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عزيزى المريض ...................عزيزتى المريضة
أُعـد هذا الكتاب لك خصيصاً بعد األستئصال الكلى أو الجزئى للمعدة إلمدادك بما تحتاج اليه من
ارشادات صحية عن نوعية الغذاء ،وطرق التغذية السليمة لتجنب حدوث أى مضاعفات غذائية
بعد إجراء هذا النوع من الجراحة.

والباحثة ترحب بأى تعليقات أو استفسارات إلثراء هذا العمل والحصول على الفائدة المرجوة منه،
آملة فى سرعة الشفاء.
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أوال:

•

هل تعلم ما هى محتويات الوجبة المتوازنة؟
عزيزى  ....عزيزتى

لكى تكون الوجبة متوازنة يجب أن تحتوى على مواد تؤدى الوظائف التالية للجسم:

أوال :تزويد الجسم بالطاقة،

ثانيا :تزويد الجسم بمواد تبنى خالياه و تحافظ على سالمة األنسجة
ثالثا :امداد الجسم بمغذيات تنظم العمليات الحيوية داخله.
أى أن الوجبة المتوازنة تعتبر وسيط لنقل المغذيات داخل الجسم ،و بالتالى تتحقق و تتحسن الصحة

عند الناس و ال يط أر خلل فى الجسم نتيجة قلة التغذية أو اختاللها.

ولكى تكون الوجبة متوازنة يجب أن تحتوى على ستة عناصر أساسية و هى  :النشويات؛ الدهون؛
البروتينات الحيوانية و النباتية؛ و الفيتامينات و األمالح المعدنية؛ و المياه.
ثانيا:
•

ماذا يحدث للطعام بعد أكله عند مساره الطبيعى ؟

تبدأ عملية هضم الطعام من الفم حيث يتم طحن الطعام ألجزاء صغيرة وبفعل األنزيمات واللعاب الموجودين فى الفم ،
وعندما يصل الطعام الى المعدة يفرز عليه العصير المعدى من خاليا المعدة وكذلك الهرمونات وعوامل داخلية أخرى.
وللمعدة دور هام هو استم اررية خلط الطعام مع العصير المعدى وبالتالى انتاج مادة شبه سائلة  ،بعد ذلك تفرغ المعدة من
الطعام فى خالل ساعة الى أربع ساعات على حسب نوع وكمية الطعام المتناول.

ثالثا:
•

ماذا ينتج عن اجراء جراحة استئصال ورم من المعدة ؟

ينتج عن الجراحة استئصال جزئى أو كلى للمعدة مما يؤدى الى صغر حجم المعدة (فى حالة األستئصال الجزئى ) أو
عمل وصلة من المرئ (القناة التى يمر بها الطعام الى المعدة) ثم الى األمعاء الدقيقة مما يترتب عليه األحتياج لتعلم نظام
غذائى لتفادى المشاكل الناتجة عن التدخل الجراحى.
رابعا:

•

ماذا يحدث للطعام بعد إجراء الجراحة ؟

بعددد الج ارحددة وفددى حالددة األستئصددال الجزئددى للمعدددة يصددغر حجمهددا ممددا يعيددق أو يددؤثر علددى عمليددة الهضددم  ،أمددا فددى حالددة
األستئصال الكلى للمعدة فإنه اليوجد المكدان الدالزم تسدتيعاب الطعدام وبالتدالى يسدقط الطعدام مدن المدرئ ل معداء ممدا يدؤدى

الى ما يعرف بظاهرة انقباض األمعاء .
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خامسا:

•

ماهى المضاعفات التى من الممكن أن يتعرض لها المريض بعد استئصال المعدة ؟

يتعرض مريض استئصال المعدة الى مضاعفات تؤدى إلى تدهور حالته الغذائية باالضافه إلى نقد

