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كيف و ما هي اإلجراءات العملية ؟

www.obezince.com
0090 536 717 15 17
0090 532 461 62 66

هل يجب أن تخضع لعملية
جراحية للسمنة؟ نعم ، إذا 

لديك الوزن الزائد لسنوات -
إذا لم تنجح الحمية والتمارين الرياضية وأساليب مماثلة -

إذا كنت تستعيد وزنك حتى لو فقدت ،
إذا كنت تعاني من مشاكل متعلقة بالسمنة وصعوبات الحياة

اليومية -
إذا كان مؤشر كتلة جسمك ال يزال أعىل من 35 -

ما هي العملية؟ ولماذا ؟
نحن نفضل العمليات الجراحية التي توفر فقدانًا فعاًال وآمًنا
للوزن ، وفي الوقت نفسه نحمي أرصدة تغذية الجسم

بأفضل طريقة

لذلك ، خيارنا األول هو تخفيض المعدة ، وهو استئصال
المعدة.

أوالً ، يتم ملء استمارة نموذجية خاصة بمعلومات المريض ،
ويتم تقييم والتأكد من أهلية المريض.

بعد ذلك ، يتم إعطاء معلومات مفصلة عن العملية ما قبل وما
بعد واتخاذ قرار مشترك. 

ما هي نتائج العملية؟

اليوم األول:يكون الفريق الطبي قد أتم حجز المواعيدو مع
مجيئ المريض تبدأ الفحصات العامة و الخاصة و التحاليل و
بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات والمشاورات المقدمة من

األخصائيين خالل يوم واحد

 يتم إجراء كافة فحوصات تحاليل الدم عىل نطاق واسع ،
ومستويات الفيتامينات والهرمونات، والتصوير بالموجات

فوق الصوتية ، تخطيط القلب ، اختبار نشاط القلب، اختبار
اإلجهاد ، اختبار عمل الرئة ، تصوير األشعة السينية للصدر

وعمل المنظار المعوي لجميع المرضى
يتم تقييم ودراسة كافة اإلجراءات والفحوصات من قبل
أخصائي الجهاز الهضمي وأمراض القلب والصدر ، والطب

النفسي ، وأخصائي األشعة ، وأخصائي التخدير العام
في النهاية يتم تقيم ودراسة كافة اإلجراءات والفحوصات من
قبل الدكتور جولر ليتم اتخاذ التدابير الالزمة لجعل العملية
أكثر أمانًا. يتم إخبار مريض بكافة النتائج، بعدها يتم تلقي

الموافقات الشفوية والمكتوبة من المريض

ألن استئصال جزء من المعدة يتم باستخدام تقنية مغلقة
وحديثة وهي (المنظار)، فإن مشاكل الجرح واأللم تكون

ضئيلة.
 ٪1 فقط هي نسبة احتمالية مواجهة أي مشكلة ، والتي قد

تطيل مدة اإلقامة في المستشفى.

ليوم الثاني: العملية ، البدء بالمشي بعد 4 ساعات من العملية
اليوم الثالث: البدء في شرب الماء ، وممارسة تمارين التنفس ،

والمشي.
اليوم الرابع: البدء باألطعمة السائلة بعد التحقق من األشعة

المقطعية

 اليوم الخامس: التغذية ، يتم شرح كافة القواعد والضوابط والمتابعة
الخاصة بالنظام الغذائي بعد أجراء العملية من قبل أخصائي التغذية ،

البدء بإجراءات الخروج من المستشفى للمرضى الذين في أنطاليا.
اليوم السادس: المرضى الذين من خارج انطاليا سيتم استضافتهم

يوم واحد في المستشفى.

يفقد المرضى معظم وزنهم الزائد في غضون عام واحد ،
ويصلون إىل وضع قريب من وزنهم المثالي.

إذا كانت هناك مشاكل صحية إضافية متعلقة بالسمنة ،
فمعظمها تنظم تلقائًيا خالل عام واحد.

تكميم المعدة
الجزء المستخرج
 من المعدة



من هي المستشفى التي تقام بها العملية؟
مساعد. البروفيسور د. محمد جولر

تأسست عيادة جراحة السمنة والتمثيل الغذائي في

مستشفى ميديلبارك أنطاليا عىل يد الدكتور محمد جولر في
عام 2014. تعد عيادتنا حالًيا واحدة من أبرز مراكز جراحة

السمنة والتمثيل الغذائي في تركيا.

االمور االكثر اهتماما
يتراوح العمر المناسب لعملية قص المعدة بين 18 و 65

عاًما.
ال ينصح بإجراء عملية لمرضى المدمنين الكحول المزمن.

 التدخين غير مناسب لمدة أسبوع واحد قبل العملية وشهر
واحد بعد العملية.

