
 

 ویعمل اسل  تیبر موفق  رگذاریتاث  ی فاکتورها

 نی. امروزه ادهدیم کاهش وزن، حجم معده را کاهش    ی است که برا  یمعده روش  ویاسل  ی عمل جراح 

درصد   80  باًیتقر  ،یعمل جراح  ن یکاهش وزن است. در طول ا  ی روش جراح  نیترمحبوبروش  

 . ماندیم   یلوله مانند باق یو فقط قسمت  شودیم برداشته    ی معده با جراح

مقدار   یپس از عمل جراح   شتریب  ایدو سال  افراد    کا،یآمر  یو چاق  کیمتابول  یبه گفته انجمن جراح  

خود  د یوزن جد توانندیم مارانیحال، اکثر ب نی. با ا کنندیم  دایدرصد( پ 5 باًیاضافه وزن)تقر یکم 

 درصد است.   10و بازگشت وزنی در عمل چاقی کمتر از   را در دراز مدت حفظ کنند

؟ چه عاداتی باعث شکست جراحی اسلیو و گذاردیماما چه فاکتورهایی بر موفقیت عمل اسلیو تاثیر  

 .میپردازیم؟ در ادامه به بررسی پاسخ این سواالت  شود یمبازگشت چاقی  

 



 

 معده  ویاسل  تیموفق  زانیم

سال   کیاست. به طور متوسط، افراد در عرض    90- 80  باًیتقر  یگاسترونوم  ویاسل  تیموفق  زانیم

 . دهندیم درصد اضافه وزن خود را از دست    70تا    60از    ش ی ب  ،یبعد از عمل جراح

کبد چرب،   یمار ی ، فشار خون باال، آپنه خواب، ب2نوع    ابت یمانند د  ی مرتبط با چاق  ی ها یمار یب  اکثر

 .ابندییمبهبود    یبه طور کل   ا ی،  شوندیمبهتر    ی درد مفاصل و کلسترول باال پس از عمل الغر

 معده را باال برد؟   ویاسل  ی جراح تیموفق  زانیم  توانیمچگونه  

 .شودیمبه اتاق عمل شروع    ماریب  دنیمعده قبل از رس  ویاز عمل اسل  یکاهش وزن ناش  پروسه

که   یی هاهیتوصمراحل،    یالزم است که در تمام   د،یدر سفر کاهش وزن خود موفق باش  نکهیا  یبرا

 . دیکن  تیرا رعا کندیمپزشکتان به شما  

 رعایت کنید  یقبل از جراح ت مهمی که باید نکا

تاثیر   یی هاعادت بسیار  آن  موفقیت  و  جراحی  روند  روی  دارید،  جراحی  از  قبل  هفته  چند  که 

 در نظر بگیرید.  حتماً . بنابراین بهتر است موارد زیر را  گذارندیم

 . دیخود لحاظ کن ییغذا میدر رژ یراتییتغ

منجر به کوچک   میرژ  نی. اشودیمداده    ی خاص  ییغذا  میرژ  ماریهفته قبل از عمل، به ب  2  باًیتقر

طبق .  آوردیم  نییرا پا  یو خطر جراح  بردیمعمل را باالتر    تیموفق  زانی که م  شودیمشدن کبد  

 . دیرا شروع کن   ییاز گروه غذا  ی عادت به مصرف نوع خاص  دیبااین رژیم غذایی،  

 گاریس ترک

ماه قبل از   کیکه حداقل    شودیم  هی معده انجام دهند، توص  ویکه قصد دارند عمل اسل  یافراد  به

 را ترک کنند.   گار یس  ی جراح خیتار

 ه یعوارض اول  ن ی . همچنشودیم  ترعیسراش    ی، روند بهبودکندیمرا ترک    گار یکه فرد س  ی هنگام 

 .ابندییم کاهش    یاز جراح  یناش



 

را   هیخطر لخته شدن خون و ابتال به ذات الر  ،یقبل از جراح  گاریکه ترک س  انددادهنشان    قاتیتحق

 . کندیمکم  

 ؟شودیم باعث افزایش میزان موفقیت عمل  بعد از جراحی اسلیو معده، چه عواملی  

از   اما    ی ها روشجراحی اسلیو، یکی   یی هاعادتکاهش وزن است که درصد موفقیت باالیی دارد. 

هستند که اگر آنها را کنار نگذارید، بعد از مدتی دوباره ممکن است اضافه وزن از دست رفته خود را 

 :میپردازیمبازیابید. در ادامه به بررسی این موارد  

 . قند(  یحاو یهایدنینوش  ی)حت اجتناب کنید  از شکر

 یخوراک  کی،  اندگرفتهقرار    ی جراح  ایکه تحت هر نوع روش کاهش وزن    یماران یب  یبرا  ژهیقند، به و  

 . اوردیب  ن ییکاهش وزن را پا  تیموفق  زانیم  تواندیممضر است که    اریبس

شما را به   جه یشود و در نت  ی در واقع باعث احساس گرسنگ  تواندیممعده    ویقند بعد از اسل  مصرف

را که بدن شما   ی سالم   یسوق دهد. ناگفته نماند، شکر مواد مغذ   شتر یب  یها یخوراکسمت مصرف  

 . کندینم   نیدارد، تام  از ین  یپس از جراح   یو بهبود  یابیباز  یبرا

قند دارند   ه یاز بق  شتریغذاها ب   ی باشد که برخ  ادتانیوجود دارد، اما    ز یدر همه چ  باً یقند تقر  امروزه

