
 

 ویبعد از عمل اسل  ییغذا  میرژ  راتییتغ

که   ی است که افراد  یعی طب  نی. بنابرادهدیممعده حجم معده کاهش    وی اسل  ی پس از عمل جراح

معده انجام   ویاسل  یکه جراح  یشوند. افراد  ییغذا  میرژ  رات ییدچار تغ  رندی گیمعمل قرار    نیتحت ا

 شکاه  یقابل توجه  زانی آنها به م  یپرخور  زانیم  نی، بنابراکنندیم  یریاحساس س  تر عیسر،  دهندیم

 .ابدییم

 د، یجد  ییبرنامه غذا  افتیخود و در  یی غذا  میرژ  ر ییتغ  ی معده، برا  ویاسل  ی بهتر است پس از جراح

 . دیمشورت کن  هیمتخصص تغذ  ایبا پزشک    حتما  

معده، از جمله   ویاسل  یبعد از جراح   ییغذا  م یرژ  رات ییدر مورد تغ  یشتریمقاله، ما اطالعات ب  ن یا  در

 . میده یمبخورند، ارائه    توانندینم و    توانندیمکه افراد    ییغذاها

 



 

 معده چگونه است؟   ویاسل  ی بعد از جراح  ییغذا  میرژ  رییتغ

 عات، یدوره مصرف ما  کیپس از    دیاست و افراد با  ادیز  اریبس  ییغذا  میرژ  ریی تغ  ،یچاق  یاز جراح  پس

بدن به اندازه    شود یمکار باعث    ن یخود وارد کنند. انجام ا  ییغذا  میبه رژ  ج یجامد را به تدر  ی غذاها

 معده عادت کند.  دیجد

. ساختار برنامه کندیمنظارت  یفرد بعد از جراح یبر مصرف غذا ه یمتخصص تغذ ایپزشک  معموال 

 تحمل فرد.   زانی و م  ی جراح  زانیاز جمله م  ،دارد  ی بستگ  یادیبه عوامل ز  ییغذا  میرژ

 ی جراح از شیپ

به   میرژ  کیاز    توانندیمکه    ییکه تا جا  کنندیم  ه یبه افراد توص  و،یاغلب قبل از عمل اسل  پزشکان

 کنند و وزن خود را کم کنند.   یرویخصوص پ

( BMI)  یکه شاخص توده بدن  یشرکت کنندگان  انی ، در م  2015از سال    عیمطالعه وس  کی  در

 ی چاق  یدرصد از وزن بدن خود را قبل از عمل جراح  9.5که  یمحدوده بود، افراد ن یباالترآنها در 

 .  بردندیم کمتر از عوارض بعد از عمل رنج    یاز دست داده بودند، به طور قابل توجه

به   ازین  یگاسترونوم  ویقبل از اسل  ی مشخص نشده است که افراد تا چه مدت  قی هنوز به طور دق  البته

کم   ریمقاد  یحاو  ییغذا  م یمطالعه نشان داد که رژ  نیحال، چند  نیمخصوص دارند. با ا  میرژ  تیرعا

 صا است، مخصو   یچربکم  م یکاهش وزن کوتاه مدت موثرتر از رژ  یبرا  یقبل از جراح   دراتیکربوه 

 هستند. کیسندرم متابول  ای  یالکل   ر یکبد چرب غ  ی ماریکه مبتال به ب  یافراد  یبرا

کاهش حجم کبد   یافراد برا  کنندیم  هی کبد هستند، توص  یها یمار یب  یکه دارا  یبه افراد  پزشکان

 قبل از عمل استفاده کنند.  ییغذا  میهفته از رژ  6- 2اطراف آن، به مدت    ی چرب  زانیو م

 ی بعد از جراح

 ن یهمچن.  دهدیمنشان    میرژ  یبه مرحله بعد  شرفتیپ  یزمان بعد از عمل را برا  نیترمنیا  ریز  جدول

 .دیمصرف کن   دیتوانیماست که در طول هر مرحله   ییغذاها  شنهاداتیشامل پ



 

