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Ο ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΘΚΟ ΡΤΘΜΘΖΟΜΕΝΟ ΓΑΣΡΘΚΟ ΔΑΚΣΤΛΘΟ
ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΝΑΝΟ
Δίλαη ε θπξηφηεξε πεξηνξηζηηθνχ ηχπνπ επέκβαζε θαηά ηεο παρπζαξθίαο ζήκεξα.
χκθσλα κε ηε κέζνδν έλαο Γαθηχιηνο απφ ηιηθφλε ηνπνζεηείηαη πεξηκεηξηθά θαη
εμσηεξηθά ζην άλσ ηκήκα ηνπ ηνκάρνπ ζηελεχνληαο θαη ρσξίδνληαο ηνλ έηζη ζε 2 ηκήκαηα.
Σν αλψηεξν, ην πξνο ηνλ νηζνθάγν, κε κηθξή ρσξεηηθφηεηα πεξί ηα 15-20 θπβηθά εθαηνζηά
θαη ην θαηψηεξν, ην πξνο ην δσδεθαδάθηπιν πνπ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν. Σα δχν ηκήκαηα
ηνπ ζηνκάρνπ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε έλα ζηελφ ζηφκην, φζν είλαη ην άλνηγκα, δειαδή
ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ δαθηπιίνπ. Δζσηεξηθά ν δαθηχιηνο έρεη έλα θπθιηθφ κπαιφλη ην
νπνίν ξπζκίδεηαη (θνπζθψλεη θαη μεθνπζθψλεη) απμνκεηψλνληαο ηελ εζσηεξηθή ηνπ
δηάκεηξν, κέζσ ελφο ιεπηνχ ζσιήλα θαη κηαο βαιβίδαο (Port) ε νπνία εκθπηεχεηαη θάησ απφ
ην αξηζηεξφ ππνρφλδξην θαη θάησ απφ ην ππνδφξην ιίπνο.
Ζ κέζνδνο ιεηηνπξγεί δηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο πξνζιακβαλφκελεο ηξνθήο θαη κφλν.
Γειαδή φηαλ κεηά απφ έλα κηθξφ γεχκα πιεξσζεί ην αλψηεξν ηκήκα ηνπ ζηνκάρνπ, ην άηνκν
αηζζάλεηαη θνξεζκφ ζηακαηψληαο έηζη ηε ιήςε ηξνθήο, πξάγκα πνπ νδεγεί ζε απψιεηα
βάξνπο.
Ο Γαθηχιηνο δελ επεξεάδεη ηελ φξεμε νχηε κεηψλεη ηε βνπιηκία, απιψο νδεγεί ζε
κείσζε θαηαλάισζεο ηξνθήο κέζσ πξψηκνπ θνξεζκνχ. Δπίζεο δελ επεξεάδεη ηελ
απνξξφθεζε ηξνθψλ ε νπνία εμαθνινπζεί λα γίλεηαη θαλνληθά.
Ζ κέζνδνο εθηειείηαη εμ’ νινθιήξνπ ιαπαξνζθνπηθά. Δκπεξηέρεη ηα πιενλεθηήκαηα
ηεο κηθξήο, ειάρηζηα επεκβαηηθήο ρεηξνπξγηθήο, ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη ηεο
αλαζηξεςηκφηεηαο.
Ζ κέζνδνο Pars Flaccida ε νπνία εηζήρζε ηα ηειεπηαία ρξφληα πιενλεθηεί ηεο παιηάο
θιαζζηθήο κεζφδνπ θαζψο έρεη πεξηνξίζεη θαηά πνιχ ηελ νιίζζεζε ηνπ δαθηπιίνπ πξνο ηα
άλσ ή θάησ.
Σα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.
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Πίλαθαο 1. ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΟ ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΟ ΓΑΣΡΗΚΟ ΓΑΚΣΤΛΗΟ

Πλεονεκηήμαηα
Δχθνιε ηερληθή
Γπλαηφηεηα Ρχζκηζεο
Αζθαιήο –Υακεινχ θηλδχλνπ
Αλαζηξέςηκε
Υακεινχ πνζνζηνχ επηπινθψλ
Γελ έρεη δηαηνκέο, ζπξξαθέο θαη αλαζηνκψζεηο
ζηνκάρνπ θαη εληέξνπ

