
 

 ؟ گران است وی چرا عمل اسل

این سوال بسیار خوبی معده گران است.    ویاسل  یچرا جراح  سوال است کهاز مردم    یاریبسبرای  

 است.  

 یها نهیهزکه شما    دیتوجه کن   د یرسد. اما باببه نظر    ی ادیز  عمل، هزینه   در نگاه اول، مبلغ شاید  

 ن ی. تمام ادیکنیمموارد را پرداخت    ریاتاق عمل و سا  زاتیپرستاران، تجه  ،در بیمارستان  رشیپذ

و   یهوشیب  ، یپزشک  زاتیتا از شما مراقبت کنند. تجه  د در زمان عمل حاضر هستن  زاتیافراد و تجه

 گران هستند.   رو و گی دارای تاییدیه سازمان غذا و داداروها هم

 ی تمام  عاًیسرکه    ستی ن  ییراه حل جادو  کیکاهش وزن    ی جراحاول از همه باید یادتان باشد که  

بعد از عمل و   یها مراقبت  د یبا  ،ی الغر  ی معتبر جراح  ی هاکینیکل  ببرد.  ن یاضافه وزن افراد را از ب

 کنند.   یبانیبعد از عمل را هم پشت  یهاتیزیوو   ییبرنامه غذا  نی همچن

. ، بلکه یک پروسه چند ساله استستیساعته ن  کیعمل    ک یمعده، تنها    ویاسل  ی جراحدر نتیجه  

 مدت دارد.  یطوالن یریگیبه پ  از یوزن موفق نکاهش  



 

 

 نوع جراحی در هزینه عمل تاثیرگذار است.

کاهش وزن انواع مختلفی دارند. یکی از پرطرفدارترین   ی ها یجراح ،  دیدانیم  احتماالً که    طور همان

در مورد   د یخواه یمالغری، جراحی اسلیو معده و بای پس معده هستند.)در صورتی که    ی هایجراح

 جراحی بای پس معده بیشتر بدانید، اینجا کلیک کنید.(

تهاجمی مانند اسلیو معده، به تجهیزات و تخصص بیشتری نیاز دارند. از آنجایی که در  ی هایجراح

، بنابراین الزم است در اتاق عمل تجهیزات شودیم این عمل قسمتی از دستگاه گوارش بیمار حذف  

نظیر حلقه معده وجود داشته باشد. همین موضوع   ترساده  یها عملو متخصصان بیشتری نسبت به  

 .بردیم و هزینه آن را باال    گذاردیم بر قیمت عمل تاثیر  

 متیگران ق  یکاال  کی   دیمعده را مثل خر  ویاسل  یجراح  یک فرد مبتال به بیماری چاقی حاد نباید

و طول عمر خود در نظر   یزندگ  تی فیکوچک در بهبود ک  ی گذار  ه یبلکه آن را به عنوان سرما  ند،یبب

 .دریبگ



 

 

 وسایل جراحی، یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در جراحی اسلیو معده 

. شودیمیکی دیگر از عوامل موثر در هزینه عمل، وسایل و تجهیزاتی است که در اتاق عمل استفاده  

 ساخته شده اند، کیفیت باالتر و هزینه بیشتری دارند.   ترمرغوبوسایلی که از مواد   مسلماً

به عنوان مثال تجهیزات جراحی ساخت کشور چین، نسبت به وسایل جراحی آمریکایی یا اروپایی 

 .شودیم برخوردار هستند و همین موضوع باعث تفاوت قیمت    ی ترنییپااز کیفیت  

 . شوندیملوازم جراحی با کیفیت، باعث بروز عوارض جانبی کمتری بعد از عمل  الزم به ذکر است که  

 بیمارستان  دستمزد جراح و 

. باشدیمپیچیده چاقی است که نیازمند مهارت و تجربه باال    ی هایجراحجراحی اسلیو معده یکی از  

 . کندیمدرنتیجه دستمزد جراح بر اساس میزان تخصص و مهارت او تغییر  

نیز   بیمارستان  هزینه  مورد  هزینه    توانیمدر  که  از    ی هامارستانی بگفت   ی هامارستانیبدولتی، 

این    تر نییپاجراحی    ی هاکینیکلخصوصی و   امکانات و خدمات  بالطبع  اما  با   ها مارستانی باست. 

 یکدیگر متفاوت است. 



 

 موثر بر قیمت جراحی اسلیو معده یهانهیهزسایر 

باشند و آن را تغییر دهند.   رگذار یتأثبر قیمت جراحی اسلیو معده    توانندیمعوامل دیگری هستند که  

 به موارد زیر اشاره کرد:  توانیماز جمله این عوامل  

 دستمزد دستیاران جراح •

 دستمزد متخصص بیهوشی •

 هزینه برنامه تغذیه  •

 بعد از عمل   ی هاتیزیوهزینه   •

 بیمه   و هزینه عمل اسلیو معده  

 مه یب  بدون.  باشدیمعوامل باال رفتن قیمت جراحی اسلیو معده    نیتریاصل نداشتن بیمه، یکی از  

این بازه   70تا    تومان  ون یلیم  45از حدود    ی جراح  نه یهز  ،یدرمان میلیون تومان خواهد بود که 

 ت با توجه به قیمت دالر که تاثیر مستقیم بر روی ابزارهای جراحی داردنیز هر روز ممکن اسقیمت  

  .تغییر کند

 جمع بندی 

چاقی عدم درمان    ی ها نهیهزهزینه جراحی چاقی ممکن است در نگاه اول زیاد به نظر برسد، اما اگر  

الغری، نه تنها ضرر، بلکه   یها یجراحکه هزینه    د یشویمرا در طول زمان درنظر بگیرید، متوجه  

 . باشدیمنوعی سرمایه گذاری بلندمدت  

که درمان هریک از آنها نیازمند زمان و   شودیممختلفی    یها عارضهو    هایماریبچاقی سبب بروز  

 هزینه باالیی است.

این   از پرداخت  اینکه  اضافه جلوگیری کنید و به یک سبک زندگی سالم متعهد   یها نهیهزبرای 

 شوید، همین امروز از قسمت نوبت دهی سایت یک وقت مشاوره رزرو کنید.

 :بعامن
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