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 jotka kuntoile-

vat päivittäin saadakseen hy-

vät muodot, mutta säännölli- 

sestä urheilusta huolimatta 

rasvoittunutta vatsaa ei saa-

da pois. ”Vatsalihaksien pääl-

lä sijaitsevan ihonalaisen ku-

doksen muutoksiin vaikutta-

minen urheilulla, ruokavali-

olla tai hieronnalla on mah-

dollista vain rajoitetusti, kos-

ka useissa tapauksissa on seu-

rauksena tärkeiden tukiraken- 

teiden repeytymiä”, toteaa 

eräs Viron tunnetuimpia ki-

rurgeja, Itä-Tallinnan keskus-

sairaalan kirurgiakeskuksen 

johtaja Andre Trudnikov. Näis-

sä tapauksissa on apuna nyky-

ajan tehokkain liikalihavuu-

den vastainen hoitomenetel-

mä − bariatrinen kirurgia.

Virossa on tehty korkeata-

soisia bariatrisia leikkauksia 

jo lähes parinkymmenen vuo-

den ajan. Bariatrisessa leik-

kauksessa pienennetään ma-

halaukun kokoa tai lyhenne-

tään ohutsuolen osaa, jonka lä-

pi ruoka kulkee. Tämän ansios-

ta leikkaus muuttaa olennai-

sesti potilaan ruokatottumuk-

sia ja syömiskäyttäytymistä, 

ja luonnollisesti parempaan 

suuntaan. Leikkauksen jälkeen 

potilas saavuttaa kylläisyyden 

tunteen pienemmällä ruoka-

määrällä. Tämän tuloksena 

kehon paino putoaa jatkuvas-

ti, useat lihavuudesta johtuvat 

sairaudet parantuvat (tyypin 2 

diabetes, uniapnea, veren kor-

kea kolesterolipitoisuus, veren-

painetauti, nivelvaivat yms.) ja 

elinikä pidentyy.

Sairaalassamme suoritta-

vat bariatrisia leikkauksia eri-

koiskoulutuksen saaneet yleis-

kirurgit. Bariatrista kirurgiaa 

on sairaalassa tehty jo vuodes-

ta 2005 alkaen.� 	 
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leikkauksen 

voi suorittaa henkilölle, jonka 

kehon painoindeksi on 40 tai li-

havuuteen liittyvässä taudissa 

vähintään 35. Leikkaus suori-

tetaan 18–65-vuotiaille henki-

löille, mutta Trudnikovin mu-

kaan ei iän suhteen ole ylä-

rajaa − se riippuu pikemmin-

kin potilaan yleisestä tervey-

dentilasta.

Bariatrisen hoidon ensim-

mäinen vaihe on konsultoin-

ti kirurgin kanssa, joka ohjaa 

potilaan tarvittaessa sisätau-

tilääkärin, anestesiologin, psy-

kiatrin ja psykologin puoleen. 

Potilaan tila vahvistetaan veri-

kokeella, gastroskopialla ja ult-

raäänitutkimuksessa – tämä 

auttaa kirurgia valitsemaan 

sopivimmat leikkausmene-

telmät. Menetelmiä on neljä: 

laparoskooppinen mahalau-

kun ohitus eli gastric bypass, 

laparoskooppinen ns. hihaty-

pistys eli sleeve gastrektomia, 

laparoskooppinen pantaleik-

kaus ja laparoskooppinen ma-

halaukun plikaatio. Joissain 

tapauksissa voidaan menetel-

miä myös yhdistellä.

Ensimmäisen leikkauksen 

jälkeisen vuoden aikana käy-

dään säännöllisesti erikoislää-

kärin vastaanotolla, otetaan 

korvaushoitoja ja nautitaan vi-

tamiineja, kalsiumia ja rauta-

tabletteja. Tämän jälkeen lei-

kattu potilas tarkastetaan vä-

hintään kerran vuodessa. Toi-

sesta vuodesta lähtien potilas 

on perhelääkärin valvonnan 

alla, ja mikäli ongelmia syn-

tyy, on apuna kirurgi. 

”Kaiken kaikkiaan voidaan 

sanoa, että potilaat ovat uu-

desta ulkomuodostaan posi-

tiivisesti yllättyneitä”, kertoo 

Trudnikov. ”Vatsan alaosaan 

jäävä arpi on epäilemättä huo-

mattavasti esteettisempi kuin 

riippuva vatsa.”

Bariatrisen leikkauksen 

hinta on 4500 euroa.

Lisätietoja laihdutusleik-

kauksista Itä-Tallinnan Kes-

kussairaalassa:

Ota yhteyttä sähköpostitse 

health@itk.ee, puhelimitse 

+372 620 7987, www.itk.ee
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