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GYOMORSZŰKÍTŐ
MŰTÉTTEL SEM

  ÚSZHATÓ MEG…

 KEVESEBBŐL  
 KEVESEBB 
A gyomorbypassműtét komoly 

beavatkozás, súlyos kocká-

zatai vannak, a halálozási 

esélye 1:300-hoz. – Meglepő, 

de a betegek többsége „meg-

nyugtat”, hogy azt sem bánja, 

ha ő lesz a háromszázadik, 

mert a jelenlegi állapotában 

nem akar tovább élni – tette 

hozzá dr. Vasas Péter. Fontos, 

hogy a beteg altatható és éb-

reszthető legyen, hiszen egy 

erősen túlsúlyos embert nagy 

rizikó elaltatni. 

A másfél-két órás, lapa-

roszkopós, tehát kulcslyuk-

technikával végzett műtét 

során öt apró metszést 

ejtenek a hason. Nagyjából 

tojásnyira csökkentik a gyo-

mor térfogatát, így a beteg 

az élete további részében 

már pár falat táplálék elfo-

gyasztása után úgy érzi, tele 

van. A gyomor és a nyombél 

elülső szakaszát összekötve 

megváltoztatják a táplálék 

haladási útvonalát, aminek 

következtében az ételek fel-

szívódása is csökken. A keve-

sebb ételből tehát kevesebb 

is épül be. Megszűnik az ál-

landó farkaséhség és a nas-

solási vágy is. Hormonális 

és idegrendszeri, sőt men-

tális változást is eredményez 

a műtét, így könnyebb is el-

lenállni a csábításnak.

 ELÉG ÉS KÉSZ 
A műtét utáni négy órában 

a beteg kialussza az altató-

szereket, de aztán – a trom-

bózisveszély csökkentése 

miatt – kötelező fölkelnie. 

Tizenkét óra múlva folyadékot 

kap. Két nap múlva, amikor 

már meg tud inni egy-más-

fél liter folyadékot, és nincs 

komplikáció, haza is mehet. 

Az étrendje nagyjából a ba-

bák táplálásának fázisaihoz 

hasonló: először pépeset, pü-

réset ehet, szilárd táplálékot 

csak 4-6 hét múlva. Mozogni 

viszont már két héttel a műtét 

után el lehet kezdeni. Ekkor 

már a legtöbben dolgozni 

is visszamennek.

A későbbiekben, bár nincs 

előírás, józan észen alapuló 

étkezés javasolt, bármit le-

het fogyasztani, de igencsak 

csökkentett mennyiségben. 

Ennek mértéke sincs meg-

határozva, van, akinél három 

kanál leves, másnál öt. A be-

tegek örömmel veszik észre, 

hogy abba tudják hagyni, 

ha elég. Olyanok is, akik 

korábban jelentős mennyi-

ségeket ettek. Előírás viszont 

a vas-, a kalcium- és a multivi-

tamin életen át tartó szedése, 

valamint háromhavonta a B12-

vitamin-injekció is.

 DIÉTA ÉS FITNESZ  
 MINDHALÁLIG 
Azoknak jöhet szóba 

ez az egyébként nem is ol-

csó lehetőség, akiknek 

a testtömegindexe, a BMI-je 

eléri a 40-et vagy 35 feletti, 

de már vannak társult beteg-

ségeik – magas vérnyomás, 

cukorbetegség, magas ko-

leszterinszint, térdfájdalom 

stb. – is. – Húsz-huszonöt 

kilós túlsúly esetén – előbb – 

inkább életmód-változtatást 

javaslunk, esetleg más mód-

szerekkel, például gyomor-

ballonnal való próbálkozást. 

Van, akinek az operációhoz 

is fogynia kell. Mielőtt beindul 

a jojóeffektus és elkezdene 

visszahízni, megműtjük – 

mondja a sebész. 

A gyomorbypassműtét ideá-

lis alanya az, aki próbált már 

saját erőből lefogyni, túl van 

számos diétán, amelyekkel bár 

fogyott, mindig visszahízott. 

