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Data operaţiei: octombrie 2010
Sunt Renata W, am 37 de ani. Aproape acum doi ani, m-am întâlnit cu domnul dr. Mohos în
Veszprém.
Pe baza rezultatelor medicale de atunci sufeream de obezitate patologică (IMC 36), cu
complicaţii de diabet fără dependenţă de insulină, glicemia fiind de 14 pe stomacul gol. Din
păcate, dietele au avut succes doar pentru o perioadă scurtă de timp, pentru că uneori am luat
mai mult în greutate decât am slăbit! Cu domnul doctor Mohos m-am întâlnit în spitalul din
Veszprem. Am primit informaţii cu privire la procesul de intervenţia by-pass gastric, dar şi cu
privire la potenţialele pericole!
După efectuarea gastroscopiei, analizelor de sânge, ecografie pulmonară şi cardiacă în toamna
anului 2010 am fost supusă intervenţiei chirurgicale.
În acea perioadă greutatea mea a fost de 121 kg la înălţime de 175cm! Zilele după operaţie au
fost doar uşor neplăcute, nu am avut dureri, şi rănile se vindecau rapid. Cu doar două zile
după operaţie mă plimbam prin spital. Desigur, cu mâncarea nu a mers aşa de repede.
Era chiar ciudat, că după câteva linguri de supă m-am simţit sătulă.
În primele săptămâni am mâncat încet în mod deliberat, iar în timp ce mâncam, sau înainte şi
după nu băusem deloc. Au fost câteva alimente de care mi s-a făcut rău, de ex.: prea dulce,
carne de pui. Dar aceste greţuri au dispărut în câteva luni. Astăzi pot mânca orice nu mi se
mai face rău! În prima perioadă, când se dilata stomacul am avut dureri uşoare, dar acestea au
trecut de curând. Am început să slăbesc repede. În octombrie 2010, când am ieşit din spital
am avut deja doar 110 kg, la sfârşitul lunii decembrie 85 kg, în februarie 2011 76 kg, iar în
luna aprilie 70 kg. Acum în martie 2012 am 60 de kilograme! Nu mai slăbesc, greutatea mea
s-a oprit!
Am rezultate foarte bune, nu este nevoie să iau vreun medicament. Glicemia este între limitele
normale (5,5). Sunt foarte recunoscător domnului dr. Mohos pentru că m-a ajutat, şi viaţa mea
este acum una sănătoasă şi fericită. Mulţumesc !!!!!!!!
Cu stimă,
Reni