Ζ επέκβαζε δηαξθεί θάησ ηεο κίαο ψξαο θαη ε λνζειεία θάησ ησλ 24 σξψλ. Ζ
επηθηλδπλφηεηα ηεο επέκβαζεο είλαη θάησ ηνπ 0,1%. Ζ αλάξξσζε δηαξθεί 3-5 εκέξεο.
Χζηφζν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο θαη ηελ ελ γέλεη παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ απαηηείηαη
νξγαλσκέλε λνζνθνκεηαθή κνλάδα απφ εηδηθνχο Υεηξνπξγνχο, Αλαηζζεζηνιφγνπο,
Καξδηνιφγνπο, Φπρνιφγνπο, Πλεπκνλνιφγνπο θαη Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ.
Ο ρεηξνπξγφο πξέπεη λα έρεη θαιή γλψζε ηεο αλαηνκίαο ηεο Γαζηξννηζνθαγηθήο
πεξηνρήο θαη λα κπνξεί λα εθηειεί πξνρσξεκέλεο Λαπαξνζθνπηθέο Δπεκβάζεηο. Πξέπεη λα
έρεη επίζεο βαζεηά γλψζε ηεο αηηηνπαζνγέλεηαο ηεο λφζνπ θαζψο θαη ηηο πηζαλέο επηπινθέο
ηεο. Σέινο ν ρεηξνπξγφο πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα έρεη ηα κέζα γηα λα πξνζθέξεη θαη ηηο
άιιεο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο ρεηξνπξγηθήο ζεξαπείαο ηεο Παρπζαξθίαο εθεί φπνπ δελ
πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ηνπ Λαπαξνζθνπηθνχ Γαζηξηθνχ Γαθηπιίνπ ή εθεί φπνπ ε κέζνδνο
δελ απέθεξε ηα πξνζδνθφκελα απνηειέζκαηα.
Οη ελδείμεηο γηα ην Λαπαξνζθνπηθφ Γαζηξηθφ Γαθηχιην ζε γεληθέο γξακκέο θαίλνληαη
ζηνλ Πίλαθα 2.
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Πίλαθαο 2. ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΟ ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΟ ΓΑΣΡΗΚΟ ΓΑΚΣΤΛΗΟ

Ενδείξειρ
Παρχζαξθνη αζζελείο κε Γείθηε Μάδαο ψκαηνο* 33-45 kgr/m2
Παρχζαξθνη ρσξίο έληνλε βνπιηκία
Με θαηαλαισηέο πνιιψλ γιπθψλ
Παρχζαξθνη ρσξίο ζνβαξέο επηπινθέο απφ ηελ παρπζαξθία
Ηθαλνί γηα ιίγα γεχκαηα ην 24σξν θαη γηα ηήξεζε ζηνηρεησδψλ δηαηηεηηθψλ εληνιψλ
Αζζελείο πνπ δελ θάλνπλ θαηάρξεζε νηλνπλεπκαησδψλ
Όζνη δελ ιακβάλνπλ πνιιά θάξκαθα απφ ην ζηφκα θαη θπξίσο κε ζηεξνεηδή
αληηθιεγκνλψδε
Ζ Νφζνο έρεη πνιχ ρακειφ πνζνζηφ θηλδχλνπ θαη εγρεηξεηηθψλ επηπινθψλ. Οη
θπξηφηεξεο εγρεηξεηηθέο απηπινθέο είλαη ε αηκνξξαγία (0,1 έσο 0,2 %) θαη ε θάθσζε
ζηνκάρνπ ή νηζνθάγνπ (0 έσο 0,1%). Γχν ρξφληα κεηά ηελ επέκβαζε ε απψιεηα βάξνπο
αλέξρεηαη ζην 65% έσο 75% ηνπ ππεξβνιηθνχ βάξνπο θαηά κέζν φξν. Ζ απψιεηα βάξνπο
δηαηεξείηαη ζε κεγάιν βάζνο ρξφλνπ ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα ή κε κηθξή αλάθηεζε βάξνπο.
ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:
1. Ζ κέζνδνο δξα κφλν δηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο πξνζιακβαλφκελεο ηξνθήο, είλαη
δειαδή απνθιεηζηηθά πεξηνξηζηηθνχ ηχπνπ. Γελ έρεη νξκνληθφ ζηνηρείν πνπ λα
επηδξά ζηελ φξεμε, ηε βνπιηκία ή ηελ πξψτκε έθιπζε ηνπ θνξεζκνχ φπσο ε
Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή. Δπίζεο δελ έρεη ην ζηνηρείν ηεο δπζαπνξξφθεζεο πνπ έρνπλ
ε Γαζηξηθή Παξάθακςε θαη ε Υνινπαγθξεαηηθή Παξάθακςε. Γηα ηνπο ιφγνπο
απηνχο δελ έρεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα ζε αζζελείο κε ππεξβνιηθφ βάξνο (Γείθηεο
Μάδαο ψκαηνο >50 kgr/m2) θαη ζε αζζελείο κε έληνλν ην ζηνηρείν ηεο βνπιηκίαο.
Δπίζεο δελ αληαπνθξίλνληαη πνιχ θαιά ζηε κέζνδν φζνη θαηαλαιψλνπλ κεγάιεο
πνζφηεηεο γιπθψλ, ζνθνιάηαο, παγσηψλ, αλαςπθηηθψλ θαη γεληθά ζαθραξνχρσλ
νπζηψλ θαη επηκέλνπλ λα ην θάλνπλ θαη κεηά ηελ επέκβαζε.

