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SLEEVE  

 جراحي كاهش وزن 
                                                       فتعري 

را  آن و داده کاهش را خود وزن تا میکند کمک بیمار به چاقی جراحی

باعث افزايش اعتماد به نفس و بهبود اختالالت روانی و افزايش  حفظ کند و  

 ماعی می شود. تفعالیت هاي اج

 جراحي چاقي براي چه كسي مناسب است ؟

 يکی دچار حداقل دارند و  40بیشاتر از  BMIجراحی براي تمام کساانی که 

 آپنه مفصایی، بیماري باال، خون فشاار ديابت،(   هساتند چاقی عوارض از

 و به ساير درمان ها پاسخ نداده اند، مناسب است.  (...و خواب

و اساااییو    )حیقه(  بندينگ گاساااتريک جمیه از کننده محدود روشاااهاي

فنجاان چاايروري   ياک حاد تاا معاده حجم کااهش پااياه گااساااترکتومی بر

 استوار است.

،  کیی بیمار سالمتی وضعیت عمل و نوع به بسته عمل از پس بستري میزان

 است. متغیر روز 10 تا 2 از

 مراقبت هاي پس از عمل : 
توصایه ،   نشاويد غافیگیر اساتفرا  و تهوع قبیل از عوارضای با اينکه براي

 تغذيه اي را که به شما ارايه می شود را دنبال کنید:هاي  

 .بجويد خوب و نموده مصرف کم حجم وعده هر در ✓

 توجه غذا مقدار خصاو  در تغذيه  مترصا  هايه توصای به حتما ✓

 .نمايید
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 مکیدن و ني از استفادد  آدامس، ازجویدن ✓

 شتتدن همرا  دلیل به ستتا  تهدی نبد آب

 .کنید پرهیز انسداد احفمدل و هوا بلع

  بد،  بوی بد و غلیظ ادرار تشتنيي، احستد  ✓

کم  عالئم دهدن در بد بوی تهوع، سترییهه،

  به  که یوید  يم بشتمد عالیم این و بود  آبي

 ادرار طرفي از  .دارید نیدز بیشتتتفری آب

  دریتدفت   بته منني روشتتتن زرد و شتتتاتد 

 .اس  کدفي مدیندت

 اخفالالت شتدن اصتال  دلیل به عمل از بند ✓

شتمد بستیدر مستفند بدداری هستفید،    هورموني

مد  پس از عمل توصتیه مي شتود که   18لذا تد 

یکي از روش هتدی مممنن بتدرداری استتتفاتدد   

 بد  حدمليي، دادن رخ صتورت در وليکنید، 

 احفمتدلي اخفالالت از هنيتد   زود مراجنته

 .کنید پیشيیری

 

 .نکنید مصر  مدیندت خوردن غذا حین یز هر ✓

وسترخ  ستس انواع  شتیرین، ی هدی نوشتید و یدزدار هدینوشتدبه   مصتر  از ✓

 .کنید خودداری اکیدا چرب غذاهدی و شیریني کردني هد،

  ایرچته؛  کرد خواهیتد عتددت مرور بته جتدیتد غتذایي عتددات این بته ✓

 از که شتتودي  نم بدعث موضتتوع این  ولي داشتت  خواهید هدیي   محدودی

 نبرید. لذت خوردن از و شد  محرو  عددی زندیي

بد   مرحله این در بیمدر ستتیری مند  احستتد  کم حهم وجود دلیل به ✓

 احستد  این است  ممکن است  زیرا مفادوت یذشتفه در ستیری احستد 

 ،شتود احستد  ستینه قاسته شتود، در حس مند  در اینکه از پری، بیشتفر

 میکنند. تشبیه سنيیني ید تنيي،یرففيي به را احسد  این برخي  بیمدران

 یرستتنه واقند بیمدر استت  ممکن عمل یدهي از بند اول هدی هافه در ✓

 در که کند یرستنيي رواني احستد  نظر واز کدذب صتورت به نبدشتد ولي

 .نشود مصر  غذا اس  مهم بسیدر چنین مواقني

دقیقه  30 تد 20 وعد  هر برای خورد  و و آهستتفه دیستت ي بم را غذا ✓

 وق  اخفصدص داد  شود.

 !بدشد خدموش تلویزیون و شود میل خوری میزنهدر سر ید اطدق در غذا ✓

ستي ستي مدیع در یر روز و بین وعد   1500-2000حداقل شتوید مممنن ✓

 هدی غذایي مصر  شود.

 .نشود حذ  غذایي اصلي وعد  هیچ ✓

 .یردد صر  بیدارشدن از پس دقیقه 90 طي صبحدنه ✓

 مثل جدتي ادویه  مصتر  از عمل از بند اول مد  2 حداقل تد است  بهفر ✓

 .شود پرهیز غذا بد فلال

 و  مند  حهم کدهش بخدطر  جراحي عمل از بند الکلي مشروبدت مصر  ✓

 داشتتفه دنبدل به را  مریبدری و جدی خمرات تواند مي الکل، ستتریع جذب

 بدشد.

  :عصتبدنی  کردید و خستفيي  اضتمراب، احستد  هرید  توصتیه میشتود ✓

 بزنید، چیزی تلان دوسففدن به،  بزنید قد  بزنید، مسواک بنوشید، آب کمي

 کدرهدیدیير  ید کنید بدزی بروید، ستینمد  بيیرید، یر  آب دوش بنویستید،

 .دهید انهد  را تدن عالقه مورد


