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 به اندازه خود عمل مهم است. عمل باپیس معدهیا  عمل اسلیورعایت رژیم غذایی بعد از  

 موفقیت عمل شما مقدار یزادی به مراعات کردن این موارد ارتباط خواهد داشت. 

شکاتن را  زمواردی که در ادامه به آن ها اشاره می شود می تواند زحمات شما و پ رعایت نکردن صحیح 

 به هدر  دهد.

 ل بعد از عمل : رِژیم روز  او  
 شروع خواهد شد.ساده آب   بعد از عمل جراحی برای شما معموال 

 : اگر عمل اسلیو معده شده باشید
ساعت بعد از از یبن رفتن یبهوشی و عمل جراحی هر ساعت یک قاشق   6 معموالً

ل  آب  ل ات سه الی  ای شما شروع می شود و در روز بعد از عمل در حد تحم  بردر حد تحم 

 قاشق قاشق آب می توانید میل کنید. ، چهار لیوان در روز

 :  شده باشید بای پس اگر عمل  
آب ساده به مقدار یک الی سه لیوان در ا مایعات شروع نشده و از روز بعد قاشق قاشق  در روز اول برای شممعموال ً

 . یبمارساتن برای شما شروع خواهد شد

 اشق آب باید میل کنید. ق 2یعنی هر ساعت به فاصله یک ات 

 آب نباید  گرم و نه سرد بوده و دمای آن می بایست معادل دمای ااتق باشد.

https://dremami.org/gastric-sleeve/
https://dremami.org/gastric-bypass-procedu/


 

 

در صورتیکه خیلی احساس ضعف داشتید می توانید یک قاشق چای خیرو عسل )گاهی به همراه 

چند قطره آب لیموی طیبعی( در لیوان خود حل کنید و به همان صورت با فاصله و قاشق قاشق  

 ردای روز بعد میل کنید.ات ف

واهد کرد پس سرخود  شما را راهنمایی خ ه گنران نباشد در یبمارساتن پرساتر طبق دستور پزشک البت  

 کاری نکنید.

 ل بعد از عمل : م  ات هفته او  رِژیم روز دو  
 امروز یا فردا از یبمارساتن مرخص خواهید شد . احتما الً

  شدهمایعات رقیق و صاف لیوان   10 ات  8توجه داشته باشید که باید روزانه 

 میل کنید.

باید به صورتی قتسیم کنید که در هر ساعت مصرف مایعات داشته باشد اما نه  

 یکباره .

ساعت و   24این مقدار مایعات صاف  و رقیق شده باید با فاصیه و در طی 

حدود  -) یعنی در هر ساعت نصف لیوانبصورت جرعه جرعه مصرف شوند.

 میل کنید(  -سی سی 150ات  120

 مصرف این مایعات به هیچ عنوان نباید لیوان را ات آخر سر بکشید. برای 

 تواند برای شما خطر آفیرن باشد.  یزرا همین کار می



 

 

 

 نکته مهم: 

 لیوان آب و مایعات رقیق صاف شده را باید در این زمان مصرف کنید.   10شما حد اقل  

نکردن مایعات صاف شده در این  هی برای مصرف میل و اشتها نداشتن به هیچ عنوان دلیل موج  

 زمان نیست. 

ماس بگییرد . احتمال دارد  تاگر به هردلیل نمیتوانید این مقدار از مایعات را مصرف کنید حتما با  ما  

ت عدم مصرف آب  به عل   نیاز به بستری در یبمارساتن و زتیرق سرم برای جبران کمبود مایعات بدن  

 باشد.   کافی 

 صاف بشینید. موقع مصرف مایعات    حتماً 

ه کرده در آب حل نموده و با وعده های  را با پشت قاشق ِل قرص پنتوپرازول  و  قرص اساتمینوفن 

 مایعات صاف شده خود میل کنید. 

