
 

 

Rapid Pre-Operative Liver Reducing Diet 

 ما ھو الھدف من النظام الغذائي؟

قبل جراحة البدانة من الضروري اتباع نظام غذائي صارم و قلیل السعراتالحراریة. الھدف من ھذا النظام  
 الغذائي ھو خفض حجم الكبد من أجل تقلیل خطر المضاعفات المرتبطة بالجراحة.

 كبیر ملقى على المعدة داخل البطن .عند األشخاص الذین لدیھم مؤشر كتلة الجسم المرتفعالكبد ھو عضو 
(BMI)  الكبد قد یكون كبیر بسبب مخازن الجلیكوجین الزائدة ( شكل من تخزین 2كغم/م 40-35أكثر من ,

 ثر صعوبة.ھذا یمكن أن یجعل عملیة جراحة المنظار  أك . الكربوھیدرات), المیاه و الترسبات الدھنیة

ھذا النظام الغذائي یحد من كمیة السعرات الحراریة و الكربوھیدرات (األرز والخبز والمعكرونة والبطاطس 
والحبوب). ذلك یودي الى تقلیل كمیة مخزون الجلیكوجین في الكبد و یجعل الكبد أصغر و أسھل للتحریك 

 خالل العملیة.

 تي یوصى بھا الطبیب أو أخصائیة التغذیة.من الضروري اتباع ھذه الحمیة طوال الفترة ال

 كم من الوقت أحتاج إلى اتباع النظام الغذائي؟ 

 یوصىباتباع ھذا النظام الغذائي لمدة أسبوعین قبل الجراحة.

 مقدار الكربوھیدرات المسموح ؟

ت غرام من الكربوھیدرا 100سعرة حراریة و یوفر حوالي  1000-800ھذا النظام الغذائي یعطي حوالي 
 یومیا.

 

 

 

 

 

 

 



 

. 2أو. نظام الوجبات الصغیرة و القلیلة الكربوھیدرات 1یمكن اختیار و اتباع واحد من ھذین النظامین: 
 نظام الحلیب خالي الدسم .

 األمر متروك للمریض في أن یختار، ویمكن التبدیل بین النظامین حتى موعد الجراحة.

 مالحظة مھمة:

السكري, یجب مراجعة الطبیب المعالج لتعدیل الجرعة كي ال ینخفض مستوى إذا كنت تأخذ أدویة لمرض 
 السكر في الدم الى مستویات خطرة

 . نظام الوجبات الصغیرة و القلیلة الكربوھیدرات1

 القائمة التالیة تظھر عینة نموذجیة مما یمكن تناولھ في نظام الوجبات الصغیرة و القلیلة الكربوھیدرات :

 اختیار واحد من الخیارات التالیة :: اإلفطار

 مل حلیب 200أو الكورنفلیكس مع  branflakesملعقتان كبیرتان من
 أو  شریحة متوسطة من التوست مع شریحتان من الجبن األبیض أو شریحتان من اللحوم 

 ملعقة لبنة 2أو  شریحة متوسطة من التوست مع 
 غرام من الزبادي الطبیعي 125أو 
 

 وجبة خفیفة:
 أو  نصف مانجو -أو حفنة من العنب -أو موزة صغیرة  -كیوي  1أو  -قطعة من فاكھة التفاح الصغیرة 

 
 :الغداء

 ملعقتین كبیرتین من األرز أو -واحد من الخیارات التالیة:  نصف رغیف خبز عربي 
 واحد من الخیارات التالیة :  مع

 بیضة
 غرام من الدجاج / السمك/ اللحمة 100أو 
 غرام تونا بالماء 100أو 

 أو شریحتان من الجبن 
 صحن من الخضار أو السلطة  مع ملعقة صغیرة من زیت الزیتون مع

 
 وجبة خفیفة:



 مل زبادي قلیل الدسم ومن دون سكر 125نصف كوب أو 
 

 : العشاء
 -بطاطس بحجم البیضة   2أو -غرام)  125(حوالى  1واحد من الخیارات التالیة : بطاطس صغیرة عدد 

 ملعقتان كبیرتان من المعكرونة أو -ملعقتین كبیرتین من األرز  أو
 واحد من الخیارات التالیة :  مع

 بیضة
 غرام من الدجاج /السمك/ اللحمة 100أو 
 غرام تونا بالماء 100أو 

 أو شریحتان من الجبن 
 صحن من الخضار أو السلطة  مع ملعقة صغیرة من زیت الزیتون مع

 

 تناول الشاي أو القھوة أو النیسكافیھ من دون سكر أو مع محلي إصطناعي و من دون حلیب أویمكن  -مالحظة:   

 مبیض

أكواب یومیا 8یجب شرب الماء بمعدل  -  

 مھم:
 یرجى التذكر أنھ من المھم االلتزامبكمیة الطعام المذكورة أعاله.

 

 . نظام االلبان:2

 إذا اخترت متابعة ھذه النظام یجب أن تھدف إلى ما یلي :  

 لتر حلیب خالي الدسم 2

 یجب تناولحبة من الفیتامینات والمعادن الیومیة مثل: سنترومو

 benefibreأوfybogelمكمل األلیاف مثل و

 وجبات في الیوم. یمكن إضافة محلى اصطناعي ولكن احرص/ 5 - 4حاول/حاولي تقسیم الحلیب إلى 
 احرصي على عدم إضافة السكر

أكواب). كما یمكن تناول المشروبات الخالیة من السكر أو  8یجب شرب الكثیر من الماء (ما ال یقل عن 
 الدایت. ال تستھلك الكحول وعصیر الفواكھ 