*

εκείσζε: Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο (ΓΜ) είλαη ην βάξνο ζε ρηιηφγξακκα δηα ηνπ χςνπο εηο ην ηεηξάγσλν.
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2. ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ζπγθαηαιέγνληαη νη ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο πνπ
πξνθαιεί ζε πνζνζηφ 2-8% ησλ ρεηξνπξγεκέλσλ θαη νη νπνίεο ζπλίζηαληαη ζε
δπζθαγία, ηάζε γηα έκεην, εκέηνπο θαη δπζαλεμία νξηζκέλσλ θαγεηψλ. Σα αλσηέξσ
ζπκπηψκαηα είλαη ζπρλφηεξα φηαλ ν αζζελήο πάζρεη απφ θαηάζιηςε, είλαη
βνπιηκηθφο, ηξψεη γξήγνξα, ηξψεη ππεξβνιηθέο πνζφηεηεο θαγεηνχ κεηά ηνλ θνξεζκφ
ή εθεί φπνπ ν δαθηχιηνο είλαη πνιχ ζηελφο. Αζζελείο κε θαηάζιηςε πξέπεη λα είλαη
ζε πιήξε χθεζε, λα είλαη απφιπηα ελεκεξσκέλνη γηα ηηο ελ ιφγσ δηαηαξαρέο, θαη λα
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ζπλεξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα επηιεγνχλ γηα ηελ επέκβαζε.
Δπηπιένλ απαξαίηεηε θξίλεηαη θαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζεξάπνληνο ςπρνιφγνπ ή
ςπρηάηξνπ.
3. Έλα αθφκε κεηνλέθηεκα απνηειεί θαη ε χπαξμε ελφο μέλνπ ζψκαηνο πέξημ ηνπ
ζηνκάρνπ ην νπνίν αλ θαη απνηειείηαη απφ πιηθφ ζρεηηθά αδξαλέο θαη θηιηθφ κε ηνπο
αλζξψπηλνπο ηζηνχο ζε θάπνην πνζνζηφ (2-3%) πξνθαιεί αιιεξγηθή ή θιεγκνλψδε
αληίδξαζε ζην ηνίρσκα ηνπ ζηνκάρνπ, πξάγκα πνπ κπνξεί λα εθδεισζεί ζαλ έληνλε
γαζηξίηηδα, έιθνο ή θαη δηάβξσζε ηνπ ζηνκάρνπ θαη κεηαθίλεζε ηνπ δαθηπιίνπ εληφο
ηνπ απινχ ηνπ ζηνκάρνπ, πξάγκα πνπ δελ είλαη κελ επηθίλδπλν γηα ηε δσή ηνπ
αζζελνχο ελ ηνχηνηο επηβάιιεη ηελ αθαίξεζε ηνπ δαθηπιίνπ άξα, ηελ αθχξσζε ηεο
επέκβαζεο.
4. Σέινο νη αζζελείο πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα παίξλνπλ πνιιά θάξκαθα
απφ ην ζηφκα θαη θπξίσο αληηθιεκνλψδε κεηά ηελ εγρείξεζε γηαηί ππάξρνπλ πνιιέο
πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ ηηο επηπινθέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
5. Λφγσ ησλ απψηεξσλ επηπινθψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαζψο θαη ιφγσ ελφο
πνζνζηνχ 10-15% ησλ αζζελψλ πνπ δελ ζα έρνπλ ηελ επηζπκεηή απψιεηα βάξνπο,
έλα πνζνζηφ 5% έσο 8% ησλ αζζελψλ είλαη πηζαλφλ λα ππνβιεζνχλ ζε
επαλεπέκβαζε γηα ηε δηφξζσζε ή ηελ αθαίξεζε ηνπ δαθηπιίνπ ή ηελ κεηαηξνπή ηεο
επέκβαζεο ζε θάπνηα άιιε. Δίλαη απνδεδεηγκέλν φηη φζν θαιχηεξε ζπλεξγαζία
ππάξρεη κεηαμχ αζζελνχο θαη ηεο νκάδαο αληηκεηψπηζεο ηεο Παρπζαξθίαο ηφζν ηα
πνζνζηά επηπινθψλ κεηψλνληαη θαη νη πηζαλφηεηεο ηεο επηζπκεηήο απψιεηαο βάξνπο
απμάλνληαη.
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ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΟ ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΟ ΓΑΣΡΗΚΟ ΓΑΚΣΤΛΗΟ
Ολνκαηεπψλπκν αζζελνχο: ...................................................................................................