الفيتامندات واالمدالح

المعدنيه ،و مدن هدذه المضداعفات مدا يحددث عنددما يبددأ المدريض فدى تنداول الطعدام (مبكدر) فدى خدالل نصدف سداعه إلدى
 45دقيقدده بعددد االكددل مثددل االحسدداس السدريع بدداالمتالء عنددد االكددل  ،الضددعف العددام ،الشددعور بالدوخددة ،ضدربات فددى القلددب،
انخفاض فى الضغط ،عرق ،ألم بالبطن ،اسهال ،قىء وغثيان.
أما المضاعفات المتاخره وتحدث فى خالل ساعة إلى ثالث سداعات مدن تنداول الطعدام فتتمثدل فدى ارتفداع مسدتوى السدكر

بالدم ثم انخفاضه بعد ذلك ومع تكرار هذه األعراض يحدث فقدان للوزن ،والتعرض لسوء التغذية.
•

عالمات انخفاض السكر -:

 -زغلله فى العين

 -عرق غزير

 -حفاف بالفم

 -دوخة وعدم تركيز

– ملحوظة هامة:
عليك بتسجيل ما تتناوله من وجبات(افطار – غذاء -وعشاء و كذلك كل ما تتناوله من أكالت بين الوجبات) أو سوائل
بصوره يوميه واحضارها فى اليوم المحدد للمتابعة .

 oكيف نتجنب حدوث ما سبق ذكره من أعراض أو مضاعفات؟

لكى نمنع  /نتجنب حدوث ما سبق ذكره من أعراض عليك أن تعلم أنك تحتاج إلى اتباع نظام غذائى يبدء من وقت

شربك للسوائل بعد العملية وحتى تناولك الطعام .كذلك و توجد عدة خطوات هامة ان اتبعتها سوف تقلل من حدوث
انقباض األمعاء وان حدث وتعرضت لها سوف تتعلم كيف تتعامل معها.

مبدئيا يراعى الحرص على:

 -غسل اليدين جيداً بالماء والصابون قبل األكل

 تناول من  6-5وجبات صغيرة مع محاولة تنظيم الوجبات -تناول الطعام جاف ( بدون شرب سوائل أثناء األكل ).
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كيف تبدأ نظامك الغذائى بعد العملية ؟
االسبوع األول  :بعد حركة األمعاء وبداية السماح لك بشرب السوائل:
اليوم األول :

 oسوائل خفيفة وهى السوائل التى يمكن الرؤية من خاللها مثل:
 العصائر الطازجة بدون سكر الشوربة  -النعناع  -الينسون – المياهاليوم الثانى والثالث :

 oسوائل نصف صلبة  /سميكة مع ماسبق من سوائل خفيفه مثل :
 -الزبادى

 -اللبن

 -العصائر

اليوم الرابع  -إلى اليوم السادس:
 -أكل مسلوق بدون دهون أوقليل الدهون

 اللحوم مثل لحم الدجاج مسلوق ومطهى جيداً مع الشوربة -خضار مسلوقة جيداً مثل البطاطس المسلوق والمهروسة

 فواكه مسلوقة بدون اضافة سكر جبنة بيضاء خالية الدسم -الزبادى

االسبوع الثانى :

•

أكل لين مثل

 خضار مسلوق يمضغ جيداً -فواكه

 االسماك مثل التونة -اللحوم المسلوقة

•

األسبوع الثالث :
غذاء اعتيادى مثل

 -األكل قليل الدهون

 -العيش األبيض – أوالتوست
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كيف تتناول الطعام ؟

 -تناول األكل وأنت نصف جالس

 -أسترخ لمدة  20 – 15دقيقة بعد الوجبات وال تقم واقفاً بعد األكل مباشرة

• كيفية وتوقيت شرب السوائل

 يمكنك شرب السوائل التى ترغب فيها بين الوجبات وأنت تحتاج الى حوالى  8 -6أكواب ماء وعصائر يوميا-ال تتناول مياه أو مشروبات أثناء األكل وعليك شرب المياه قبل األكل أو بعده بنصف ساعة أو ساعة بمعدل نصف كوب

ماء أو عصير.
 -ال تبلع الهواء مع شرب السوائل

 -تناول السوائل ببطء وباستمرار على مدى اليوم .

