Endocrinologia i Nutrició

Principals camps d’actuació de l’Institut Quirúrgic
Avaluació mèdica inicial
Els nostres especialistes (cirurgià, endocrí i nutricionista) realitzaran l’estudi individualitzat del teu
cas, en el qual es determinarà si et pots sotmetre a una cirurgia de l’obesitat. En cas que sigui així,
analitzaran quin serà el tipus de cirurgia que millor s’adapta al teu cas.
Així mateix, decidiran sobre la necessitat de valoracions addicionals a càrrec d’especialistes d’altres
unitats (cardiologia, pneumologia) en cas d’haver d’estabilitzar la teva salut abans de la cirurgia.
Tractaments quirúrgics laparoscòpics i cirurgia invisible-SILS
Cada pacient, d’acord amb les seves característiques personals, pot requerir un tipus de cirurgia o un
altre. Les tècniques més utilitzades actualment són:
• Bypass Gàstric Laparoscòpic (BGL)
• Gastrectomia tubular per laparoscòpia (Sleeve Gastrectomy)
• Derivació biliopancreàtica (Switch o encreuament duodenal)
Control i seguiment postquirúrgic
El tractament de la Cirurgia de
l’Obesitat no acaba amb la intervenció
quirúrgica; requereix un seguiment
continu que controli la pèrdua de
pes i l’estat nutricional. En aquesta
unitat, els endocrins i nutricionistes et
faran un seguiment. Aquesta cirurgia
implica canvis importants en els
hàbits alimentaris que requereixen un
període d’adaptació en què estaràs
acompanyat en tot moment dels
nostres especialistes.
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Quirónsalud, la salut persona a persona.
Més de 100 hospitals, instituts i centres mèdics dedicats a la teva salut en 13 regions:
Andalusia I Aragó I Balears I Canàries I Castella-la Manxa I Catalunya I Comunitat Valenciana I
Extremadura I Galícia I Madrid I Múrcia I Navarra I País Basc

Cirurgia de
l’obesitat

Cirurgia de l’obesitat.
Cirurgia de cicatrius mínimes
Quan perdre pes no és només una decisió estètica
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha declarat
l’obesitat com la major epidèmia del segle XXI.
Actualment hi ha més de 700 milions d’adults
obesos a tot el món
Quan a Cirurgia de l’Obesitat de l’Institut Quirúrgic
Lacy (IQLacy) de l’Hospital Quirónsalud Barcelona
parlem d’obesitat no ens referim només a una
qüestió estètica, sinó que parlem dels problemes de
salut que tenen els pacients obesos: uns problemes
que s’inicien des de l’adolescència.
L’excés de pes sol reduir la capacitat per
desenvolupar amb normalitat activitats de la vida
diària com ara caminar, pujar escales, pentinar-se o cordar-se les sabates i, a causa de l’obesitat,
sorgeixen altres malalties com la diabetis, la hipertensió arterial, l’artrosi o un augment de la
incidència de certs tipus de càncer.er.
A la Unitat de Cirurgia de l’Obesitat de l’IQLacy, comptem amb un grup interdisciplinari d’especialistes
(cirurgians, endocrins, nutricionistes) amb experiència, coneixement i actitud de servei que
valoraran el seu cas de forma individualitzada, i amb una infraestructura i tecnologia punteres; les
sales d’operacions intel·ligents permeten el tractament quirúrgic del pacient utilitzant tècniques
quirúrgiques avançades, la cirurgia bariàtrica laparoscòpica i la cirurgia invisible-SILS, que han
demostrat ser beneficioses per al pacient obès, ja que amb elles es poden realitzar intervencions amb
cicatrius mínimes i amb un temps reduït d’hospitalització.

Cirurgia bariàtrica laparoscòpica
Cirurgia SILS
El primer pas per saber si existeix obesitat o no és conèixer el seu Índex de Massa Corporal (IMC).

Calcula el teu IMC (Índex de Massa
Corporal)

IMC =

Pes (kg)
Estatura2 (m2)

L’IMC és només una fórmula matemàtica que
relaciona el teu pes i la teva estatura.
• IMC igual o superior a 25: sobrepès
• IMC igual o superior a 30: obesitat
• IMC igual o superior a 40: obesitat mòrbida
L’obesitat mòrbida respon malament als
tractaments convencionals de l’obesitat (dieta,
exercici, medicaments per aprimar, etc.). Totes
les publicacions mèdiques estan d’acord en què,
avui dia, l’únic tractament eficaç per a l’obesitat
mòrbida és la cirurgia. Si tens un IMC de 40, o
de 35 amb malalties greus (diabetis, hipertensió,
etc.), pot plantejar-te realitzar una intervenció de
cirurgia de l’obesitat.
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