 مرضى قص المعد ال تقلل من رغبتها في تناول الطعام.
يشعرون بأنهم أقل جوًعا ، ويأكلون أقل ، ويأكلون كل شيء ،
ويتغذون بسرعة. قص المعد ال يسبب اي مشكلة صحية

إضافية

معدل فقدان الوزن متغير ، وهذا يتوقف عىل الوزن األولي
والميزات األيضية للمريض.

يتوقف فقدان الوزن تلقائًيا عند االقتراب من حدود الوزن

المثالي للشخص.
احتمال أن تكون السمنة مرة أخرى أقل من 1٪ .

 المرضى الذين يفقدون وزنهم أكثر من 30 كيلوغرام وال
يمارسون الرياضة بانتظام قد يواجهون ترهل الجلد

 يقدم المستشفى خدمات اإلقامة خالل فترة بقاء المريض
،لهذا ليست هناك حاجة لإلقامة في الفنادق.

يتم تجهيز غرف فردية لمرضانا في المستشفى ، ويمكنهم
اإلقامة مع مرافقين أيًضا

أنت لست مضطرًا للحضور مع شخص مرافق. يقدم فريقنا

الدعم االجتماعي للمرضى الذين يأتون بمفردهم
نستقبل بمرضانا في المطار عند الوصول ونودعهم في حالة

المغادرة

مستشفى ميديكال بارك أنطاليا الطبي هو أكبر مستشفى
خاص في منطقة البحر األبيض المتوسط. وهي تابعة

لمجموعة MLPCARE ، وهي سلسلة المستشفيات الخاصة
األكثر انتشاًرا في تركيا. هو المستشفى الذي تتم فيه عمليات
زرع األعضاء األكثر شيوًعا في تركيا وأوروبا. يحتوي
المستشفى عىل جميع التخصصات الطبية وجميع المعدات

الطبية الحديثة.

 يتم إجراء جميع العالجات المتقدمة في المستشفى بما في
ذلك األورام وزرع نقي العظم وزراعة الخاليا الجذعية والعالج
اإلشعاعي وجراحة القلب واألوعية الدموية والعناية المركزة

 

يتم إجراء العمليات ومتابعة المرضى من قبل الدكتور جولر
نفسه.

 ال يتم استخدام األنابيب األنفية والقسطرة البولية وجلد
البطن إال في حاالت نادرة جًدا.

مدة الستعادة النشاط قصيرة ، ال يوجد فقدان القوة - الجهد.
في أول شهر واحد ، يجب أن تستهلك األطعمة الطرية
والسائلة. يتم بدعم من خبير التغذية و أخصائي السمنة خالل

فترة التكيف.
. يوصى بأن يتلقى جميع المرضى مكمالت الفيتامينات

والبروتينات ألول 3 أشهر.

عند خروج المريض من المستشفى يتم إعطائه قائم
وتعليمات الخاصة بالفحوصات والمراجعة ويتم تنفيذها في

مواعيدها المقرر والمتابعة من قبل الدكتور بغض النظر عن
بعد المسافة

. تخرج من كلية الطب بجامعة هاسيتيب.
. أكمل تخصصه في الجراحة في مستشفى باسكنت

الجامعي ومستشفى أنقرة نوموني تي آند آر.
عمل محاضرًا وأستاًذا مساعًدا في الجراحة العامة بكلية طب

جامعة غازي عنتاب ،
. حصل الدكتور جولر عىل شهادة "البورد التركي للجراحة".

 حضر العديد من الدورات الجراحية الدولية
. نُشرت مقاالته الطبية في مجالت علمية ، وقدمت دراسات
بحثية في المؤتمرات الجراحية. تم اقتباس عدد كبير من

االستشهادات من دراساته في المنشورات العلمية الدولية. 
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مساعد. البروفيسور د. محمد جولر. يعمل األستاذ الدكتور في
مستشفى ميديلبارك أنطاليا منذ عام 2011.

. الطبيب جولر وفريقه هم طاقم عمل دائم في مستشفى
أنطاليا الطبي.

. يقدم فريقنا 365 يوًما وخدمة 7/24 متاحة للتشاور
والمتابعة.

كان لديه أكثر من 20 عاًما من الخبرة الجراحية.
. ركز الدكتور جولر أعماله عىل جراحة السمنة والتمثيل

الغذائي منذ عام 2009.
. في الممارسة العامة ، يقوم بإجراء جميع العمليات الجراحية
المغلقة (بالمنظار) في منطقة البطن ، وخاصة عمليات

السمنة والنوع الثاني من مرض السكري

في مستشفانا الواقع في مدينة أنطاليا ، عاصمة السياحة في
تركيا ، يتم تنفيذ أنشطة السياحة الصحية النشطة في جميع
التخصصات الطبية ، وخاصة الجراحة التجميلية وزراعة الشعر

وعالجات األسنان. يوجد في المستشفى خدمة ترجمة بعشر

لغات مختلفة


