
 نصائح طبیة بعد إجراء عملیة للوزن الزائد
 

 التغذیة:

 سوف تقوم بإحتساء السوائل مباشرة بعد العملیة ثم تنتقل تدریجیًا للغذاء الصلب.

رجات اإلنتقال في الغذاء بعد العملیة ھي على الشكل التالي:د  

) تناول السوائل خالل أول أسبوع بعد العملیة.1  

(البیوریھ) خالل ثاني أسبوع. المطحون تناول الطعام )2  

خالل األسبوع الثالث. المھروس ) تناول الطعام3  

)تناول الطعام الصلب خالل األسبوع الرابع.4  

 یجب تناول الغذاء ببطء ومضغھا جیدًا.

راحةال عدم أو المعوي التلبك إلى تؤدي ألنھا تجنبھا فعلیك الستیك أو الدجاج كصدور الجاف اللحم األرز، الخبز، أما 	

 أن جبی. النھار خالل ببطء تشربھا حیث الماء من عبوة بحمل ینصح لذا العملیة بعد بسرعة الماء بشرب تقوم أال یجب
ماء،عصیر،شاي( السوائل من لتر 1.5 األقل على تستھلك )	

 كل والعشاء غذاءال الفطور، تناول یجب صحي، بشكل العملیة بعد الوزن بخسارة تقوم كي منتظم تغذیة نظام تتبع أن المھم من
صحي غیر طعام بتناول الرغبة إلى یؤدي منھا أي تناول عدم. یوم .	

 المصنعة األغذیة تجنب ویجب طازج الطعام یكون أن یجب. الوجبات بین والمكسرات كالفواكھ الخفیفة الوجبات بتناول ینصح
الصناعیة المضافة والمواد والدھون السكریات من الكثیر على تحتوي حیث . 

  

  

 قواعد ذھبیة للغذاء بعد العملیة
 إذا أردت أن تتعلم كیف تستمتع بالطعام بعد العملیة یجب أن تقوم بالتالي:

) تناول الطعام في طبق صغیر.1  

لي اع وبالتایجب تناول الطعام على المائدة، دون مشاھدة التلفاز أو القراءة، في ھذه الحال سوف تقوم بالتركیز واالستمت )2
االنزعاج. لن تأكل بسرعة.أما إذا قمت باألكل خالل المشي أو القیادة فعلى األغلب ھذا الطعام لن یكون صحیًا أو یسبب لك  

لمعدة.یجب أن تمضغ الطعام جیدًا قبل البلع، كما یجب أن تكون بطیئًا أثناء البلع للتأكد أن الطعام أصبح في ا )3  

دقیقة من الوجبة للتأكد من أن ھناك مكان كاٍف للطعام. 20دقیقة من الوجبة وبعد  20) یجب أن تمتنع عن الشراب قبل 4  

مل من عصیر الفاكھة كل یوم.  200. ال تشرب أكثر من الكوال واللیموناضة مثل  ) یجب تجنب المشروبات الغازیة 5
یكون بإمكانك  كمیات كبیرة منھا فلنیجب أن تعلم أن عصیر الفاكھة یحتوي على كمیة كبیرة من السكر لذا إذا قمت بشرب 

 خسارة الوزن كما تتوقع.



 مكمالت الفیتامین بعد العملیة

 
   :) استئصال المعدةتكمیم المعدة (

لحمایة لجسمك.في الشھور التسعة األولى أن تتناول الفیتامینات لتؤمن امن الضروري خالل الفترة األولى بعد العملیة أي   

 یجب أن تتناول :

مكمل فیتامینات مرة خالل النھار.حبة   -  

 مرة خالل النھار. Calcichew)( حبة من مكمل الكالسیوم القابل للمضغ -

 مرة خالل النھار. مغ    (200	Sulphate	Ferrousدید (حبة من مكمل الح -

 تحویل مسار المعدة:

 یجب تناول المكمالت الغذائیة یومیًا لتجنب الوھن والضعف العام الناتج عن نقص الفیتامینات. 

 حبة مكمل فیتامینات مرة خالل النھار. -

 مرة خالل النھار. Calcichew)حبة من مكمل الكالسیوم القابل للمضغ ( -

 ر.مغ  مرة خالل النھا   (200	Sulphate	Ferrousحبة من مكمل الحدید ( -

 أشھر. 3ھیدروكسي كوبامین كل 	12حقنة من فیتامین بي  -

 

 العنایة ما بعد العملیة:

من الضروري أن یتابعك الطبیب/ جینكنسون . في حالة صعوبة ذلك فلیتابعك طبیب آخر على إطالع ومعرفة بطبیعة العملیة التي 
 قمت بھا بشكل منتظم.

 األشھر الثالث األولى لتأكید إحرازك تقدًما جیدًا.یجب أن تتواصل مع الطبیب/ جینكنسون خالل 

 ثم بعدھا سنویَا.یجب أن تقابل الطبیب/ جینكنسون بعد ستة أشھر من العملیة 

 سوف تقوم بإجراء فحوصات بعد ستة أشھر أثناء موعد المتابعة للتأكد أنھ لیس لدیك نقص في الفیتامین.

 ھذا الفحص سیشمل:

 الیوریا واإللكترولیتات. -

 وظائف الكبد. -

 العد الدموي الشامل. -

 . 12فیتامین بي  -

 حمض الفولیك. -

 الحدید. -



 بروتین الفیریتین -

	Parathyroidھرمون الغدد الدریقیة   -

 فیتامین د . -

یجب أن تقوم بإجراء ھذه الفحوصات كل سنة، من األفضل أن ترى الطبیب/ جینكنسون سنویًا لمدة خمس سنوات بعد العملیة ثم 
ختصاصیین في أمراض الضغط العملیة. كما یجب أن تقابل أطباء إبعدھا یستطیع أن یتابعك طبیب آخر على إطالع بطبیعة 

 تحسن بعد العملیة فعلى الطبیب تغییر العالج.ث من المحتمل أن تحی وأمراض أخرى والسكري

	إذا كانت لدیك أو لدى طبیبك الخاص أي إستفسارات أو أسئلة تتعلق بالعملیات. الرجاء االتصال بالمكتب على:

	

  annapettit@aacsh.com: العنوان البریدي

 0097144237653 : تلیفون

 

 

 

 

 

 