Ζκεξνκελία επέκβαζεο: .......................................................................................................
ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ
1. Αθαίπεζη γαζών Ζκεξνκελία: ......................................
2. Αθαίπεζη παμμάηων Ζκεξνκελία: ...............................
3. Επανεξέηαζη Ζκεξνκελία: ............................................
4. Καζεκεξηλφ πεξπάηεκα ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά ηελ εκέξα, θαη’ αξράο ζε ηξεηο δφζεηο.
Μεηά απφ έλα κήλα ην πεξπάηεκα πξέπεη λα θηάλεη ηε κία ψξα εκεξεζίσο.
5. Γπκλαζηηθή κε βάξε ή αεξνβηθή 30 εκέξεο κεηά ηελ επέκβαζε.
6. Αζθήζεηο θνηιηαθψλ κχσλ 30 εκέξεο κεηά ηελ επέκβαζε.
7. Απνθπγή αλχςσζεο βάξνπο αλψ ησλ 5 θηιψλ θαηά ηνλ πξψην κήλα.
8. Γηα ην πξψην ηξίκελν απαγνξεχεηαη απζηεξά ε θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδψλ. Μεηά
ην ηξίκελν επηηξέπεηαη κηθξή θαη αξαηή θαηαλάισζε ήπησλ αιθννινχρσλ πνηψλ ζε
ζπλελλφεζε φκσο κε ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ.
9. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ρξήζε αληηξεπκαηηθψλ, αληηθιεγκνλσδψλ ή ηζρπξψλ
αλαιγεηηθψλ θαξκάθσλ απφ ην ζηφκα. Γηα νπνηαδήπνηε άιιε θαξκαθεπηηθή αγσγή
πνπ αθνξά άιιεο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο ζα πξέπεη λα δεηείηαη ε έγθξηζε ηνπ ζεξάπνληα
ηαηξνχ-ρεηξνπξγνχ. ην πξψην ηξίκελν ε απαγφξεπζε είλαη ζρεδφλ απφιπηε. Μεηά ην
ηξίκελν θακκία αγσγή απφ ην ζηφκα δελ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ρσξίο ελεκέξσζε
ηνπ ρεηξνπξγνχ. Πάλησο ηα αληηθιεγκνλψδε απνηεινχλ ζρεδφλ πιήξε αληέλδεημε γηα
φζν ρξφλν ππάξρεη ν Γαζηξηθφο Γαθηχιηνο.
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ΟΔΗΓΘΕ ΔΘΑΣΡΟΦΗ
ΤΓΡΑ
ΑΠΟ 1ε ΜΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ ΔΧ ΣΖΝ 30ε :
Νεξφ.
Σζάτ, ρακνκήιη, αθεςήκαηα: κε ιίγε δάραξε ή κέιη (πεξίπνπ 1 θνπηαιηά γιπθνχ αλά
πνηήξη).
Υπκνί θπζηθνί ή εκπνξίνπ ρσξίο δάραξε θαη ρσξίο αλζξαθηθφ αξαησκέλνη κε λεξφ
θαηά 50%.
Πνζφηεηα πεξίπνπ 6-8 πνηήξηα ην 24σξν ζπλνιηθά
Σα πγξά ζα θαηαλαιψλνληαη ζηγά –ζηγά θαη ζηαδηαθά (2-3 γνπιηέο αλά 10 ιεπηά) θαη
αλεμάξηεηα αλ ην άηνκν δηςάεη ή φρη, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε πξναλαθεξφκελε
πνζφηεηα.
Γηαθφπηνληαη κηζή ψξα πξηλ, έσο κηζή ψξα κεηά απφ θάζε γεχκα.
ΔΘΑΘΣΑ
ΑΡΥΔΣΑΗ ΣΖ 2ε ή 3ε ΜΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ:
Ζκεξνκελία έλαξμεο: .............................................................................................
Ππώηο 10ήμεπο (από ........................................έωρ .............................................)
νχπα κε θηδέ ή ξχδη (αξαηφ θαη πνιχ θαιά βξαζκέλν + ιεκφλη + 1 θνπηαιηά
ζνχπαο ιάδη ζε θάζε πηάην + ιίγν αιάηη)
Πνπξέο αξαηφο κε γάια 1,5% ιηπαξά
Κξέκα άγιπθε αξαηή κε γάια 1,5% ιηπαξά
Εειέο
 Σέζζεξα –πέληε γεχκαηα ηελ εκέξα
 6-8 θνπηαιηέο γιπθνχ αλά γεχκα ζπλνιηθά (θαη’αλψηαην φξην)
Καιή κάζεζε
Αξγή θαηάπνζε

