
 

 

مایعات مصرف نمایید. در ابتدا مایعات رقیق و بتدریج در طی این دو هفته  فقط و فقطبعد از ترخیص از بیمارستان تا مدت دو هفته شما باید 

 مایعات را غلیظ تر کنید. 

 این مایعات شامل:

 آب 

  کمی نمک و ساقه ی کرفس یا هویج پخته و آب آن را  صاف کرده و میل نمایید(آب گوشت )گوشت قرمز یا مرغ را با 

 بیش از دو فنجان در روز مصرف نشود( ،چای معمولی بسیار کم رنگ یا چای سبز بصورت گرم یا سرد )به دلیل کافئین 

  چربی )در صورت مصرف شیر معمولی به میزان مساوی با آب رقیق شود(.1شیر سویا یا شیر % 

 بسیار رقیقو غ خانگی بدون گاز دو 

 )آب میوه طبیعی که با میزان مساوی آب رقیق شده باشد )آب کرفس، آب سیب، آب هویج، آب پرتقال یا نارنگی 

 .آب هندوانه نیازی به رقیق کردن ندارد 

 

 

 

  لیتر در روز افزایش  2بتدریج و در طی روزهای پس از ترخیص از بیمارستان با توجه به افزایش تحمل به مایعات، حجم مایعات را به میزان

دهید. میزان کافی مصرف مایعات برای هیدراسیون بدن را با شفاف بودن ادرارتان )به رنگ زرد روشن( کنترل کنید. اگر ادرار شما غلیظ و 

 و باید بیشتر بنوشید. بودهکافی مایعات  عدم مصرفو یا حجم آن کاهش یافته و بوی بدی بدهد  نشانگر  کدر شود

  یکباره سر کشیدن و تند آشامیدن در طی روز جرعه جرعه و کم کم بنوشید. بطوری که یک لیوان را در طی یک ساعت مصرف کنید. از

 بپرهیزید چرا که باعث دل درد و تهوع می شود.

 که در روزهای اول ممکن است نتوانید مصرف کنید ولی بتدریج با اضافه کردن  است گرم در روز 06 م در این مرحلهیزان  پروتئین الزم

 پودرهای از است بهتر مدت این در روزانه پروتئین تامین از اطمینان برایآب گوشت و شیر رقیق شده یا دوغ خانگی تامین خواهد شد. 

 نمایید استفاده( پروتئین پیور تجاری نام با) ها داروخانه در موجود پروتئین

  .در روزهای اول پس از جراحی مایعات شیرین استفاده نکنید چرا که ممکن است باعث سرگیجه و تعریق و طپش قلب شود 

 .زودتر از موعد )حتی برای چشیدن( غذای جامد را شروع نکنید 

  خواهد شد.گوارشی ناراحتی  باعث ایجادمصرف آن که پرهیز از مصرف نوشابه های گازدار بسیار مهم است چرا 

  .پرهیز از مصرف قهوه و نسکافه چرا که به دلیل داشتن کافئین باعث ناراحتی و افزایش ریفالکس معده خواهد شد 

  و یا بازگشت غذا از معده به دهان خواهد شد.پرهیز از مصرف سیگار و قلیان چرا که باعث ناراحتی و افزایش ریفالکس 

  بوده و حتی ممکن است موجب شوک یا مرگ شود. بسیار خطرناکمصرف نوشیدنی های حاوی الکل بعد از جراحی چاقی 

  قاشق غذاخوری در روز ضروری است. دومصرف مولتی ویتامین بصورت قرص های جویدنی  یا پاستیلی یک عدد در روز یا بصورت شربت 

 

  رژیم مایعات _دو هفته پس از جراحی _مرحله اول

 دستور العمل مصرف مایعات

 



 

 

آب فنجان 1: صبح 8  

شکر یا قند بدون رنگ کم چای فنجان 1: صبح 9  

پیمانه مکمل پروتئین  حل شده در آن 4/1+ رقیق  دوغ یا شده رقیق شیر فنجان 1: صبح 10  

پیمانه مکمل پروتئین  حل شده در آن 2/1+ شده  رقیق میوه اب فنجان نصف: صبح 11  

شده( صاف کامال )سوپ گوشت آب فنجان 1: ظهر 12  

پیمانه مکمل پروتئین  حل شده در آن 2/1 + شده رقیق میوه اب فنجان نصف: ظهر از بعد 1  

آب فنجان ا: ظهر از بعد 2  

پیمانه مکمل پروتئین  حل شده در آن 4/1 + آب فنجان ا: ظهر از بعد 3  

شده رقیق شیر فنجان 1: ظهر از بعد 4  

  هندوانه آب فنجان 1: ظهر از بعد 5

شده( صاف کامال گوشت)سوپ آب فنجان 1: ظهر از بعد 6  

شکر یا قند بدون رنگ کم چای فنجان 1: ظهر از بعد 7  

(آب معمولی 2/1آب میوه +  2/1) .باشد انگور یا سیب آب کنید می مصرف مرحله این در که ای شده رقیق میوه آب است بهتر  

 

 

 

 داشته باشد. غلظت بیشتریمی تواند  مرحله این در غذایی مواد اما شده؛ تنظیم مایعات مصرف پایه بر همچنان شما غذایی برنامه مرحله ایندر 

آب فنجان ا: صبح 8   
  شده کم چرب رقیق شیر فنجان 1: صبح 9

پیمانه مکمل پروتئین  حل شده در آن 4/1 +رقیق  دوغ فنجان 1: صبح 10  
چای کم رنگ  فنجان 1: صبح 11  
  عصاره مرغ فنجان 1: ظهر 12
پیمانه مکمل پروتئین  حل شده در آن 2/1 + شده رقیق میوه اب فنجان 1: ظهر از بعد 1  
آب فنجان ا: ظهر از بعد 2  
پیمانه مکمل پروتئین  حل شده در آن 4/1 +آب  فنجان ا: ظهر از بعد 3  
شده رقیق شیر فنجان 1: ظهر از بعد 4  
  )کرفس و گوجه فرنگی( سبزیجات مخلوط آب فنجان 1: ظهر از بعد 5
شده( صاف کامال )سوپ گوشت آب فنجان 1: ظهر از بعد 6  
پیمانه مکمل پروتئین  حل شده در آن 2/1 +شکر  یا قند بدون رنگ کم چای فنجان 1: ظهر از بعد 7  
 
 
 

 یک نمونه دستور العمل غذایی برای روز اول تا دوم پس از جراحی:

 توجه     توجه

این برنامه غذایی برای بیماران 

مبتال به دیابت ، بیماران قلبی و 

کلیوی تنظیم نشده است. در 

ها صورت ابتال به این بیماری

تنظیم برنامه غذایی شما پس از 

جراحی باید زیر نظر کارشناس 

.تغذیه کلینیک انجام شود  

 یک نمونه دستور العمل غذایی برای روز دوم تا چهاردهم پس از جراحی:

 از این موارد اجتناب کنید:

o آب میوه طبیعی رقیق نشده و آب میوه های

 صنعتی

oنوشابه های معمولی ، رژیمی، انرژی زا 

oنوشابه های الکلی 

oقهوه و نسکافه 

 