 . دیمصرف آنها را محدود کن  حتماً   دیو با

 . دیبرچسب آن را بخوان  د یتوانیم  اد، یز  ا یکم است    ییماده غذا  ک یقند    زانی که م   دیستیمطمئن ن  اگر



 

 

 حذف کردن هله هوله 

 یم ی قد  یها عادتو    دی کن  دای پ  یدیجد  ی هاعادت  دیبا  ویبعد از عمل اسل  م،یهمانطور که قبالً گفت

 است.  ها عادت  نیاز ا  ی کیحذف هله هوله    د، یخود را ترک کن

از افراد چالش   یاریبس  ی برا  تواندیماست که ترک کردن آن    ی مضر عادت  ی هاوعده  ان یم  خوردن

 شما بوده باشد.  ی از زندگ  یبخش  یمدت طوالن  یعادت برا  نیباشد، به خصوص اگر ا  زیبرانگ

مدت شما   ی طوالن  تیشما را کند کرده و مانع موفق   شرفتیپ  تواندیمحال، خوردن هله هوله    نیا  با

  یی وعده غذا  کیمضر، فقط    ی هاوعده  انیخوردن م  یبه جا  د، یدر کاهش وزن شود. اگر گرسنه هست

 .دیسبک بخور

 تمند قدر  نیپروتئ

 م یرژ  ی ، تمرکز اصلها نی پروتئکه    د یمطمئن شو  و،یبعد از عمل اسل  ییغذا  ی هاوعدهانتخاب    هنگام

 شما هستند.   ییغذا



 

که بعد از   شودیم  هیکه دارند، توص  یعملکرد خوب  لیبدن فوق العاده است و به دل  ی برا  هانیپروتئ

 . دیکن  دا یتا به سرعت بهبود پ  د یداشته باش  نیاز پروتئ  یغن  م یرژ  زین  ی جراح

تا مدت  کندیمبه شما کمک    نیو همچن  کندیم بدن کمک    یبه حفظ توده عضالن  نی پروتئ  مصرف

 . دیکن  ی ریبعد از غذا احساس س  یشتریب

 ، یکی از فاکتورهای تاثیر گذار بر موفقیت عمل اسلیو معده ورزش 

 د،یو ورزش است. اگر ورزش نکن  ی بدن  تی فعال  و،یاسل   یدر جراح  ت یموفق  یفاکتورها   ن یترمهماز    یکی

 . دیداشته باش  یعال   جی انتظار نتا  دیتوانینم 

اگر فقط   ی . حتدیسبک شروع کن  ها ورزشاست که از    ن یکار ا  نیبهتر  ،دیانکردهتا به حال ورزش    اگر

 ج یبه نتا  د،یندار  یبدن  ت یفعال  چ یکه ه   ی نسبت به زمان  د،یداشته باش  یکوتاه   ی رو  ادهیپ  قه یپنج دق

 . افتی  د یدست خواه   یبهتر

سر با  ی. پاکسازکندیمعمل   یعال زیذهن ن یاست، بلکه برا دی کاهش وزن مف ی ورزش نه تنها برا  

  کیبا متعهد بودن به    ن یبردن استرس و اضطراب است. همچن  نیاز ب  یبرا  یراه عال  کیورزش ساده  

 .ابدییمبهبود    ز یمنظم استقامت بدنتان ن  یبرنامه بدن



 

 

 ممنوع    یالک یهایدنینوش 

 ل یبه دل  ز ین  ی الکل  یها یدنینوش.  دییبگو  "نه "به الکل    د یبا  ویمانند شکر، بعد از عمل اسل  درست

 بعد از عمل حذف شوند.   ییغذا  میاز رژ  دیکه دارند، با  یقند  یباال  زانیم

شما   یعمل جراح  لیبه دل  رایزخم معده نقش داشته باشد، ز  جادیدر ا  یادیز  زانیبه م  تواندیم  الکل

و الکل ارزش    دیاکرده  ی را ط  یادیکاهش وزن راه ز  ی. شما برادیقرار دار  یشتریدر معرض خطر ب

 را ندارد.    هازحمت  نیبه خاطر انداختن تمام ا



 

 

 جمع بندی 

بلکه در درمان مشکالت مربوط به   ، ینه تنها در درمان چاق(معده  کردن    ینیآست)  اسلیو    یجراح

 موثر است.   اری، بسدهندینم وزن پاسخ    یجیکه اغلب به کاهش تدر   یچاق

 گرفت، اگر:  دیمعده خواه   ویاسل  ی از جراح  یز یآم  تیموفق  جه ینت  ادیاحتمال ز  به

 .دیسال سن داشته باش  50کمتر از  •

 .دیانجام نداده باش  ی گرید  ی عمل الغر  و،یاسل  یاز جراح  قبل •

 . دینداشته باش  یافسردگ  اضطراب، •

 .دیخون باال نداشته باش  فشار •

معده، لطفاً با مطب   ویاسل  ت یموفق  زانیم  ایمعده    ویاسل  یدر مورد جراح  شتریکسب اطالعات ب  یبرا

 ن یاز ا  ش یبه اهداف کاهش وزن خود ب  یابیدست  یبرا  ست ین  یاز ین  گری. ددیریتماس بگ  یدکتر قدس

به هزاران نفر کمک کرده است تا اضافه وزن خود را از دست   ی دکتر قدس  کینی. کلدیجستجو کن

 ، برسند.اندداشتهآن را    ی آرزو  شهی که هم   ی بدهند و به وزن
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