 آب ساده میل شود.   حل شده در بهتر است ناشات و  قرص پنتوپرازول  

 . سرنکشید برای مصرف قرص ها هم باید آب را جرعه جرعه بنوشید و لیوان را  

 مایعات رقیق صاف شده که می توانید مصرف کنید چه هسنتد ؟ 
 فنجان از مایعات دیرافتی آب ساده باشد(  4)حتما به اندازه  آب  ساده  •

 چای رقیق )بدون فتاله(  •



 

 

 آب گوشت  کم چرب صاف و رقیق شده  •

لیوان آب  آب میوه باید طیبعی و صاف شده باشد و نصف  ) آب میوه رقیق و صاف شده  •

انواع آب میوه از جمله آب هوجی و پرقتال در   ( میوه را با نصف لیوان آب رقیق کنید

صورتیکه بدون دانه باشند قابل اسفتاده است آب سیب با توجه به احتمال ایجاد بیوست  

 یزاد توصیه نمی گردد.

صر  ماست  از روز چهارم به بعد  می توانید  یک چارم فنجان صبح و یک چهارم  فنجان  ع •

 درصد ( میل کنید. 1.5کم چرب )

رم می تواند به رژیم مایعات شما اضافه  ادوغ کم چرب بدون گاز و گرما دیده هم از روز چه •

 شود. 

 به هیچ عنوان نباید انجام دهید ؟ چه کارهایی
 . به هیچ عنوان آدامس نجوید   •

 . ی مایعات را ننوشید  با ِن  •

) مایعات شییرن و شکر دار به هر عنوان ممنوع    نکنید مایعات پر کالری و شییرن مصرف   •

 است(. 

 مایعات را سیرع ننوشید و حتما با فاصله و جرعه جرعه باشد. به هیچ عنوان   •

 نوشیدنی های گازدار  ممنوع است.  •

 نوشیدنی های شکر دار و آبمیوه های صنعتی و فروشگاهی ممنوع است.  •

•  



 

 

 این دوره ممنوع است. ی نیمه جامد در  مواد غذایی جامد یا حت   •

 مصرف قهوه و مشروبات الکلی به هر عنوان ممنوع است.  •

 یعات قوز نکنید و صاف بنشینید. ا موقع نوشیدن م •

 بهتر است در هفته اول شیر مصرف نکنید.  •

 مخلوط شیر و زرده تخم مرغ اصال یپشنهاد نمی شود.  •

 بعد از عمل :  مهفته دو  رِژیم  
 میل کنید.و صاف شده مایعات رقیق همچنان شما باید  هم  در این هفته

لیوان مایعات را به آرا می و در طی روز مصرف   10ات   8باید همان   همچنین 

 نمایید. 

به هیچ عنوان نباید مواد غذایی جامد مصرف کنید   •

یزرا می تواند برای شما تهوع و اسفتراغ های شدیدی  

ی تواند برای شما  ایجاد کند که بسیار اذیت کننده و حتی م

 خطرناک باشد. 

یک ات دو   داشتید و دچار نفخ یا اسهال نمی شدید در هفته دوم می توانید  شیراگر تمایل به مصرف 

 درصد چبری( اسفتاده نمایید. 1.5از شیر کم چرب) فنجان در روز

در آن  ل های پروتئینی تجویز کرده باشیم شیک ها و مکم  گاهی ممکن است بر حسب نیاز برای شما 

 بار در روز مصرف نمایید. 2گرم در هر وعده و حد اکثر    30ات  25 صورت به میزان  



 

 

ل و شیک پروتئین باید به خوبی در آب حل شده باشد و بصورت گلوله های یرز و   • حتما مکم 

 حل نشده باقی نمانده باشد. 

 بصورت خودسرانه مصرف نکنید. به هیچ عنوان مکمل پروتئین را   •

اسفتاده کنید و هر وعده به اندازه یک چارم فنجان نباید  ماست کم چرب  وعده در روز  2می توانید 

 یبشتر حجم داشته باشد. 

