
 

 

 ی با روش الپاراسکوپ  ویعمل اسل  یایمزا

 یها استفاده م  یماریها و ب  بیاز آس  یدرمان انواع مختلف  یباز برا  یصدها سال است که از جراح

 .یکننده زندگ  دیتهد  یاضطرار  طیگرفته تا شرا  ی نسبتاً جزئ  طیها و شرا یمار یشود، از ب

منجر   یمورد استفاده در جراح  یها   کیو تکن  یدر فن آور  شرفتیحال در چند دهه گذشته، پ  نیا  با

 یالپاراسکوپ  یتر شده است که به عنوان جراح   شرفتهیو پ  دتر یدرمان جد  ک یو تکامل    جادیبه ا

 شود.   یشناخته م

و به   ردیگ  ی مورد استفاده قرار م  یاز جراح  یانواع مختلف  یدر حال حاضر برا  یالپاراسکوپ  ی جراح

 محبوب است.  اریدارد، بس  ی باز معمول  یکه نسبت به جراح  ییایمزا  لیدل

 ی و به خصوص جراح  ی چاق  یدر صنعت جراح  ، یالپاراسکوپ  ی گسترده جراح  یاز کاربردها  یکی

ا  ویاسل از  چرا  اما  است.  برا  نیمعده  م  ویاسل  یجراح  یروش  مزا  ی استفاده   یجراح  یایشود؟ 

 . دیمقاله را از دست نده   ن یسواالت ادامه ا  نیپاسخ ا  دن یفهم   یبرا  ست؟ یچ یالپاراسکوپ

 



 

 

 شود؟   ی انجام م  ی چگونهالپاراسکوپ  ی جراح

به  یشد برش یکرد مجبور م ی را عمل م  ماریکه شکم ب ی جراح  ک،یتکن ن یاز به وجود آمدن ا قبل

داخل  ند یداد تا بب یم  ی کاف ی برش به جراح فضا ن یکند. ا جادیمتر ا یسانت 24.5تا   12.5طول 

 را انجام دهد.  یجراح  یشکم چه خبر است و به راحت

از آنها   کیکند. معموالً طول هر    یم  جادیبرش کوچک ا  نیجراح چند  ،یالپاراسکوپ   ی در جراح  اما

 دیسوراخ کل  ی اوقات آن را عمل جراح  ی است که گاه   لیدل  ن ی. )به هم ستیمتر ن  ی سانت  1از    شیب

 ق یراز ط ی و ابزار جراح  ن یکنند و دورب ی هر برش وارد شکم م ق یلوله را از طر ک ینامند.( آنها  یم

 دهد.  ی عمل را انجام م  زات،یتجه  نیکنند. سپس جراح، با استفاده از ا  ی آنها وارد شکم م

 

 روش الپاراسکوپی مزایای انجام جراحی اسلیو معده با استفاده از  

جراحی اسلیو معده یکی از موثرترین تکنیک های جراحی چاقی است که باعث می شود افراد در 

مدت زمان کوتاهی، به میزان بسیار زیادی وزن کم کنند. انجام این عمل به روش الپاراسکوپی، باعث 



 

 

د. از مزایای دیگر می شود تا هم عوارض آن بسیار کمتر شود و هم دوره نقاهت آن کوتاه تر باش

 روش الپاراسکوپی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 کوچکتر یاسکارها

 مار یبدن ب  یزخم کوچک رو   کیاست که پس از عمل فقط    نیا  یالپاراسکوپ  یجراح   ی اصل  تیمز

کند تا   یبرش کمک م  جادیمحل ا  قیمحل دق  نیی به تع  شرفته یپ  یماند. استفاده از فناور  یم  یباق

تنها   جادیبا ا ی تواند حت ی م ی الپاراسکوپ ی انجام شود. جراح مار ی با حداقل تهاجم در بدن ب ی جراح

 باشد.   ز یآم  تی ک زخم کوچک، موفقی

 از دست دادن خون زان یم کاهش

 ی ادیخطر از دست دادن خون ز  رایداشته باشد ز  ازیخون ن  قیاست فرد بعد از عمل باز به تزر  ممکن 

 ی م  مار یبدن ب  یکوچک بر رو   یزخم ها   جادیباعث ا  ی الپاراسکوپ  یجراح  گر، یوجود دارد. از طرف د

 ق یربه تز  ازین  ی برا  یاحتمال کمتر  ت یدهد و در نها  ی شود، که خطر از دست دادن خون را کاهش م

 خون وجود دارد.

