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  :شايسته است كه پس از ترخيص از بيمارستان موارد زير را به دقت مطالعه و اقدام نماييدبيمار محترم ضمن آرزوي سالمتي براي شما 
  :مراقبت در منزل 

باشند شامل    :مايعات -  نيز  بيشتري  داراي آب  مايع و  نيمه  يا  مايع  اتاق  در دماي  نرم كه  و مواد غذايي  ميوه طبيعي   است  ،غذاها  آب  آبگوشت،    و   مانند: 
و غالت پخته شده، عصارهر خانگي، شي مايعات مي  ٢به مدت  . شما  هاي صاف شده سوپ  در رژيم  بايد هفته  مايعات  باشيد مصرف  داشته  ياد  به  مانيد. 

  صورت جرعه جرعه و با قاشق و آرام باشد.  به 
با تركيب خميري و نرم شامل    :ايغذاهاي پوره - در  مييا مايعات غليظ    مواد غذايي  نداردهاي  اي تكهغذاهاي پورهباشد.  مانند پوره   مواد غذايي وجود 

  يابند. البته اين مدت با نظر جراح و متخصص تغذيه قابل تغيير است . هفته ادامه مي ٤تا  ٣اي عموماً به مدت غذاهاي پوره سيب زميني. 
اند، غذاهاي كنسرو شده يا هايي كه خوب ريز و كوچك برش خوردهمانند: گوشت   .شوندغذاهايي كه ترد هستند و آسان جويده مي شامل    :غذاهاي سفت -

هفته قبل از شروع غذاهاي معمولي بايد از غذاهاي نرم استفاده كنيد كه اين زمان نيز با صالحديد   ٨اي تازه و سبزيجات پخته. معموالً به مدت هنرم، ميوه
آرام آرام  كنيد و مايعات را  هاي غذايي كوچكي را در يك روز ميل مي در طي اين رژيم غذايي شما وعده   .است  پزشك معالج يا متخصص تغذيه قابل تغيير

   .هاي غذاييآرامي صورت گيرد نه همراه با وعده   نوشيد  توجه داشته باشيد كه نوشيدن مايعات بايد در طي روز و بهمي
ي بعدي رژيم غذايي دست پيدا كنيد بستگي به آن دارد كه بدن شما چگونه با الگوهاي غذايي و تركيب  كه شما با چه سرعتي از يك مرحله به مرحله اين -

تر شروع خواهند كرد. اما اين مسئله  غلظت آنها سازگاري حاصل كند. بيماران معموالً سه ماه بعد از عمل جراحي غذاهاي عادي را با يك تركيب سفت   و
 ممكن است زودتر اتفاق بيفتد. 

ن و نيز مصرف مايعات كافي مي توان از اين  احساس سرگيجه موقع بلند شدن، ناشي از بلند شدن ناگهاني است. با حركت دادن اندام ها قبل از بلند شد -
 احساس سرگيجه و سياهي رفتن چشم جلوگيري نمود. 

با   - ابتدا شما  اين وعده  ٦ممكن است در  به خوردن كنيد سپس  به  وعده غذايي كوچك در روز شروع  در روز تقليل مي  ٤ها  يابد و زماني كه اين  وعده 
 مه غذايي عادي را دنبال خواهيد كرد.  وعده در روز رسيد شما يك برنا ٣ها به وعده 

مرغ. پروتئين به حفظ و بهبود وضعيت  ماست، پنير) يا تخم(  چربشده باشند مانند گوشت، محصوالت لبني كمهاي غذايي بايد شامل پروتئين غنيوعده  -
 بدني شما بعد از عمل جراحي كمك مؤثري خواهد كرد. 

و   كنيددقيقه وقت صرف    30براي خوردن هر وعده غذايي حداقل    .كنيد دقيقه قبل يا بعد از هر وعده غذايي ميل    30بخوريد. مايعات را    و آرام  آهسته - 
. پرهيز كنيد شيدن يك فنجان مايع زمان در نظر بگيريد. از خوردن غذاهاي پرچرب و شيرين مانند آبنبات ، شكالت و بستني  دقيقه براي نو  60تا    30
توانيد غذا را خوب بجويد و كامالً  هاي غليظ درآيد و سپس آن را ببلعيد. اگر نمي و تاحدي بجويد كه به شكل پوره  كنيدهاي كوچكي از غذا را مصرف  تكه

 . كنيدد از بلعيدن آن خودداري نرم كني
 بپرهيزيد .  انرژيهاي شيرين، پر چرب و پر از مصرف غذاها و نوشيدني. كنيد مايعات را در بين وعده هاي غذايي ميل  - 
 ليتر باشد.  1/ 5ميزان مصرف روزانه مايعات بايستي حدود  - 
 روز پس از عمل جراحي مي باشد.  7-10ا اعالم خواهد شد كه معموال ويزيت مجدد توسط پزشك معالج به شم - 

  مراجعه كنيد و يا پزشك به بيمارستان   زير موارد  مشاهده  در صورت 
 عدم دفع مدفوع و گاز -  درجه سانتي گراد  8/37تب باالي  - 
 تهوع و استفراغ بيش از حد -  كاهش حجم ادرار  - 
 درد شديد شكم كه به مسكن هاي تجويز شده پاسخ ندهد.  - 
 كننده و يا اورژانسيساير موارد نگران  - 

 تنگي نفس ناگهاني يا احساس سنگيني در قفسه سينه  - 

  

 )يلئالپس ژژنوا ي(باعمل روده 


