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فاز اول  :رژيم مايعات ( 01روز اول بعد ازعمل )

روز سوم تا هفتم بعداز جراحي اولين ويزيت توسط

روز اول و دوم بعد از عمل جراحي رژيم مايعات شفاف

جراح انجام ميشود.

فقط مجاز .به نوشيدن مايعات شفاف مي باشيد مانند :

مواردي كه بايد رعايت و يا اجتناب كنيد :

آب ،چاي كمرنگ با كمي عسل و يا چاي سبز يا

 هرگز مايعات رابا ني ننوشيد

دمنوش هاي گياهي  ،آبميوه طبيعي صاف شده و بدون

 قطع مصرف نوشيدني هاي الكلي

پالپ كه به نسبت 1به  5بااب رقيق شده باشد.

 قطع مصرف نوشيدني هاي شكردار

هر وعده مايعات به اندازه يك چهارم فنجان مي باشد

 قطع مصرف نوشيدني هاي گازدار

كه بايد جرعه جرعه و به آهستگي ميل شود حتما

 قطع كافئين

يك و نيم تا دو ليتر مايعات در روز نوشيده شود يعني

 نوشيدن سريع مايعات

حدود  6تا 8فنجان( هرفنجان بايد به اندازه 052

 نوشيدن حجم زياد مايعات دريك وعده

سي سي باشد)
روزهاي سوم تا دهم بعد از عمل جراحي
(رژيم مايعات كامل)

 نوشيدن مايعات سرد يا داغ مايعات بايد هم
دماي اطاق باشد.

آب عدسي وسپس عدسي پوره شده و رقيق  -پنير كم

چرب رنده شده -كشك خورد شده و ريز و نرم
شده -ماست اسفناج يا ماست و بادمجان رقيق -
ميوه جات پخته شده خانگي و كورن فلكس با
مقدار زيادي شيركم چرب -تخم مرغ پخته له شده
و ژله بدون قند.
تمامي غذاهاي مصرفي دراين مدت بايد به صورت
نرم تهيه شده و مواد جامد با مايعاتي مثل آب -
شير بدون چربي  -آب ميوه بدون شكر -آب
گوشت مخلوط گردد به اين منظور ميتوان از غذا
ساز يا همزن دستي استفاده كرد.
حذف آبميوه و ميوه وجايگزيني ميوه هاي رنده
شده .ميزان وعده هاي مورد نظر حداكثر دو تا سه

آب  -چاي كمرنگ بدون شكر  -آبميوه طبيعي بدون

فاز دوم  :رژيم غذاهاي پوره ورقيق شده ده روز

قاشق يا سه چهارم فنجان است  .غذا بايد به آرامي

پالپ رقيق شده به نسبت  1به  - 5ماست كم چرب –

دوم بعداز جراحي

و به صورت لقمه هاي كوچك ميل شود و به محض

دوغ.

درابتدا غذاي موردنياز بايد نرم و روان باشد.

احساس سيري بايد غذا خوردن متوقف شود.

از روز چهارم بعداز عمل

شما بايد غذاهايي كه بسيار نرم و پوره شده وبدون

نوشيدن روزانه يك ونيم ليتر آب و مايعات ضروري

 آب گوشت يا مرغ صاف شده و سپس آب سوپ ياا

مواد جامد به ميزان كم 3وعده اصلي و 3ميان وعده

است كه بايد بين وعده هاي غذايي به صورت

ميل كنيد .شامل  :پوره سيب زميني رقيق شده با

تدريجي مصرف و همراه غذا نوشيده نشود .

آش صاف شده رقيق اضافه كنيد.
 هروعده به اندازه يك چهارم فنجان باشد.

اب گوشت

 نوشيدن يك ونيم تا دو ليتر مايعات در روز

پوره سبزيجات رقيق شده با اب گوشت ماست كم

الزامي است.

چرب  -سوپ ميكس شده
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فاز سوم  :رژيم غذاهاي نرم و نيمه جامد
ده روز سوم بعد از جراحي

نوع .
غذاي مصرفي در اين مدت مشابه ده روز
دوم است امنياز به پوره كردن غذاها نيست .
در اين مرحله غذا درحدي كه با پشت چنگال
نرم شود كافي است  .شامل  :گوشت چرخ
كرده -گوشت ماهي  -گوشت مرغ  -انواع
سوپ و آش  -تخم مرغ پخته يا املت-
سبزيجات پخته و ميوه فصل نرم بدون پوست.

فاز چهارم  :رژيم غذاي جامد
ماه دوم بعداز عمل
بيمار بايد به آهستگي غذاي عادي را شروع
كند  .بهتر است از غذاهاي نرم تر شروع سپس
غذاهاي سفت اضافه شود.

بايد سه وعده اصلي و سه ميان وعده سالم شامل
لبنيات و ميوه بخوريد .بايد مطئمن شويد كه
پروتئين كافي دريافت مي كنيد و ورزش را ادامه
دهيد حتما حدود دوليتر مايعات در روز بنوشيد.
هرغذا بايد جداگانه امتحان شود.
دراين مرحله از خوردن غذاهاي زير
خودداري كنيد:
پاپ كورن ،ميوه خشك ،نوشيدني گازدار و
كافئين دار ،گوشت سفت و خشك ،بستني،
نان هاي خميري شكل مثل نان سنگك و بربري
( ولي نان لواش كمي برشته مشكلي ندارد) ،
پاستا و برنج  ،دانه و پوسته ميوه وسبزي ،غذاهاي
چرب و سرخ كرده  ،ادويه جات و فلفل.
معموال  3ماه طول مي كشد تا فرد بعد از جراحي
باي پس معده يا اسليو كامال به رژيم عادي خود
برگردد.

نان خشك و نازك به اندازه يك بند انگشت-
انواع حبوبات و ميوه ها و سبزيجات -انواع
خورش ها .
انواع مغزها مثل پسته و بادام و فندق و گردو
بدون نمك كمي خرد شده .

تغذيه بعد از جراحي باي پس و اسليو

آدرس  :تهران ،خيابان فردوسي ،محوطه ادارات
مركزي بانك ملي ايران ،بيمارستان بانك ملي
www.bmihospital.com
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