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Maovähendusoperatsioon
pakub ülekaalule jäädava
lahenduse
Kaaluprobleemid ja rasvumine on tänapäeval kogu rahvastiku tervist ohustav
epideemia, mille on kaasa toonud elukvaliteedi ja jõukuse üldine kasv. Kui suurem
osa inimesi on võimelised soovi korral ise oma kaalu kontrolli alla saama, on suur
osa neidki, kes pole võimelised kirurgilise sekkumiseta rasvumisele vastu astuma.
Eluiga pikendav operatsioon

Dr Sven Troost,
Troost Kirurgia

„M

ingist piirist üle
läinud kehakaal ja
tugev rasvumine ei
allu enam tavalistele kaalulangetustele või väikestele ja
keskmistele korrektsioonidele elustiilis.
On täiesti tavaline, et suure kaaluga
inimesed langetavad mõnikümmend
kilo, kuid tagasi tuleb kolmkümmend,
langetatakse jälle mõnikümmend kilo,
juurde tuleb aga kakskümmend viis kilo.
Toimub palju räägitud jojo-efekt ning
kaal ei saagi püsivalt langeda,” mainib
maovähendusoperatsioone tegev kirurg
Sven Troost.
Nendel juhtudel tuleb appi maovähendusoperatsioonina tuntud lõikus,
mille mõte on takistada inimese
seedesüsteemi liigseid kaloreid omastamast. Lõikuse eesmärk on aga pakkuda
inimestele konkreetseid, koheseid ja
mõõdetavaid tulemusi kaalu alandamisel. Tõsine ülekaal võib alandada inimese enesehinnangut, kahjustab tõsiselt
tervist ja elukvaliteeti ning vähendab
olulisel määral eluiga. See on viimane
lahendus probleemile, mis muul juhul
võib olla inimesele ka ohtlik.

„Tegemist ei ole kindlasti ilukirurgiaga.
Operatsioon pikendab otseselt inimese
eluiga ning kuna tegemist on eluiga
pikendava protsessiga, on alati mõistlik teha seda ennekõike noorematele
inimestele. Maovähendusoperatsioon
parandab kindlasti elukvaliteeti, tervist
ja mõjutab enesekindlust, samas võtab
ära raskuse ravikindlustuselt, kuna ei pea
hakkama tulevikus rasvumisest tekkivate
haiguste raviga tegelema. Võib öelda, et
see operatsioon on pikas perspektiivis
riigile vägagi kasumlik,” nendib Troost,
kes lisab, et praegu kuulub maovähendusoperatsioon Haigekassa kompenseeritud ravimeetodite hulka.
Eestis tehakse aastas umbes 700
sellist lõikust ning arstid loevad operatsioonide edukust väga kõrgeks – umbes
85–90% lõikuse läbinud inimestest
saavutab oma soovitud tulemuse. Põhjus
selleks peidab ennast operatsiooni ettevalmistuses: lõikusele võetakse ainult
need, kes on piisavalt motiveeritud ja ise
seda lõikust soovivad.
„Tegelikkuses opereeritakse magu
väiksemaks ainult umbes ühel protsendil
inimestest, kellel on näidustused olemas,
kes seda hädasti vajaksid ja kes seda ehk
ka soovivad. Väga oluline on, et inimene
jõuab ise selle otsuseni, tuleb konsultatsiooni ja hakkab valmistuma,” lisab kirurg.
Valmistumine tähendab aga pikka
tõestust nii endale kui ka arstidele, et
maovähendus on tõesti vajadus ja soov.
Enne tegelikku lõikust tuleb läbida konsultatsioonid ning umbes kuue kuu jooksul

alandada iseseisvalt oma kehakaalu. Sellega näitab patsient motivatsiooni ka pärast
lõikust oma elustiili muuta.

Operatsioonijärgne uus elu
Kirurgid ei reklaami enamasti maovähendusoperatsioone, väga harva paneb selle
mõtte patsiendile pähe perearst. Vahel
võib lõikust soovitada näiteks ortopeed, kui on vaja liigeseprobleemi vastu
lahendust kaalulangusest. Troosti sõnul
jõuab enamik patsiente lõikuse juurde
pärast omakäelisi uuringuid internetist
ja foorumitest, kus teised lõikuse läbinud
inimesed oma kogemusi jagavad. Praegu
on patsientide hulgas veel rohkem naisi
kui mehi.
Maovähendusoperatsiooni konsultatsiooni võetakse üldiselt inimesed,
kelle kehamassiindeks on üle 40. Kui aga
inimesel on kaasnevaid haigusi, nagu
kõrgvererõhutõbi, diabeet või liigesehaigused, rahuldutakse, kui kehamassiindeks on 35.
Kaalulangus toimub pärast lõikust
umbes kahe aasta jooksul. Kõige kiirem
kaalulangus toimub esimese kuue kuuga,
seejärel tuleb aga leida õige tasakaal spordi, toidu ja liikumise vahel, et kaal saaks
vaikselt normaliseeruda. Troost soovitab
üsna kohe pärast lõikust leida endale
sobilik liikumine või sport ning alustada
selle regulaarse harrastamisega.
„Õige suhtumine ja toitumine ning
piisav liikumine ja sport on see, mis
tagab pärast lõikust eduka elu. Kui kaal
langeb, on ka spordist rohkem rõõmu.
Kui spordist on rõõmu, langeb ka kaal
kiiremini,” lisab kirurg. •
Vaata lisa www.troostkirurgia.ee