A műtétet akkor érdemes elvé-

gezni, ha a beteg fejben készen 

áll, megérti, hogy ez az utolsó 

esélye, és hajlandó – életre 

szóló – életmódbeli változta-

tásra is. – Nem lehet mindent, 

de főleg minden mennyiség-

ben megenni – hangsúlyozza 

dr. Vasas Péter. 

 ELFÉRNI EGY SZÉKEN 
Hosszú távon akkor tekinthető 

sikeresnek a műtét, ha a je-

lentős súlycsökkenés mellett 

a társult betegségek is javultak 

vagy meg is szűntek, például 

inzulinos injekcióra szoruló 

cukorbetegnek már csak tab-

lettát kell szednie, illetve to-

vábbi életminőségbeli javulás 

is tapasztalható. A masszív 

túlsúly miatt bezárkózó beteg 

örömmel megy társaságba 

és akár strandra is, élvezi, hogy 

egy normál méretű széken 

is elfér. És az alhas meglazu-

lása, azaz a lógó bőr is inkább 

a siker fokmérője szokott lenni, 

és nem okoz gondot, hogy 

a korrekciójához akár újra kés 

alá kell feküdni. | DF

  EGÉSZSÉG  

SZAKÉRTŐ

DR. VASAS PÉTER
sebész

Létezik egy utolsó lehetőség, ha a hagyományos fogyó-
kúrás módszerek nem eredményesek, mert, bár lehet 
velük fogyni, hosszú távon nem tartható meg a súly-
vesztés. Tévedés azonban azt remélni, hogy a gyomor-
bypassműtét után egyből soványan ébresztenek fel, 
és megspórolható az életmódváltás. | SZÖVEG: BARABÁS JÚLIA 

Az elmúlt hónapokban a bul-

vársajtó sokat foglalkozott Tóth 

Vera fogyásával. Az énekesnő 

a kommentelőktől folyamato-

san kap hideget-meleget egy-

aránt, amiből jól látszik, hogy 

kevesen tudják, mivel jár egy 

ilyen beavatkozás. Sokan hiszik, 

hogy a gyomorbypassműtét 

csodaszer, pedig inkább eszköz, 

amellyel „jó” útra lehet térni. 

Tudatos táplálkozás és rendsze-

res testmozgás nélkül az ugyan 

látványosan elveszített, jelentős 

súly vissza is tud kúszni.

 HATALMAS A FOGYÁS 
A gyomorszűkítő műtét azok-

nak jelenthet – egyébként 

kifejezetten drasztikus – meg-

oldást, akik a hagyományos 

módszerekkel nem tudják 

kontrollálni a súlyukat – je-

lenti ki dr. Vasas Péter sebész, 

aki már több mint négyszáz 

sikeres beavatkozást végzett. 

A műtét rövid távon biztos, 

hogy fogyást eredményez, 

ami közép- és hosszú távon 

általában 85-90 százalékban 

marad meg. Ez azonban attól 

függ, mennyire sikerül az élet-

módváltás. A műtét nem oldja 

meg az elhízás alapproblémá-

ját, és főleg nem lehet „szőkén 

és hosszú combbal” felébredni 

az altatásból. Olyan módszer, 

amellyel a súlyfelesleg 70-

75 százaléka biztosan leadható, 

de a megtartása a betegtől 

függ. A műtét utáni két évben 

várható fogyás üteme az első 

hónapokban gyors: hat-nyolc 

kiló is lehet, aztán lassul. – Van 

olyan betegem, akit százhúsz 

kilóval operáltam, egy évvel 

később hetvenkilósan, az ideá-

lis súlyánál is könnyebben lát-

tam újra, mert figyel a táplálko-

zására és mindennap sportol. 

De tudok olyanról is, aki pró-

bálgatja, hogy meg tud-e enni 

három pizzaszeletet. Olyan be-

avatkozás nem létezik, amellyel 

százszázalékosan garantálható 

a hosszú távú fogyás, pláne 

a beteg együttműködése nélkül 

– hangsúlyozza a sebész.

Az egyáltalán nem 

kockázatmentes (akár halált 

is okozó) műtét során nagyjából 

tojásnyira csökkentik a gyomor 

térfogatát, így a beteg az élete 

további részében már pár falat 

táplálék elfogyasztása után úgy 

érzi, tele van.


