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  Severe Obesityوعوارض عمل جراحی باي پس گاستروژژنال در بررسی نتایج درمانی 
  

  دکتر همت مقصودي،زهرا معتضدي*،اعظم بلندنظر،ملیحه فرجی،مسعود خشتی،اکبر کریم خانی نویسندگان:  
  درمانی سینا وعضو کمیته پژوهش اداره پرستاري دانشگاه علوم پزشکی تبریز -کارشناس ارشد پرستاري مرکز آموزشی آدرس:

karimkhani36@yahoo.com  
  

 بیماري و عوارض که با 2m kg/40یا  2m kg/ 35بیش از  (Body Mass Index, BMI)مقادیر شاخص توده بدنی زمینه وهدف:

 باال،هیپرکلسترولمی، خون فشار دیابت، هب ابتال خطر افزایش و مرگ زودرس با که گردد یم تعریف مرضی چاقی عنوان به باشد  همراه

 يها روش مرضی شامل چاقی براي درمان هاي ینهگزاست. همراه صفرا کیسه و بیماري خواب آپنه آرتروز، قلبی، ایسکمیک هاي یماريب
 مدت، یوزن طوالن کاهش باعث که است روشی جراحی مداخله است. جراحی رفتار،ورزش و کالري،اصالح کم غذایی رژیم دارویی،

گرددهدف از این مطالعه بررسی عوارض جراحی  می زندگی کیفیت بهبود و چاقی مرضی با مرتبط همراه هاي یماريب بهبود یا و حذف
 .باشد یمبعمل آمده  هاي یگیريپونتایج درمانی مفید حاصل از این عمل در 

از پرونده بستري وتماس تلفنی  1390-1392يها لسابیمار در طی  10بعمل آمده از  هاي یگیريپمطالعه مقطعی و  روش بررسی:
  .باشد یم

)و میانگین =40BMI= )،kg150 -130W- 50.متوسطباشند یمنفر مذکر  7و مؤنثنفر  3نفر بوده که  10تعداد کل بستري ،:ها یافته
اال و دیابت زمینه اي چون فشارخون،کلسترول ب هاي یماريب% مراجعین در زمان بستري 70سال  بود. 38سنی  مراجعین  

عدم تحرك وپرخوري،تنگی نفس شبانه،خرخر،تعریق،مشکالت تنفسی وآسم بوده ودر تعدادي از  ها نمونهداشتند.شکایت عمده 
نفر از  2.در اند کردهسابقه جراحی کیسه صفرا را عنوان  ها نمونهمذکر مصرف سیگار والکل وقلیان ذکر شده است. دو نفر از  يها نمونه
فوزیون خون بعلت هموگلوبین پایین قبل از عمل انجام شده است. از جمله عوارض بعد از عمل آمبولی ریه بوده که در ترانس ها نمونه

روز بعد از ترخیص بوده که منجر به فوت شده است.مشکالت گوارشی خفیف در بقیه  10روز بعد عمل و در دیگري  2 ها نمونهدونفر از 
  ذکر شده است. ها نمونهکه به تدریج مرتفع شده است وکاهش وزن قابل قبول توسط بعد از ترخیص وجود داشته  ها نمونه

 نمود.پس  استفاده جراحی از توان یم ، دهند ینم پاسخ مداخالت سایر با درمان ماه شش از پس که چاقی شدیداً در افرادنتیجه گیري:

 زندگی تغییر سبک از استفاده با گیري پیش ههاي را بایستی شود تبدیل مرضی چاقی به افراد وبویژه نوجوانان چاقی که این از قبل

   .شود. داده آموزش
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