خاص   یتحمل فرد نسبت به غذاها   زانیدر افراد مختلف بسته به م  ییغذا  م یرژ  ات ییحال، جز  نیا  با

 توانندیماز افراد    ی متفاوت است چون برخ  یکل  ی معده و زمان بهبود و بهبود  ویاسل  ی پس از جراح

 برسند.   یبه مرحله بعد  گرانیاز د  ترعیسر

 غذاهای مناسب  ها تیمحدود زمان سپری شده از جراحی

ما ساعت   24-48 در   ی شفاف  عاتیفقط  که 

 .دیاتاق هستند را بنوش  یدما

ما فنجان  نصف   عات، یحداکثر 

به   ابدییم  شیافزا  ج یبه تدر و 

روز   8حداقل   در  فنجان 

 .رسدیم

غذاها  روز   3-7 شروع    عیما  ی مصرف  را 

 .دیکن

 ریش

 ا یسو  یهایدنینوش

 نشده  ن یریش  ماست

غذاها هفته   1-2 سراغ  شده   ی به  پوره 

 . دیبرو

 سوپ

 له شده   ی ماه 

 پوره شده  جاتیو سبز  هاوهیم

 کم چرب   ریپن

چرب  ریش پودر   یبدون  با 

 ن یپروتئ

جو   غالت مانند  نازک  و  گرم 

 دوسر

 م ینرم و کراکر را به رژ ی غذاها هفته   2

 د یاضافه کن  ییغذا

 کوفته نرم 

 هم زده ایتخم مرغ آب پز  

 پخته و پوست کنده  جاتیسبز

 نرم و پوست کنده   وهیم

 کراکر 

 حبوبات  .د یجامد برو  ی سراغ غذاها ماه   1



 

 تازه  جاتیو سبز  وهیم

 نان

 کامل   غالت

شامل   میرژ ماه   2 متعادل  و  منظم 

 دیریجامد را از سر بگ   ی غذاها

 باال  ن یپروتئ  یدارا  ی غذاها

 ا یسو  محصوالت 

 مرغ   تخم

 گوشت

 عدس 

 سفت   ریپن

 جات یها و سبز  وهیم

 

 ی عموم  ی دستورالعمل ها

 مختلف باشد.   یکوچک، همراه با مواد مغذ دیبا  تانییغذا  ی هاوعده •

 . دیکن  یدور   ینیریو ش  یچرب ، یکم کالر  ی غذاها  از •

 . دیخود را ثبت کن  ییغذا  میرژ  ن یو پروتئ  ی مقدار غذا، کالر  روزانه •

 .دیکوچک غذا را به طور کامل بجو  ی هالقمهو    دیغذا بخور  یآرام  به •

تغ  ییغذا  میرژ • را  نان، سبز  دیده   ریی خود  برنج،  از مصرف  و    جاتیو  و   یهاوهیم خام  تازه 

استشوندینم   ده یجو  ی راحتبهکه    یی هاگوشت  ن ی همچن مانند  . دیکن  یخوددار  ک ی، 

 شما هستند.  یبرا  ی ترمناسب  یها نهی گزچرخ شده    ی هاگوشت

مواد  نی. ادیخود حذف کن  ییغذا میرا از رژ خیگازدار و  ی هایدنینوش  د،یاستفاده نکن ین از •

م  توانندیم  ییغذا به  که  شوند  معده جد  ی ادیز  زانی باعث  وارد  دچار   دیهوا  و  شود  شما 

 . دیشو  یناراحت

 ی خوددار هاوهیم آبو  ظیغل یهاینیریشقند،   ی حاو  یهایدنینوشخوردن شکر، غذاها و  از •

 .دیکن



 

در روز   یکالر  600تا    300  نیب  دیشما با  یافتیدر  یکالر   ،یدو ماه اول پس از جراح  در •

 متمرکز باشد. عاتیما  ی رو  دیشما با  ییغذا  م یباشد و رژ

 تجاوز کند.  ی کالر  1000از    دی روزانه نبا  ی افتیدر  یکالر •

 یو مواد معدن  ها نیتامیو

 ی هامکملتا آخر عمر از    دیبا  مارانیاست که ب  نیا  ویپس از عمل اسل  ییغذا  میرژ  یرها ییاز تغ  یکی

