
Aveți nevoie de o 
intervenție chirurgicală 
pentru tratarea 
obezității? 
 

Aflați despre avantajele chirurgiei 
minim invazive cu sistemul 

chirurgical da Vinci®   



 
 
 

Pentru tratarea obezității există multe metode ne-

chirurgicale, cum ar fi dieta, exercițiile fizice și 
tratamentul medicamentos. Pentru pacienții cu un 
indice al masei corporale (IMC) ridicat și cu alte 
afecțiuni cauzate de obezitate poate fi recomandată 
însă chirurgia bariatrică. Cele mai obișnuite proceduri 
de acest fel sunt bypass-ul gastric și gastric sleeve 
(micșorarea stomacului); alteori este utilizat inelul 
gastric. 
 
Bypass Gastric  
Bypass-ul gastric vă micșorează stomacul și 
redirecționează tractul digestiv. În timpul operației, 
stomacul este divizat pentru a crea un stomac nou, 

mai mic. Acesta este conectat cu intestinul subțire, 
alimentele evitând partea cea mai mare a 
stomacului original. Noul stomac este mult mai mic 

– la fel și cantitatea de alimente care încape în el. 
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Gastric Sleeve   
În cadrul procedurii denumite gastric sleeve, sau 

gastrectomie longitudinală, cea mai mare parte a 

stomacului este îndepărtată. Ca și în cazul bypass-ului 

gastric, porțiunea mai mică rămasă din stomac, în formă 
de mânecă (sleeve), este sigilată și poate primi doar o 
cantitate redusă de alimente. 
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Inelul gastric  
Prin această procedură, stomacul este redus cu 
ajutorul unui inel reglabil montat în jurul stomacului. 
Unora dintre pacienți le place ideea că acest inel nu 
este permanent, însă îndepărtarea lui necesită o nouă 
intervenție. 

Opțiuni chirugicale: 
 
Chirurgia bariatrică poate fi efectuată utilizând 
chirurgia deschisă (care presupune o incizie mare) 
care permite medicului să vă atingă organele în 
timpul intervenției.   Chirurgia bariatrică este realizată 
însă de cele mai multe ori prin metode minim 
invazive.  
 
Chirurgia minim invazivă (laparoscopică) presupune 
câteva incizii mici prin care sunt introduse instrumente 
lungi și subțiri și o cameră video mică. Camera transmite 

imagini din interiorul corpului dumneavoastră. Imaginile 
sunt trimise către un monitor aflat în sala de operații, 
care îi ajută pe chirurgi în timpul procedurii. 
 



Chirurgia da Vinci  
 
O opțiune chirurgicală minim invazivă 
 
O opțiune minim invazivă de ultimă oră pentru 
persoanele care au nevoie de intervenție bariatrică 
este chirurgia da Vinci Surgery. 
 
Printre avantajele sistemului da Vinci System se 
numără:  
• Sistem de vizualizare 3D HD  
 
• Instrumente minuscule, care se pot îndoi şi 

roti mult mai bine decât mâna omului 
 
• Vizualizare, precizie şi control imbunătăţite 
 
Chirurgul controlează sistemul da Vinci, care 

transformă mişcările mâinilor sale în mişcări mai 
mici și precise ale instrumentelor minuscule 

introduse în corp.  
 
Dacă urmează să fiți supus unei intervenții 
de chirurgier bariatrică, întrebați-vă medicul 
despre beneficiile potențiale ale intervenției 
cu sistemul da Vinci. 
 
Cu ajutorul sistemului da Vinci au fost 

realizate intervenţii chirurgicale minim 
invazive pentru mai mult de 3 milioane de 

pacienţi din întreaga lume. 
 
Riscuri și alte aspecte care trebuie luate în 
considerare în legătură cu chirugia bariatrică   
(bypass gastric, gastric sleeve): scurgeri și/sau 
îngustarea porțiunii în care sunt reconectate cele două 
porțiuni de intestin, scurgeri la locul de secționare a 
intestinului, malnutriție, sindrom de dumping (tranzit 

prea rapid al alimentelor prin intestinul subțire), 

deshidratare, nevoia de suplimente alimentare, minerale 

și proteine. 
 
Printre contraindicațiile chirurgiei 

endoscopice se numără obezitatea morbidă. 



 
Informaţii importante pentru pacienţi:  
Complicaţii serioase  pot să apară în orice 
intervenţie chirurgicală, incluzând chirurgia da Vinci, 
ajungându-se chiar şi la deces. Riscurile includ, dar 

nu sunt limitate la: rănirea ţesuturilor şi organelor şi 
modificarea tehnicii chirurgicale folosite. Dacă 
medicul dumneavoastră este nevoit să înlocuiască 
tehnica utilizată, acest lucru poate duce la un timp de 
intervenţie mai lung, timp suplimentar sub anestezie, 
incizii suplimentare sau mai mari şi/sau complicaţii 
crescute. Rezultatele chirurgicale individuale pot varia. 

Pacienții care nu sunt potriviți pentru chirurgia minim 
invazivă non-robotică nu se califică nici pentru 
chirurgia da Vinci. Pacienţii trebuie să discute cu 
medicul dacă intervenţia chirurgicală da Vinci este 

soluţia optimă în cazul lor. 
Pacienţii şi medicii trebuie să rtreacă în revistă toate 
informaţiile valabile asupra opţiunilor non-chirurgicale 

sau chirurgicale pentru a lua cea mai bună decizie. 
Pentru alte importante informaţii legate de siguranţă, 

vă rugăm de asemenea să accesaţi  
www.daVinciSurgery.com/Safety. 
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Medicul dumneavoastră este 
unul dintre chirurgii tot mai 

numeroși din lumea întreagă 
care oferă chirurgia da Vinci®. 

 