هم به جای ماست کم چرب اسفتاده کنید فقط یکباره بلع نکنید و کامل  ماست یونانی  میتوانید از 

 در آب دهان آن را نرم کنید.

 در این هفته مناسب خواهد بود.دوغ کم چرب و بدون گاز و گرمادیده اسفتاده از 

در روز میل کنید ولی خوب  ژله رژیمی بدون شکر در این هفته می توانید یک فنجان 

 آن را بجوید.

  2درست کنید و   سوپ رقیق و صاف شده می توانید با این مواد 

 ید: فنجان در روز  )یکی صبح و یکی عصر( میل کن 

حتما باید سوپ را از صافی یرز بگذرانید وصاف کنید و قبل از  

مصرف در مولینکس مخلوط کنید و حتما باید آن را رقیق 

کنید بافت سوپ باید شیبه شیر باشد و به هیچ عنوان غلیظ  

 ر نباشد.ت

 ت یا سبیزجات موجود باشد. شبه هیچ عنوان در سوپ نباید تکه های گو



 

 

در سوپ موجود باشد فقط آب صاف و رقیق شده آن را می توانید   خود گوشت و سبیزجات نباید

 میل کنید.

 سوپ را با  آب گوشت یا مرغ چبری گرفته درست کنید. •

 سبیزجات  که در سوپ می یریزد باید به خوبی بپزند.  •

بعد از آماده شدن سوپ آن را صاف کنید در حقیقت شما آب سوپ بدون هیچ دانه ای باید   •

 میل کنید.

پ باید از سوپی تهیه شود که به هیچ عنوان برنج،رشته،سیب زمینی و نخودفرگنی  آب سو •

 ،ذرت و خامه نداشته باشد.

 شیر کم چرب می تواند در تهیه سوپ اسفتاده شود. •

 فنجان در  روز آن هم یکی صبح و یکی شب مصرف نکنید.  2به هیچ عنوان یبش از  •

یخچال سرد کنید و چبری روی آن را جدا کرده  بهتر است قبل از مصرف یک مرتبه سوپ را در  •

 و سپس مجدد گرم نموده و میل کنید. 

به مرور از اواسط این هفته می توانید به تدیرج غلظت سوپ را افزایش دهید ات شیبه فرنی   •

 نرم درآید.

 

مرِژیم    بعد از عمل :  هفته سو 
 فرا رسیده است. غذای پوره شده و نرم )شیبه غذای کودک( دوران مصرف  



 

 

 

در این هفته مولینکس و مخلوط کن بهتیرن همراه شما  

 خواهد بود.

 

 

 

تمام غذا ها قبل از مصرف باید در مخلوط کن نرم  

 شوند. 

 مصرف غذا های جامد همچنان ممنوع است.

 میان وعده.  دووعده اصلی و  3وعده کوچک در این دوران غذا میل کنید،    5شما می بایست 

وعده های غذایی را به نصف فنجان شروع کنید و به تدیرج آن را به یک فنجان و کاسه کوچک  

 برسانید. 

 اگر ماده غذایی یا وعده غذایی شمارا اذیت کرد آن را از برنامه خود حذف کنید.

 شدن دست از غذا خوردن بکشید و ادامه ندهید.بال فاصله در صورت سیر  

گرم سبیزجاتی که به   30گرم مواد پروتئینی پوره شده و حدود  50ات  30در هر وعده غذایی شما باید  

 خوبی پخته و با مخلوط کن پوره شده اند موجود باشد.



 

 

 دقیقه ات نیم ساعت طول بکشد. 20طیرو غذا را میل کنید که حدود 

 لیوان در روز باید مایعات میل کنید ات  همچنان دچار کم آبی بدن نشوید. 8ه حدود یاداتن باشد ک

 بهتر است نیم ساعت قبل ات یکساعت بعد از غذا آب ننوشید.