 استفاده کنند.  یو مواد معدن  نیتامیو

ب  یی غذا  برنامه به  از عمل  آنها آموزش   ها مکملمصرف    زان ی، مشودیمداده    ماران یکه پس  به  را 

 . دهدیم

 نیتامیو  ن، ی تامیو  یاز: مولت  اندعبارتمعموال     دی مصرف کن  د یبا  ی که پس از عمل الغر  ییهامکمل

B12ن یتامیو  م ی، کلس  D  خواهند داشت.   از ین  یدنیجو  ی هانیتامیوبه    ی حت  مارانی از ب  ی و آهن. برخ

 یدنو مواد مع  نیتامیو  نییسطح جذب پا  لیبه دل  کنندینم مصرف    نیتام یکه هر روز و  یمارانیب

 شوند.  ها نی تامیوو    یممکن است دچار کمبود مواد معدن

 



 

 هانیپروتئتغییر رژیم غذایی بعد از جراحی اسلیو و  

 نی سرشار از پروتئ  ی. غذاهادیخود را حفظ کن  ی اچهیماه بافت    نیاز پروتئ  یغن  یخوردن غذاها   با

 ریماست و سا  ر، یتوفو، پن  ا،یسو  ر یتن، مرغ، ش  یماه   ، ییایدر  یغذاها   ، یشامل تخم مرغ، گوشت، ماه 

ماه   ددر روز باشد. اگر در چن  نیگرم پروتئ  75تا    65حداقل   دیاست. هدف شما با  یمحصوالت لبن

 .دینگران نباش  دیهدف برس نیبه ا  د یاول بعد از عمل نتوانست

 

 تغییرات مصرف مایعات پس از عمل اسلیو

 یریبدن جلوگ  یتا از کم آب  دیبنوش  ی بدون کالر   ا ی  یکم کالر   عات یآب و ما  ییغذا  ی هاوعده  نیب

 باشند.  ن یفاقد کافئ  د یبا  عاتی. همه مادیکن

به   دیتوانیم  جی. به تدرد یدر روز بنوش  عاتیفنجان( ما  8)تریل  2کنند که حداقل  یم هیتوص  پزشکان

 . دیهدف برس  نیا



 

 عیسر  ار ی. الکل بسدیخود حذف کن  ییغذا  میرا از رژ  ی که مشروبات الک  شودیم  ه یتوص  یطور جد   به

دهنده خلق و  رییو تغ  بخشآرام ی هاقرصو کنترل اثرات  ینیب ش یو پ شودیمبدن  ستم یجذب س

 . کندیمخو را دشوارتر  

 

 ی جمع بند

از   یبدن  ی هاتیفعالبا پزشک خود در مورد زمان مناسب شروع کردن    دیبا  افراد صحبت کنند و 

رزش و.  را شروع کنند  یبدن   یهاتیفعالسالم،    ییغذا  میرژ  تی، در کنار رعاتوانستندیمکه    یزمان

 بر سالمت شود.  یکاهش اثرات چاق   نی باعث کاهش وزن و همچن  تواندیم منظم  

دو   ای  کیمعده ممکن است روند کاهش وزن کند باشد، اما در عرض    ویاسل  یابتدا پس از جراح  در

 .دیرس  آلدهیابه وزن    توانیمسال  

معده   ویاسل  ی جراح  نهی در زم  ی جراحان چاق  نیترشده  از شناخته   یکی  ، یحامد قدس  دیس  دکتر

 ی جراح  زاتیو تجه  لیوسا  نیدتریجدو با استفاده از    شانیا  کینیمعده در کل  ویاسل  یهستند. جراح 



 

به قسمت درباره ما   دیتوانیم نوبت،    افت یو در  شتریکسب اطالعات ب  ی. براردیگیمصورت    ا یروز دن

 . دیکن  اجعهمر
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