ΘΕΡΕΙΑΝΟΥ 4, 11473-ΑΘΗΝΑ

Τ Η Λ . : 210 33 49 100

Φ Α Ξ : 210 33 49 232

E-mail : ε ν 2 0 5 @ o t e n e t . g r

7

Ευάγγελος Νάνος
ε πεξίπησζε θνξεζκνχ δηαθφπηεηαη ην γεχκα, έζησ θαη αλ ε πνζφηεηα είλαη
κηθξφηεξε.
Αλ ην άηνκν αηζζάλεηαη θνχζθσκα ή θνξεζκφ, θάπνην γεχκα κπνξεί λα
παξαιεθζεί.

ΟΔΗΓΘΕ ΔΘΑΣΡΟΦΗ
ΔΘΑΘΣΑ
Απφ ηε 3ε έσο 6ε εβδνκάδα:
Ζκεξνκελία: απφ............................... έσο ....................................
ηηο ήδε ππάξρνπζεο ηξνθέο πξνζηίζεληαη θαη νη εμήο:
Γηανχξηη ρσξίο θξνχηα, δάραξε ή κέιη (2% ιηπαξά).
Γάια κε ιίγα ιηπαξά (1,5%).
Κνηφπνπιν ή ςάξη ή γαινπνχια (κφλν ην άζπξν θξέαο) βξαζηά καδί κε παηάηεο,
θνινθπζάθηα, θαξφηα θαη πεξαζηά ζην κπιέληεξ –αξαησκέλα.
Φξπγαληά, θαηά πξνηίκεζε νιηθήο αιέζεσο, ιησκέλε ζην λεξφ ή ζην γάια ή ζην ηζάη.
Υνξηφζνππα (δηάθνξα ιαραληθά πνιχ θαιά βξαζκέλα κε αλάινγν ιάδη, ιεκφλη,
αιάηη). Γελ ρξεηάδεηαη λα είλαη πεξαζκέλα ζην κπιέληεξ.
Φξνπηφθξεκα (θξέζθα θξνχηα, ρσξίο θινχδα, πεξαζκέλα ζην κπιέληεξ κε ιίγν λεξφ,
ρσξίο δάραξε –αξαησκέλα).
 3 γεχκαηα θαγεηνχ ηελ εκέξα, ζε πνζφηεηα 8-10 θνπηαιηέο γιπθνχ ζε θάζε γεχκα θαη 2
επηπιένλ γεχκαηα απφ θξνπηφθξεκα κφλν.
 Ζ θξνπηφθξεκα ζα θαηαλαιψλεηαη ζηα ελδηάκεζα ησλ γεπκάησλ (πξφγεπκα θαη
απφγεπκα) ζε πνζφηεηα 4-6 θνπηαιηέο γιπθνχ θάζε θνξά.
 Παξακέλεη ε πνζφηεηα πγξψλ φπσο πξναλαθέξζεθε.
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Ευάγγελος Νάνος

