهم ا  نی هم   ی . براشودیم  یعاد

 



 

 انجام دهم؟   یروان  یابیارز  قبل از عمل اسلیو معده  دیچرا با

داشته   از یشما به آن ن  مه ی است که ممکن است شرکت ب  ن یا  ی روانشناخت  یابیارز  ی برا  ل یدل  نیترجیرا

 ویاسل  یاز جراح   یشما را از خطرات و عوارض ناش  یروانشناس درک و آگاه   ش، یآزما  نیباشد. در ا

 خواهد کرد.  ی ابیبعد از عمل را ارز  یها برنامهاز    یروی شما در پ  ییمعده و توانا

  معده  ویاز اسل  شی پمهم    ی تست هاسایر  

، دهدیمی بیمار را تغییر  زندگاز آنجایی که جراحی اسلیو معده یک جراحی بسیار مهم است که روند  

انجام آزمایشات متعدد قبل از این جراحی، چندان دور از انتظار نیست. سایر آزمایشات مهمی که 

 باید قبل از این عمل انجام دهید عبارتند از:

 ها نی تامیوآهن و  ن،یهموگلوب زانیکامل خون شامل سنجش م شیو آزما  د یروئیت شیآزما

و در   سنجندیمرا در خون    هانیتامیوو    نیهموگلوب  ، یدیروئیت  ی هاهورمونسطح    شاتیآزما  نیا

 . شودیموجود داشته باشد، قبل از عمل برطرف    یکه کمبود  یصورت

 



 

 است و یاسلعمل مهم قبل  یهاشی آزمااز  یکی،  EKG شیآزما

باشد آزما  ممکن  انجام ده EKG  شیاست الزم   ص یکه به تشخ  دی)اکو و تست استرس قلب( را 

 . کندیمقلب شما کمک    یکیالکتر  تیفعال

 . کندیم  ی ابیقلب شما را ارز  ی هاحفرهو    ها چهیدراست که ساختار و عملکرد    یسونوگراف  کیقلب    اکو

   م یبلع بار شیآزما

ا  یبرا است که    ش یآزما  نیانجام  ببلع  کیالزم  را  کنتراست  اجازه    دیماده  به پزشک    دهدیمکه 

 ، مشاهده کند. دهد یمرا که هنگام بلع شما رخ   ییدادهایرو

 صیرا تشخ  ی در دستگاه گوارش فوقان  ی و هرگونه ناهنجار  دیشدت رفالکس اس  تواندیم   ش یآزما  نیا

 دهد.

. دهدیمشما را به جراح شما    یگوارش  ستم یس  یندها یفراو    یدر اصل نقشه آناتوم  میبلع بار  ش یآزما

 انجام دهد.  یی چه کارها  د یتا بفهمد که در طول عمل با  کندیم به جراح شما کمک    نیا

 کیسه صفرا  ی سونوگراف

صفرا   سهیک  یشد سونوگراف  د یمجبور خواه   د،یکنیراست شکم احساس درد م  یفوقان  ه یدر ناح  اگر

 . دیانجام ده 

صفرا خواهد بود. در صورت مشاهده   سه یسنگ ک  ا یصفرا    سه یالتهاب ک  صیقادر به تشخ  ش یآزما  نیا

 برداشته شود.  یچاق  ی جراح نی صفرا در ح سهیصفرا، ممکن است ک  سه یدر ک  ی ناهنجار

 جمع بندی 

 لی. پس از تکم شودیمدو هفته برگزار    ای  کی  یط   احتماالًجراح شما،    طیمشاوره بسته به شرا  جلسه

 ی هاشیآزما.  کشدیمروز طول    45تا    30مجوز عمل    افتیدر  مه، یالزم  و ارسال به شرکت ب  یها فرم

 ی زیو پزشک برنامه ر  مهیاز طرف شرکت ب  یینها  د ییتا  افتیپس از در  یقبل از عمل و زمان جراح 

 .شوندیم



 

 ای د یداشته باش یاضاف ی ها شیآزمابه انجام  ازیباشد، ممکن است ن یعیرطبیغ شاتیآزما جهیاگر نت

با    ازین مشاوره  باش  کیبه  داشته  نتادیمتخصص  آزما  ج ی. جراح شما  بررس  شی هر  تا   کندیم   یرا 

 شات یآزما  نیا  نی نه. همچن  ایرفتن به اتاق عمل مناسب است    یشما برا  طی شرا  ایمشخص شود که آ

 زیآن بر بدن شما را ن  ری تأث  زان یمعده و م  ویاسل  ی مدت جراح   ی طوالن  تی موفق  زانیم  ی تا حدود

 . کنندیممشخص  

دکتر سید حامد قدسی یکی از جراحان مطرح کشور هستند که ساالنه بیماران زیادی به کمک 

، اگر شما هم از اضافه وزن رسندیمایشان و از طریق تکنیک اسلیو معده به اهداف کاهش وزن خود  

، همین امروز از قسمت دیانگرفتهی غذایی و ورزش نتیجه دلخواه خود را  ها میرژو از    دیبریم رنج  

 تماس با ما یک وقت مشاوره با دکتر رزرو کنید. 
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