ماذا يراعى عند إعداد الطعام؟
 -حاول عند اعدادك للطعام أن تكون الوجبة متوازنة وحسنة المظهر

 -اجعل قطع الطعام صغيرة

 تناول األكل ببطء وأمضغه جيداً عند شعورك باألمتالء أوالشبع توقف عن األكل والتضغط على نفسك لتكمل كل وجبتك األكل يكون فى درجة ح اررة الغرفة وال يكون ساخن جداً أو بارد جداً. -لو حدث قئ انتظر لمدة ساعتين ثم استأنف الطعام

 -أكثر من تناول البروتينات مثل اللحوم – األسماك – البيض

ماهى نوعية األطعمة التى يمكنك تناولها:
 يمكنك أن تختار العديد من األطعمة التالية: -1اللحوم وبدائلها مثل
األسماك – الطيور – البيض – الجبنة ،كما يمكنك تناول
قطعة لحم فى الوجبة
أوقطعة جبنة بيضاء

أو سمكة متوسطة الحجم
أو بيضة واحدة
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 - 2العيش والنشويات
يمكنك تناول العيش األبيض  ،الحبوب  ،النواشف مثل (البقسماط ) األرز ،المكرونة  ،البطاطس،
الفول  ،الذرة

الكمية المسموح بها :
 نصف رغيف عيش أو نصف كوب أرز فى كل وجبة أو -ثمرة بطاطس متوسطة أو طبق صغير مكرونة

 - 3الخضروات:
أى خضار مطبوخ (بدون تسبيك) مسموح بحوالى طبق صغير يومي ًا

 - 4الفواكه :

مسموح بالفواكه الطازجة  ،والمحفوظة (بدون سكر) مسموح بحوالى ثمرة فاكهة صغيرة يومياً وتبدأ بأكلها مقسمة على

فترات مثال :ربع تفاحة أونصف أصبع موز ثم يزيد تدريجياً .

 فى حالة الرغبة فى شرب الفواكه على شكل عصير يكون بدون سكر. - 5منتجات األلبان:

 مسموح باللبن ( نصف كوب) مضاف اليه أحد المشروبات أو يمكن شربه بدون اضافاتالزبادى بدون فواكه -الزبدة بكمية قليلة

 -6الدهون :
 السمن النباتى – الزيوت – القشطة -7األطعمة المسموح بها حسب الرغبة :
 المرقة – الخضروات – التوابل ( تستخدم بقلة) -النعناع الخالى من السكر

 -اللبان الخالى من السكر
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الممنوعات
• االطعمة الممنوع تناولها
 السكريات  -الحلويات -المعلبات الفاكهة المجففة والمجمدة ومحفوظة فى السكر -الفطائر والجالش الحلو  -الكاستر المحلى

 -الكيك – الكعك  -األيس كريم  -المربى – العسل

• المشروبات الممنوع تناولها
 -المشروبات المسكرة  -اللبن بالشيكوالته  -المياه الغازية

التدخين:

 ممنوع التدخين – الكحولياتبالنسبة لألدوية :
تحتاج إلى فيتامين ( ب )12للحقن فى العضل أسبوعياً.

النشاط اليومى:
تجنب المجهود الزائد وعليك فى المراحل االولى بعد العملية بالراحة واالسترخاء
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نماذج للوجبات
•

الساعة  9صباحا افطار:
كوب شاى بحليب بدون سكر  +قطعة جبنه بيضاء  +ثمرة طماطم  +ربع رغيف .
أو :بيضة مسلوقة أو مقلية (نصف سوى)  +نصف كوب عصير (طازج) مثل عصير البرتقال  +ربع رغيف  +خيارة

مقشرة

أو :كوب حليب بلبن +كوب زبادى  +قطعة جبنه بيضاء  +ربع رغيف
أو :بقسماط/أو نواشف ( 3قطعه)  +جبنة بيضاء  5 +مالعق فول مهروس ومنزوع منه القشرة ومضاف إليه ليمون وزيت
 +بيضة مسلوق  +طبق سلطة  +نصف كوب عصير أوشاى.

