
 

 ی ممنوع پس از عمل الغر   ی خوراک  14

 ز یبعد از عمل از آنها پره   دیکه با  یی ممکن است در مورد غذاها  ،دیکنیمفکر    یچاق   ی اگر به جراح

 ی هاهی توصدارند، اما    یچاق   ی پس از جراح  یمتفاوت  یازها یهمه افراد ن  نکهی .  با ادیکنجکاو باش  د،یکن

 کنند.   تیاآنها را رع  دیبا  ، دهندیمانجام   یالغر   ی که جراح  یوجود دارد که تمام افراد  یکل

جامد بخورند، آزاد   ی غذاها  توانندیم  نکهیکه به محض ا  کنندیمبه اشتباه تصور    مارانیاز ب  یبرخ

خود را از   دیکه با  کنندیمتصور    گر ید  ی خود بگنجانند. برخ  ییرا در برنامه غذا  ی زیهستند که هرچ

. کنندیم  اشتباهداشته باشند. اما هر دو    یسفت و سخت  اریبس  ییغذا  میغذاها محروم کنند و رژ  شتریب

 .میپردازیم  د، یاز آنها استفاده کن  یپس از جراح  دیکه نبا  ییغذا  14  ی در ادامه به معرف

 

 خوراکی های ممنوع پس از جراحی کاهش وزن 

زندگی افراد بسیار متفاوت می شود. در نتیجه رژیم غذایی بیماران پس از جراحی کاهش وزن، سبک  

با زمان قبل از عمل کامال تفاوت پیدا می کند. لیست زیر، مهم ترین مواد غذایی هستند که باید 

 مصرف آنها را حذف، یا به حداقل برسانید. 



 

 ی بدون کالر  یغذاها .1

 میبا انتخاب رژ  دی، باشودیمکوچک    سهیک  کیمعده شما به اندازه    یپس از جراح  معموالًآنجا که    از

م  ییغذا به  مغذ  یکاف  زانیعاقالنه،  رژدیکن  افتیدر  ی مواد  معن  یچاق  یجراح  م ی.  از   ز یپره   ی به 

 ، ینیریششامل    هایخوراک  نیندارند. ا  ییارزش غذا  چ یه   ایدارند    یکم   ییاست که ارزش غذا  ییغذاها

 ه یممکن است دچار سوءتغذ د،یغذاها را بخور نی برنج و ذرت بوداده است. اگر ا کیپوره، ک پس،یچ

به نام   ی ماری منجر به ب  توانندیمسرخ شده    ایپر از قند    ی. غذاهادیده   شیوزن خود را افزا  ایشده  

استفراغ    حتماالً سرد، حالت تهوع و ا  قیباعث ضعف، تعر  نگیشوند. سندرم دامپ  "نگیسندرم دامپ"

 .شودیمو اسهال  

 الکل .2

در   دی. باشودینم   هیتوص  ی پس از جراح  ییغذا  می از رژ  یدارد و به عنوان بخش  ییباال  یمشروب کالر

 ن، ی. عالوه بر ادیبرو یو مواد معدن ها نیتامیوسرشار از  ی به سراغ غذاها یبعد از جراح  ییغذا میرژ

 شود.  ت یموممنجر به مس   تواند یمکه    ،ابدییم   شیافزا  ی ریبه طور چشمگ  ی جذب الکل پس از جراح

 ن ی( بدون کافئیدنینوش  ای( آب )وانیهشت ل  ای)تریکه هر روز دو ل  شودیم  هی توص  مارانیبه ب  معموالً

بعد از غذا و هنگام غذا  ایقبل  قهیدق 30که  دیداشته باش اد یمهم است که به  نیشکر بنوشند. ا ای

 . دیاستفاده نکن  ی دنیخوردن، از نوش

 ی نان، برنج و ماکارون .3

آنها بدون   دنیبشوند و بل  ر یممکن است در گلو خم   ،ینان، برنج و ماکارون  ینشاسته ا  تی ماه   لیدل  به

شما است را   دیکه معده جد  یا  سهیسوراخ ک  توانندیم موارد آنها    یدر برخ  یدشوار باشد. حت  عیما

اما   د، یکنخود حذق    ییغذا  میرا از رژ  ییمواد غذا  نیکه به طور کامل ا  ست یمسدود کنند. الزم ن

کن اجتناب  آنها  از  ابتدا  در  است  وقتدیبهتر  ا  ی.  غذا  نیاز   د یکن  یسع  ، دیکنیماستفاده    ییمواد 

کوچک است و هر لقمه را   تانیهالقمهکه    دیو مطمئن شو  دیداشته باش  یکوچک   ار یبس  یهاوعده

 .دیجویم  کامالً



 

 

   جات یو سبز هاوه یم .4

که   یجاتیاما از مصرف سبز  د،یخود بگنجان  ییغذا  میدر رژ  جاتیو سبز  وهی م  ی ادیمقدار ز  د یبا  شما

هستند  ییکلم و مارچوبه مواد غذا ،ی. کرفس، ذرت، کلم بروکلدیهضم آنها سخت است اجتناب کن

را   ذاها غ  نیا  دیاز آنها اجتناب کرد. با گذشت زمان، ممکن است بتوان  دیاول با  ی که قطعاً در روزها