 دقیقه بعد از میل کردن غذا دراز نکشید. 45ات 

 یعنی : ،شما در حال تمیرن عادات غذایی صحیح هستید 
 .غذای حجیم نمی خویرد   •

 . چندین وعده کوچک در روز غذا میل می کنید •

  .خوب غذا را در دهان می جوید •

 .بعد از هر بار گذاشتن غذا در دهان مجدد قاشق را برر  روی ظرف قرار می دهید  •

 . رامی غذا میل می کنیدآدر محیط آرام و بدون استرس و به  •

 

 درست کنید ؟ با چه غذا هایی می توانید پوره 
 .تخم مرغ کامل و سفیده تخم مرغ •

 .پنیر کم چرب پاستویرزه •

 . شیر کم چرب پاستویرزه •

گوشت ، مرغ و ماهی خوب پخته شده )البته گوشت قرمز در این دوران یبشتر توصیه می   •

 . شود(



 

 

 میوه ها و سبزی های خوب پخته و نرم شده.  •

 . یا ترجیحاً بدون شکر  با  نشاسته یا آرد برنج بسیار بسیار کم شییرنفرنی  •

حلیمی که در خانه تهیه شده باشد و فاقد شکر اضافه یا روغن باشد)توجه کنید که می توانید   •

 تکه های گوشت خوب پخته شده را با آن در مخلوط کن بزنید و مصرف نمایید(

 موز نرم شده  •

 شده است. ماست کم چرب میوه ای با میوه های پخته و له شده که در مخلوط کن میکس  •

ماست اسفناج و ماست بادمجان  تخم گرفته )به شرط نآکه به خوبی پخته و میکس شده  •

 باشند و رشته ها و دانه های سبزی  و  بادمجان مشهود نباشد(.

 از دوغ کم چرب بدون گاز،گرمادیده و پاستویرزه می توانید اسفتاده کنید. •

 اده نمایید.میتوانید ژله بدون قند و رژیمی در میان وعده اسفت •

 )بدون روغن و کره(. گل کلم یا هوجی خوب پخته شدهپوره سیب زمینی یا  •

 

 از چه مواد غذایی در این هفته باید پرهیز کنید ؟
 ، نودل،الزانیا،ماکارونی،کیک. انواع نان  •

 .برنج •

 وع غذایی که چسبناک  بوده و بسیار غلیظ است. هر ن •

 انواع شییرنیجات.  •

 پنیر های چسبنده مانند پنیر یپتزا. پنیر های پر چرب و   •



 

 

 میوه ها و سبیزجات خام و نپخته.  •

 هر نوع غذای جامد و غیر پوره .  •

 بسنتی . •

 انواع آجیل. •

 انواه مشروبات الکلی .  •

 نوشابه های گازدار . •

 نوشیدنی های حاوی شکر مثل آب میوه های صنعتی و غیر طیبعی. •

 لفل.انواع ادویه جات و ترشیجات و غذا های نتد و ف •

 شیر و لبنیات پرچرب. •

 انواع غذا های سرخ کردنی. •

 

 بعد از عمل :   هفته چهارمرِژیم  
 

حاال نزدیک به یک ماه از عمل شما گذشته است و وقت آن  

جامد را به آرامی به رژیم نرم و نیمه  رسیده که غذا های 

 خود اضافه کنید. 



 

 

اما باید به مقداری مواد غذایی نرم و پخته  در این مرحله نیازی به پوره کردن مواد غذایی نیست 

 بوده  که با پشت قاشق یا چگنال قابل ِله کردن و نرم شدن  باشد.

