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 جراحي كاهش وزن

  )كارشناس ارشد روانپرستاري(سارا زراعتي
 1397بهار

 

 خود وزن تا یکندم کمک بیمار به چاقی جراحی

حفظ کند و باعث افزايش  را آن و داده کاهش را

اعتماد به نفس و بهبود اختالالت روانی و افزايش 

 فعالیت هاي اجنماعی می شود.

 است؟ مناسب کسی چه برای چاقی جراحی

بیشتر BMIجراحی براي تمام کسانی که 

 چاقی عوارض از يکی دچار حداقل دارند و35از

 مفصلی، بیماري باال، خون فشار ديابت،( هستند

درمان ها  (مبتال هستند و به ساير...و خواب آپنه

 پاسخ نداده اند، مناسب است.

 و عمل نوع به بسته عمل از پس بستری میزان

 روز 10 تا 2 از بیمار، کلی سالمتی وضعیت

 است. متغیر

 

 مراقبت هاي پس از عمل

 و تهوع قبیل از عوارضی با اینکه برای

، توصیه هاي تغذیه اي نشوید غافلگیر استفراغ

 را كه به شما ارایه مي شود را دنبال كنید:

 خوب و نموده مصرف کم حجم وعده هر در-

 .بجوید

 در تغذیه متخصص هایه توصی به حتما-

 .نمایید توجه غذا مقدار خصوص

 مصرف مایعات خوردن غذا حین گز هر-

 .نکنید

 نوشیدن و گازدار ههای نوشاب مصرف از-

 خ کردني ها، وسر سس انواع شیرین، یهای

 .کنید خودداری اکیدا چرب غذاهای و شیرینی

 عادت مرور به جدید غذایی عادات این به-

 خواهید هاییت محدودی اگرچه؛ کرد خواهید

 از که شودي نم باعث موضوع این ولی داشت

 لذت خوردن از و شده محروم عادی زندگی

 .نبرید

 سیري معده احساس كم حجم وجود دلیل به

 در سیري با احساس مرحله این در بیمار

 این است ممكن است زیرا متفاوت گذشته

 حس معده در اینكه از پري، بیشتر احساس

برخي   ،شود احساس سینه قفسه درشود، 

 یا تنگي،گرفتگی به را احساس این بیماران

 میكنند. تشبیه سنگیني



 ممكن عمل گاهی از بعد اول هاي هفته در

 صورت به نباشد ولي گرسنه واقعا بیمار است

 كه كند گرسنگي رواني احساس نظر واز كاذب

 مصرف غذا است مهم بسیار چنین مواقعي در

 .نشود

 هر برای خورده و و آهسته ایستي بم را غذا

دقیقه وقت اختصاص داده  30 تا 20 وعده

 شود.

 شود میل خوری میزنهار سر یا اطاق در غذا

 !باشد خاموش تلویزیون و

سي 1500-2000حداقل شد مطمئن مي بایست

سي مایع در یك روز و بین وعده هاي غذایي 

 مصرف شود.

 .نشود حذف غذایی اصلي وعده هیچ

 بیدارشدن از پس دقیقه 90 طی صبحانه

 .گردد صرف

 از عمل از بعد اول ماه 2 حداقل تا است بهتر

 پرهیز غذا با فلفل مثل جاتي ادویه مصرف

 .شود

 جراحي عمل از بعد الكلي مشروبات مصرف

 الكل، سریع جذب و معده حجم كاهش بخاطر

 دنبال به را مرگباری و جدي خطرات تواند مي

 باشد. داشته

 احساس هرگاه یشود م توصیه بیماران به

 :عصبانیت کردید و خستگی اضطراب،

 به، بزنید قدم بزنید، مسواک بنوشید، آب کمی

 آب دوش بنویسید، بزنید، چیزی تلفن دوستتان

دیگر  یا کنید بازی بروید، سینما بگیرید، گرم

 .دهید انجام را تان عالقه مورد کارهای

 آب مکیدن و ني از استفاده آدامس، ازجویدن

 هوا بلع شدن همراه دلیل به سفت تهای نبا

 .کنید پرهیز انسداد احتمال و)هواخوری(

 بد، بوی با غلیظ ادرار تشنگي، احساس

 کم آبی عالئم دهان در بد بوی تهوع، سرگیجه،

 آب به که گوید يم شماه ب عالیم این و بوده

 و شفاف ادرار طرفی از .دارید نیاز بیشتری

 کافی مایعات دریافت به معنی روشن زرد

 .است

 اختالالت شدن اصالح دلیل به عمل از بعد

شما بسیار مستعد باداري هستید، لذا  هورمونی

ماه پس از عمل توصیه مي شود كه یكي  18تا 

از روش هاي مطمئن بارداري استفاده كنید، 

 مراجعه با حاملگی، دادن رخ صورت در ولی

 پیشگیری احتمالی اختالالت از هنگام زود

 كنید.
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