ΓΕΝΘΚΕ ΟΔΗΓΘΕ ΔΘΑΣΡΟΦΗ
Μεηά ηελ εκεξνκελία: .................................................................
Ζ δίαηηα αξρίδεη λα επαλέξρεηαη ζε θαλνληθά επίπεδα ζηαδηαθά. Αξρηθά ηα θαγεηά
πνπ κέρξη ηψξα ηξψγαηε πεξαζκέλα ζην κπιέληεξ αξρίδεηε λα ηα ηξψηε καγεηξεπηά, φκσο
πνιχ καιαθά βξαζκέλα. Δπηπιένλ ζηε δίαηηα ζχληνκα πξνζηίζεληαη θαη δπκαξηθά, ξχδη,
παηάηεο, καγεηξεκέλα ιαραληθά, ςσκί θαη ζπλδπαζκνί απηψλ.
Μεηά απφ κηα εβδνκάδα πξνζηίζεληαη σκά ιαραληθά θαη θξέζθα θξνχηα. ηγά –ζηγά
θαη ζηαδηαθά πξνζηίζεληαη φια ηα είδε ησλ θαγεηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη πνιχ
καιαθά βξαζκέλα. Σα θφθθηλα θξέαηα αξλί, θαηζίθη, ρνηξηλφ θαη κνζράξη πξνζηίζεληαη
ζηαδηαθά κε ηε ζεηξά πνπ πξναλαθέξνληαη, ηνπιάρηζηνλ 10 εβδνκάδεο κεηά ηελ επέκβαζε.
Σν κνζραξίζην θξέαο θαη ηα φζπξηα θαηαλαιψλνληαη ηειεπηαία.
 Σξψηε 3 θχξηα γεχκαηα ηελ εκέξα θαη 2 ζπκπιεξσκαηηθά (πξφγεπκα,
απφγεπκα) πνπ λα απνηεινχληαη απφ θξνχηα κφλν.
o Ζ πνζφηεηα λα ηθαλνπνηεί ηελ πείλα –λα πξνθαιεί θνξεζκφ. Γελ
ρξεηάδεηαη λα κεηξάηε ηελ πνζφηεηα.
o Με ηα πξψηα ζεκάδηα θνξεζκνχ ζηακαηήζηε ακέζσο ην θαγεηφ.
 Πξνζνρή! Καιή κάζεζε θαη αξγή θαηάπνζε απαξαηηήησο (ε θάζε κπνπθηά λα
καζηέηαη 10 θνξέο πεξίπνπ).
Μελ πίλεηε λεξφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαγεηνχ.
Σν πξσηλφ θαιφ είλαη απνηειείηαη απφ γάια κε ιίγα ιηπαξά (1,5%) ή
ηζάη θαη δεκεηξηαθά ή ςσκί ή θξπγαληέο νιηθήο αιέζεσο. ε
πεξίπησζε πνπ ην γάια πξνθαιεί έληνλα θνπζθψκαηα ή δηαξξντθέο
θελψζεηο λα πξνηηκήζεηε ην γάια πνπ είλαη «ΥΧΡΗ ΛΑΚΣΟΕΖ ».
Σν κεζεκεξηαλφ είλαη ην θπξηφηεξν θαη ην πινπζηφηεξν γεχκα. Πξέπεη
λα πεξηέρεη νπσζδήπνηε θάζε κέξα, κηζή κεξίδα ιαραληθψλ, ηα νπνία
ζπληζηψληαη λα είλαη θαηά θαλφλα πξάζηλα, σκά θαη λα ηξψγνληαη
πξηλ απφ ην ππφινηπν θαγεηφ. Δπηπιένλ ην θχξην γεχκα λα πεξηέρεη
πξσηεΐλεο (θξέαο ή ςάξη ή θνηφπνπιν ή απγά ή γαιαθηνκηθά ή φζπξηα
ή δπκαξηθά), ςσκί νιηθήο αιέζεσο θαη θάπνην ζπλνδεπηηθφ φπσο ξχδη,
παηάηεο, καθαξφληα ή πξάζηλα ιαραληθά καγεηξεκέλα, ηεο αξεζθείαο
ζαο.
Σα ιεπθά επεμεξγαζκέλα ςσκηά θαη ηα αξηνζθεπάζκαηα λα
απνθεχγνληαη θαη αληί απηψλ λα θαηαλαιψλνληαη ηα νιηθήο αιέζεσο.
Σν αιάηη λα θαηαλαιψλεηαη ζε κεησκέλεο πνζφηεηεο θαη νη ηξνθέο πνπ
πεξηέρνπλ πνιχ αιάηη (αιιαληηθά, ηπξηά, ηζηπο, ειηέο, παζηά,
ζπληεξεκέλεο ζε θνλζέξβα ηξνθέο) λα απνθεχγνληαη.
Δπίζεο λα απνθεχγνληαη καιαθέο ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ κεγάιεο
πνζφηεηεο ιηπαξψλ, θπηηθψλ ειαίσλ, ζαθράξσλ ή επεμεξγαζκέλσλ
πδαηαλζξάθσλ (κπηζθφηα, ζνθνιάηεο, παγσηά, γιπθά, ηζηπο, μεξνί
θαξπνί αικπξνί, αλαςπθηηθά, ηεγαληηά, κηθξνγεχκαηα θαη
βηνκεραλνπνηεκέλεο ηξνθέο) νη νπνίεο δελ δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθφ
θνξεζκφ θαη νδεγνχλ εχθνια ζε ππεξθαηαλάισζε αθ’ελφο θαη
αθ’εηέξνπ πεξηέρνπλ πςειέο πνζφηεηεο ζεξκίδσλ.
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Ευάγγελος Νάνος
Να πξνηηκψληαη ηλψδεηο, ζθιεξέο θαη πδξφθηιεο ηξνθέο φπσο ηα
ιαραληθά, θξεαηηθά, ξχδη, ςσκί, δπκαξηθά.
πληζηάηαη ε θαζεκεξηλή θαηαλάισζε ειαηφιαδνπ, θαηά πξνηίκεζε
σκνχ, ζε ζπλνιηθή πνζφηεηα 3 πεξίπνπ θνπηαιηψλ ζνχπαο.
Να απνθεχγνληαη νη καξγαξίλεο, νη θπηίλεο θαη νη κεγάιεο πνζφηεηεο
ηεγαληηψλ ιαδηψλ.
Σα δσηθά ιίπε, ηα βνχηεξα, νη ζθιεξέο καξγαξίλεο θαη νη ιηπαξέο
ηξνθέο (φπσο θξεαηφζνππεο, πίηεο κε πνιιά βνχηεξα ή ιάδηα) λα κελ
θαηαλαιψλνληαη δηφινπ.
Δπίζεο:

Σν θφθθηλν θξέαο λα είλαη άπαρν θαη λα θαηαλαιψλεηαη 1 θνξά
εβδνκαδηαίσο, ην ςάξη 1-2 θνξέο, ηα φζπξηα 1-2 θνξέο, ηα
πνπιεξηθά 1-2 θνξέο θαη ηα δπκαξηθά 1-2 θνξέο.

Σν βξαδπλφ λα πεξηιακβάλεη ην ίδην πεξίπνπ δηαηηνιφγην αιιά
ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα θαη λα ιακβάλεηαη ηνπιάρηζηνλ 3 ψξεο
πξν ηνπ χπλνπ.

ηα ελδηάκεζα ησλ γεπκάησλ (πξφγεπκα –απφγεπκα) ηξψηε κηζφ
έσο έλα θξνχην ζε θαζεκεξηλή ζρεδφλ βάζε.

Σα γαιαθηνθνκηθά πάληνηε λα είλαη κε ιίγα ιηπαξά.

Σα αλαςπθηηθά θαη νη βηνκεραλνπνηεκέλνη ρπκνί λα κελ
ππεξβαίλνπλ ην 1 πνηήξη εκεξεζίσο.

Σα πγξά γεληθψο λα είλαη άλσ ησλ 6 πνηεξηψλ εκεξεζίσο.