 مرتبه باید بجوید. 40مرتبه و ترجیحا  30یاداتن باشد که لقمه غذایی را حد اقل 

 اموش نشود.در طی روز به هیچ عنوان فرلیوان در روز (  8ات   6)مصرف آب و مایعات به مقدار کافی 

) به اندازه یک کاسه   کوچک ات متوسطوعده اصلی به اندازه یک کاسه  3یاداتن باشد همچنان باید 

دقیقه ات نیم ساعت طول    20و دو میان وعده میل کنید و مصرف غذا حدود  ماست خیرو متوسط( 

 بکشد. 

همچنان بالفاصله بعد از سیر شدن دست از غذا  

 خوردن بکشید. 

بنابر این شما میتوانید از  مواد غذایی ذیل در  

 : این هفته اسفتاده کنید
 وید(.گوشت ، مرغ و ماهی کامال پخته شده و نرم ) اما باید به خوبی بج •

 گوشت چرخ کرده.  •

 انواع سوپ و آش به شرط نآکه مواد داخل آن به خوبی پخته و نرم  شده باشد . •

میوه های نرم بدون پوست مانند موز )البته در خوردن موز و سیب یزاده روی نکنید چون   •

 .ممکن است موجب بیوست در شما شود(



 

 

غذا ماست کم چرب میل کنید ) اما  با وعده های غذایی می توانید برای نرم شدن یبشتر   •

 حجم کلی غذای میل شده از  یک کاسه ماست خیرو متوسط یبشتر نشود(.

 پنیر کم چرب و کم نمک. •

ه از مصرف مواد کبروهیدرات دار به میزان یزاد در رژیم خود   • سیب زمینی پخته شده و نرم)البت 

 باید خودداری کنید( 

 . تخم مرغ پخته شده •

 پخته شده و شل)در مصرف کبروهیدرات ها نباید یزاده روی کنید(.برنج نرم ، خوب  •

 در این هفته از مصرف غذا های سفت مانند موارد ذیل خود داری کنید :

 مغز های آجیل  •

 .استیک  و گوشت ها غیر نرم •

 سبیزجاتی که نپخته و سخت باشد. •

 .پاپ کورن  •

 .میوه های خشک •

 پاسات •

 نان  •

 غذا های چرب و سرخ کرده. •

 های نتد و پر ادویه. غذا  •

 



 

 

 بعد از عمل :   هفته پنجم بهرِژیم  
 دیگر زمان آن رسیده که غذای عادی میل کنید.

اما نکته مهم آن است که تمام عادات غذایی از کم حجم خوردن غذا گرفته ، ات آرام میل کردن را  

 تمیرن کنید.

 های سفت تر میل کنید .بهتر است ابتدا با غذا های نرم تر شروع کنید و به مرور غذا 

 بار بجوید. 30نان و سایر مواد غذایی را 

 ید. مایعات کافی در طی روز مصرف کن

یاداتن باشد همچنان باید از غذا های تحیرک کننده دستگاه گوارش مانند انواع نوشابه های گاز دار  

 ، غذا های پر ادویه و نتد دیرو کنید. 

 ندارد اما صبر کنید ات به انواع غذا ها به مرور سازگاری یپدا کنید.مصرف هرز گاهی هیچ غذایی منعی 

ممکن است هر فردی ات مدتی نسبت به غذای خاصی واکنش نشان دهد ) مثال دچار حالت تهوع  

شود( این مورد در همه نیست و در هر فرد با دیگری مفتاوت خواهد بود پس اگر هر ماده غذایی شما را  

ه این امر موتقی است و فعال آن غذا را با مشورت پزشک خود از رژیم روزانه ناراحت کرد بدانید ک

 حذف کنید.



 

 

اگر می خواهید دچار استپ وزن یا افزایش وزن بعد از عمل نشوید، حتما از مصرف شییرنی  

 جات ، شکالت و مواد پرکالری به میزان یزاد دیرو کنید.

 

لذت یا داتن باشد از زندگی و غذا خوردن 

 .ببیرد ولی به اندازه
 در نهایت هر سوالی داشتید از ما بپرسید: 

https://dremami.org/ 

https://dremami.org/