 



 

 

 درد کمتر 

دارد. اما از   ی باز م  یاز افراد را از انجام عمل جراح  ی اریاست که بس  یاز عوامل  ی کیدرد بعد از عمل،  

 زانیم  جه یشود، در نت  یم   جادیپوست ا  ی رو  یکوچکتر  ی برش ها  یالپاراسکوپ  ی که در جراح  ییآنجا

شود، پس   یم  یروش جراح  نیکه با استفاده از ا  ی کمتر است. فرد  اریدرد هم نسبت به عمل باز بس

 مسکن ندارد.  ی مدت داروها  یبه مصرف طوالن  ی ازین  ی از جراح

 مارستانیبودن در ب یزمان بستر  کاهش

باز انجام   یکه جراح  یاست. اغلب کسان  مارستانیمدت در ب  ی مستلزم اقامت طوالن  ی سنت  یجراح

آنها تحت نظر باشد.   طیبمانند تا شرا  مارستانیهفته در ب  کیدهند، مجبور هستند که حداقل    یم

 مانند.   ی م  مارستانیشب در ب  2دهند، حداکثر    ی انجام م  یالپاراسکوپ  ی که جراح  یمارانیاما ب

 

 خطر ابتال به عفونت ها کاهش

که چاق هستند،   یمارانیب  ژه یها است. به و  کروبیم  ی برا  شتر یب  ی فضا  یبزرگتر به معنا   ی ها  زخم 

به روش باز، آنها را به شدت مستعد   ی چاق  یدر معرض ابتال به عفونت هستند و انجام جراح  شتریب



 

 

آلودگ  ی داخل  ی اندام ها  رایکند ز  یابتال به عفونت م  قرار   ی خارج  ی ها  یممکن است در معرض 

 جه یشود و درنت  ی کوچکتر م  ی زخم ها  جادیبا حداقل تهاجم باعث ا  یالپاراسکوپ  ی . اما جراحرندیگب

 . ابدی  یکاهش م  مار یب  ی ریپذ  بیآس  زانیم

 عتر یسر ی بهبود

 یآرزو دارد هر چه زودتر سرپا شود! زمان بهبود  رد، یگ  ی قرار م  ی که تحت عمل جراح  یض ی مر  هر

 ی جراح  یزمان بهبود  گر،یاست. از طرف د  ریهفته متغ  8تا    4بسته به نوع آنها از    یسنت  یها  یجراح

 . دخود بازگرد یعاد ی زودتر به زندگ  ی لیتواند خ  ی هفته است و فرد م 3تا  2تنها    یالپاراسکوپ

 جمع بندی 

 نیاست. با ا  یسالمت  قی مسائل عم   یمقابله با برخ  یبرا  یپزشک  یروشها  ن یاز موثرتر  یکی  یجراح

 ماران یشود که ب ی همراه هستند و باعث م یاغلب با زخم و درد بزرگ یسنت یجراح  ی حال، روشها

 ی ها  یو جراح  میکن  یم   ی زندگ  یپزشک  یشوند. خوشبختانه، ما در عصر نوآور  ر یگ  نیماهها زم  یبرا

 دوره است.   نیا  ی دستاوردها  نیاز ا  ی کی  یمانند الپاراسکوپ  ی تهاجم   مک

از مشکالت   یاست که برخ  نیمدرن است که هدف آن ا  یروش جراح  کی  یالپاراسکوپ  یجراح

 و راحت تر برطرف کند.  عتریسر  یشکم را با روش  ایلگن    ه یمربوط به ناح

دکتر حامد قدسی یکی از پزشکان پیشگام در روش جراحی الپاراسکوپی در ایران هستند. ایشان  

ی پیشرفته، از یکی از دانشگاه های مطرح فرانسه کسب مدرک خود را در زمینه جراحی الپاراسکوپ

روش  به  و  تجهیزات  جدیدترین  از  استفاده  با  ایشان،  کلینیک  در  معده  اسلیو  جراحی  اند.  کرده 

الپاراسکوپی انجام می شود. برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت وقت مشاوره، می توانید به دایرکت 

 مراجعه کنید.  اینستاگرام و یا بخش نوبت دهی سایت 
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