Σα γιπθά λα απνθεχγνληαη θαη λα θαηαλαιψλνληαη –φηαλ
θαηαλαιψλνληαη- κεηά ην θχξην γεχκα θαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο
(φρη πάλσ απφ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα). Μεηά ην πξψην
ηξίκελν επηηξέπεηαη κηθξή θαηαλάισζε ήπησλ αιθννινχρσλ
πνηψλ (1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, έλα πνηήξη θξαζί ή κηζφ πνηήξη
κπχξα θάζε θνξά).
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ΓΕΝΘΚΕ ΟΔΗΓΘΕ
Ζ επέκβαζε βνεζάεη πνιχ ζηελ απψιεηα βάξνπο. Χζηφζν θακκία επέκβαζε δελ
κπνξεί απφ κφλε ηεο λα επηηχρεη άξηζηα απνηειέζκαηα ρσξίο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη
πξνζπάζεηα ηνπ αζζελνχο ε νπνία φκσο κεηά ηελ επέκβαζε είλαη πνιχ πην εχθνιε θαη πνιχ
πην απνηειεζκαηηθή. Καη’ αξράο ην άηνκν πξέπεη λα εθαξκφζεη κε αθξίβεηα ηηο νδεγίεο
δηαηξνθήο πνπ πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο. Οη παιηέο ζπλήζεηεο πξέπεη λα αιιάμνπλ θαη
γηα λα γίλεη απηφ ρξεηάδεηαη επηκνλή θαη ππνκνλή.
Ο/Ζ ρεηξνπξγεκέλνο/ε πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα ηξψεη ιίγν, λα καζάεη θαιά, θαη λα
απνθεχγεη ην θαγεηφ ζηα ελδηάκεζα ησλ γεπκάησλ. Αλ ζην κεζνδηάζηεκα πεηλάζεη κπνξεί
λα πηεί πγξά, λα θάεη κηζφ θξνχην ή έλα σκφ ιαραληθφ.
Σν άηνκν ζα εμαθνινπζήζεη λα έρεη γεπζηηθέο απνιαχζεηο αιιά πξέπεη λα ηηο
εληνπίδεη ζηελ πνηφηεηα θαη φρη ζηελ πνζφηεηα ησλ θαγεηψλ. Σν θαγεηφ κπνξεί λα
εμαθνινπζήζεη λα έρεη κεξίδην ζηε δηαζθέδαζε φκσο ην κεξίδην απηφ πξέπεη λα πεξηνξηζηεί.
Αληί απηνχ πξέπεη λα εληζρπζνχλ άιινη ηξφπνη δηαζθέδαζεο, ςπραγσγίαο θαη απαζρφιεζεο
φπσο δηάβαζκα, ηαμίδηα, εθδξνκέο, παηρλίδηα, αζιήκαηα, ζεάκαηα θιπ. Ο πάζρσλ απφ
παρπζαξθία πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα κε βιέπεη ην θαγεηφ ζαλ κέζν θαηαθπγήο θαη
εθηφλσζεο κεηά απφ θαηαζηάζεηο άγρνπο, ζηξεο, δπζθνιίαο ή αλίαο. Σν θαγεηφ δελ κπνξεί
λα είλαη ε κνλαδηθή επραξίζηεζε νχηε επραξίζηεζε ρσξίο φξηα θαη πεξηνξηζκνχο.
Μηα άιιε παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα αιιάμεη ζηε δσή ηνπ αηφκνπ κε παρπζαξθία
είλαη ε ζρέζε κε ηε γπκλαζηηθή θαη ηελ άζιεζε. Ζ θαζεκεξηλή έζησ θαη κέηξηα άζθεζε
πξέπεη λα κπεί ζηε δσή θαη ην πξφγξακκα ηνπ ρεηξνπξγεκέλνπ. Ο πην απιφο θαη
απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γπκλαζηηθήο είλαη ην πεξπάηεκα. Ζ αξρή γίλεηαη κε εκεξήζην
βάδηζκα 15 ιεπηψλ απφ ηελ πξψηε θηφιαο κεηεγρεηξεηηθή εκέξα (κε 2 ή 3 δηαιείκκαηα) γηα
λα θηάζεη ηε 1 ψξα κεηά απφ 1 κήλα. Μεηά ην κήλα κπνξεί λα αξρίζνπλ θαη άιινη ηξφπνη
γπκλαζηηθήο φπσο θνιχκβεζε, ηξέμηκν, αεξνβηθή, πνδφζθαηξν, ρνξφο θιπ.
Ζ άζθεζε βειηηψλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξηθνχ θαη ηεο θαξδηάο, δπλακψλεη
ηνπο κπο, πεξηνξίδεη ηελ ππέξηαζε θαη ην ζάθραξν θαη απμάλεη ηνλ κεηαβνιηζκφ
θαηαλαιψλνληαο έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζεξκίδσλ ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ απψιεηα
βάξνπο.
Αλ φια ηα παξαπάλσ εθαξκνζζνχλ ζσζηά θαη κε ηε βνήζεηα ηεο επέκβαζεο ε δσή
ηνπ/ηεο αζζελνχο αιιάδεη νινθιεξσηηθά καδί κε ηε βηνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε. Ο ίδηνο/ίδηα
αλαθαιχπηεη ραξέο πνπ ή δελ ηηο έρεη γλσξίζεη πνηέ ή ηηο έρεη ζρεδφλ μεράζεη.

Δπάγγεινο Νάλνο
Υεηξνπξγφο
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ΕΞΕΣΑΕΘ
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΘΕΝΟΤ ....................................................................................
Ημεπομηνία: ..........................................
(Σξεηο κήλεο κεηά ηελ επέκβαζε)
1. Γεληθή αίκαηνο
2. Οπξία
3. άθραξν
4. Υνιεζηεξφιε (HDL, LDL)
5. Σξηγιπθεξίδηα
6. ίδεξνο –Φεξξηηίλε νξνχ
7. Βηηακίλε Β12 –Φπιιηθφ νμχ
8. Λεπθψκαηα νξνχ
9. Μαγλήζην νξνχ
10. Αζβέζηην –Φψζθνξνο νξνχ

Δπάγγεινο Νάλνο
Υεηξνπξγφο
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ΦΑΡΜΑΚΑ
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΘΕΝΟΤ ....................................................................................
Ημεπομηνία: ..........................................

1) Αληηειθσηηθφο Παξάγσλ
Laprasol Fastab 30 mg
Bt No .........................
S.  1 θάζε 12 ψξεο (καζψκελν) επί 2 ½ έσο 3 κήλεο
2) Αληηπεθηηθά
Clexan ή ……….........
Bt Nν ....…..................
S.  1 θάζε 12 ψξεο ελίεηαη ππνδνξίσο επί ................ εκέξεο
3) Αλαιγεηηθά
Apotel extra αλαβξάδνλ (1000 mg)
ή Apotel ΟDIS (500 mg)
S.  1 αλαβξάδνλ ή 2 ODIS θάζε 12 ψξεο γηα δέθα (10) εκέξεο.

Δπάγγεινο Νάλνο
Υεηξνπξγφο
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