 نه یگز  یو نخود فرنگ  ای. لوب دیپخته و نرم بدون پوست بخور  جاتیاما در ابتدا، تنها سبز  د، یتحمل کن

بعد از عمل   ییغذا  میرژ  مناسب در  هیحفظ تغذ  ی برا  ازیمورد ن  یاضاف  نیپروتئ  رایهستند ز  یمناسب

 .کنندیم  نی تأم  زیرا ن

 پرچرب یغذاها .5

 یطوالن  تیموفق  یچرب بعد از عمل ممکن است باعث تهوع شود و به عالوه برا  یغذاها   خوردن

سفت را کنار   یرهایکامل و پن  ریکره، ش  س،ی. کالباس، سوسستین  دیمدت روند کاهش وزن مف

کم چرب، گوشت   یچیساندو  ی هاگوشت.  دیکم چرب را انتخاب کن  ی ها نهیگزآن    ی و به جا  دیبگذار

در   یاز حد چرب  ش ی. خوردن بدیکم چرب را انتخاب کن  ی رهایمرغ، بوقلمون و پن  ، یبگاو بدون چر



 

غذاها ممکن است منجر   نی از حد ا  شی مصرف ب  نی شود. همچن  یمار یباعث ب  تواندیم  ییغذا  میرژ

 شود.  نگیبه سندرم دامپ

 

 باالو شکر  نیکافئ  ی دارا یهایدنینوش  .6

 دنیممنوع شود. نوش  یالغر   یپس از جراح   دیفروکتوز با  ایشکر، شربت ذرت    یحاو  یدنینوش  هرگونه

شود.   نگیمنجر به سندرم دامپ  تواند یم  یصنعت  یها وهیممانند نوشابه و آب    ن یریش  یهایدنینوش

منجر به کم   نی. کافئدی را انتخاب کن  ی و چا  نیقهوه بدون کافئ  ،یعیطب  یها وهیمآب  ،  در عوض، آب

 . دیاز آن اجتناب کن  د، یخود عادت کن  ترکوچککه به معده    یتا زمان  ن ی، بنابراشودیمبدن    یآب



 

 

 گوشت   .7

 ی خود را به خوب یاست که غذا نیا رند یبگ ادی ی بعد از جراح  د یبا یچاق ماران یکه ب ی از عادات یکی

به اندازه غذا   دنیشود. جو  ی م  ترراحتو هضم آن    دنیبلع  د، یخود را بجو  ی غذا  شتر یبجوند. هرچه ب

 ت اس  یی غذا  میبرنامه رژ  ی جزء ضرور   ی مهم است. گوشت بدون چرب  اریهنگام خوردن گوشت بس

 د، یکامل گوشت عادت نکرده ا  دن یکه به جو  یاست. تا زمان  ن یپروتئ  افتیدر  ی شما برا  ی منبع اصل

پاک کن است   کیکه اندازه    ییهالقمه. با  دیگوشت گردن را انتخاب کن  ای   یبدون چرب  یهاگوشت

 ای. در عوض، مرغ چرخ کرده  دیکن  ی هات داگ و ژامبون خوددار  ک،ی. از مصرف استدیشروع کن

 . دیرا انتخاب کن  یماه   ا یشده    پز یمرغ آ  قلمون،بو

 خشکمواد غذایی  .8

 ی محدود است، ممکن است خوردن غذاها  یالغر  یپس از جراح  عاتیمصرف ما  زانیکه م  ییآنجا  از

از مصرف   ، یچاق  یپس از جراح  ییدر مراحل ابتدا  دیکن  یسع  نیمشکل باشد. بنابرا  ی خشک کم 

 . دیکن  یخودددار ها لیآجخشک مانند   ییمواد غذا



 

 تند   ایدار  یچاشن اریبس یغذاها .9

 ویکروو یگرم شده در ما یغذاها .10

 فست فود  .11

   ن یمارگار ایسس ساالد، کره   ونز، یاضافه مانند ما یهایچرب .12

 تنقالت شور  ر یو سا ی نیزم ب یس  پسیچ ، الیتورت پس یمانند چ ییهاوعده  انیم .13

 ی نیریش  ای یراشکی مانند پ جاتینی ریدسرها و ش  .14

 جمع بندی 

محدود کننده به نظر برسد،   اریپس معده ممکن است بس ی بعد از عمل پس از عمل با ییغذا میرژ

که پس از  کنندیم هی. پزشکان توصدیبخور دیو با دیتوانیموجود دارد که   یادیز یزها ی اما هنوز چ

و   دینک  هاتحمل  دیتوانیم که    ییمصرف غذا، غذاها  زانیتا م  دیکن  هیته  ییدفترچه غذا  کی  ،یجراح

 ع یسر  یلیخ   د یتوانیمروش،    نی. با استفاده از ادیسیرا در آن بنو  د یتحمل کن  د یتوانینم که    ییغذاها

 .دی وفق ده   دیجد  طیخود را با شرا

 ی هاعملنتیجه    دیتوانیمدکتر حامد قدسی یکی از جراحان مطرح چاقی و کاهش وزن هستند که 

الغری ایشان را در صفحه اینستاگرامشان مشاهده کنید و در صورت تمایل برای الغری و داشتن 

 ، به شماره واتس آپ پیام دهید.ترسالمسبک زندگی  
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