•

الساعة  12ظه ارً وجبة متوسطة :
 نصف كوب لبن أو نصف كوب عصير طازج  +أصبع موز صغير أو نصف أصبع كبير موز أو نصف تفاحة  +ربع رغيف أو قطعتين نواشف  +جبنه بيضاء . إذا لم يوجد عصير يمكن االستعاضه عنه بشاى بلبن -إذا لم يوجد تفاح أو موز يأخذ أى ثمرة فاكهة متوسطه

• الساعة  3ظه ارً :الغداء
طبق سلطة خضراء (طماطم  +خيار  +خس )  +طبق شوربة خضار  +قطعة لحم أو فراخ  +نصف تفاحه أو ثمرة
برتقال صغيرة  +طبق صغير أرز أبيض.
أو :سمك مشوى أومقلى حسب الرغبة ينزع منه الجلد  +طبق سلطة أو طبق أرز
أو نصف رغيف  +ثمرة فاكهة صغيرة

أو نصف كوب عصير أو طبق سلطة  +طبق خضار مسلوق أو مشوي  +ربع رغيف أو أرز أو مكرونه  +ثمرة فاكهة
أو نصف كوب عصير .
أو:علبة تونة صغيرة  +نصف رغيف  +سلطة خضراء  +نصف كوب عصير .
أو:طبق مكرونة صغير +قطعة لحم مسلوقة أومشوحة على النار  +طبق سلطة  +ثمرة فاكهة .
أو :بيضة مسلوقة  +طبق سلطة خضراء  +طبق أرزصغير  +ثمرة فاكهة .
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• الساعة  6مساءاً بين الغذاء والعشاء :
بطاطس مهروسة بالزيت والكمون  +طبق سلطة  +ربع رغيف  +نصف كوب عصير .
أو :قطعة جبنة بيضاء  +نواشف (قطعتين – أو 3قطع )  +طبق سلطة.
أو :طبق أرز بلبن بسكر خفيف

أو :طبق جيلى رجيم
أو :ثمرة فاكهة

• العشاء الساعة  9مساءاً :
بيضه مسلوقة  +ثمرة فاكهة +طبق صفير سلطة  +ربع رغيف.
أو :كوب زبادى  +ساندوتش جبنة  +طبق صغير سلطة  +ربع ثمرة فاكهة  +كوب عصير

أو :ربع رغيف  +تونة  +طبق سلطة  +نصف كوب عصير.
أو :كوب زبادى  +ثمرة فاكهة .

• قبل النوم بفتره (حوالى ساعة ) :
ساندوتش جبنه  +نصف كوب لبن.
أو :طبق جيلى

أو :علبه زبادى

أو :ثمرة فاكهة

أو :طبق أرز بلبن

كيفية التصرف مع ما قد يحدث من أعراض:
 لو حدث االنقباض المبكر لالمعاء عليك باالستلقاء فى السرير لمدة نصف ساعة إلى  45دقيقه. لو حدث االنقباض المتأخر والذى يحدث فيه انخفاض فى مستوى السكر بالدم: فى حالة عدم فقدان الوعى تؤخذ ملعقة صغيرة من السكر أو واحدة منالحلوى البسيطة بدون شيكوالتة

 فى ح الة فقدان الوعى ال يعطى شىء عن طريق الفم يجيب استدعاء الطبيب أو نقل المريض ألقرب مستشفى• أتصل بى أو بالطبيب المعالج فى حاله حدوث أو تكرار االعراض التالية
• اآلنقباض المبكر

• اآلنقباض المتأخر
• لو حدث قىء دموى أو تغير لون البراز للون االسود
• لو حدثت آثار جانبية من اآلدويه مثل االسهال أو االمساك -أو القىء
• لوزادت األعراض أو استمرت على الرغم من استخدام االدوية.
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