
یکـون الرّأس أعلی من الجسـم ملنـع ارتداد الطّعام الـی املريء کام یجب تجّنب 

األطعمـة الکثیرة الّسـّکر و املرطّبات الغازیّة.

• اإلصابة باإلسهال أمر شائع بعد عملیّة استئصال املعدة و التي تنتهي يف غضون 
شـهٍر واحد  الی شـهرین بعد العملیّة فیمکنکم استخدام األدویة املضادّة  لإلسهال 

و تعویض نقص السـوائل يف الجسـم تحت إرشاف الطبیب و وفقاً لتوجیهاته . إّن 

اللتزام بالحمیة الغذائیة قد یکون صعبا علیکم إّل أنّه من الواجب علیکم تجّنب 

األطعمـة التـی یُؤدّي تناولهـا الی اإلصابة باإلسـهال.قد تزداد الحاجة الی اسـتخدام 

الربوبیوتـات الغذائیـة )مثـل الّزبـادي الفاکهـي( للعـالج و لکن فی حـالت العالج 

الکیمیاوي لیسمح بتناولها.

• الرتجاعـات الصفراویـة )القـيء الصفـراوي( الّتـی تحـدث يف الصبـاح املبّکر و 
تصطحبهـا  آلم املعـدة و الشـعور مبلئ املعدة و یمکن التخلّص منها بالقـيء و إذا 

کانـت متکـّررة فقـد یحتاج الـی اسـتخدام األدویة أو یُلَجـأ الی عملیّـة جراحیّة .

وجـع فـم املعـدة نتیجة ارتـداد الطعام الی املـریء )ریفالکس( للتخلّـص من هذه 

املشـکلة یجـب اتّبـاع الخطـوات التالیة اضافـة الی التـزام بالنصائح العـر اآلنفة 

الذکر.

• تجّنـب األطعمـة املهیّجة الکثیرة التّوابل کام یجب المتناع من رشب الّشـاي 
الثقیـل و القهوة و الکحول و املرطّبات الغازیّة.

• وضـع الـرأس أعلـی مـن الجسـم مبقـدار 4 الـی 6 بوصاٍت عنـد النـوم أو وضع 
وسـادٍة  تحـت الرُّکبة.

• المتناع من تناول الطعام 2 الی 3 ساعات قبل النوم.
• استخدام األدویة املضادّة للحموضة )Antacids( تحت إرشاف الطبیب و وفقاً 

لتوجیهاته.

• سـوء امتصاص الّدهون یمکن تشـخیصه بفحص نوعیّة دُهن الرباز و کمیّته. و 
ینصـح لهؤلءاملرضـی اتّباع النظام الغذائی القلیل الّدهن کام یُوَصی بتناول البدائل 

الغذائیّة مثل محلول الفیتامینات الّدهنیّة و قد یلجأ الی تناول املکّمالت الغذائیّة.

الذي یعنینا يف عالج عدم قدرة الجسـم علی تحّمل األطعمة و الذی یجب التنویه 

الیـه أن نؤکِّـد علی رفع الحمیات الغذائیة مشـیرین الـی أّن معظم هذه الحمیات 

الغذائیّـة مؤقّتـة قصیـرة األمـد حیـث یعـود األمـر الی نصابـه و یسـتأنف املریض 

نظامه الغذايئ املعتاد و حیاته الیومیة بيشء من الصرب و املثابرة. و اعلموا أّن اتّباع 

النظـام الغـذايئ الّصّحي یلعـب دوراً هاّماً فی منع خسـارة الوزن و بالتايل یفید فی 

صّحة الجهاز املناعي للجسـم.

سوء امتصاص الغذاء )النقصان الغذائی( بعد عملیّة استئصال املعدة

• نقصـان الـّدم : نتیجـة عـوز الحدید و فقـر الفیتامیـن B12  و حمض الفولیک 
أمـر شـائع بعـد اسـتئصال املعـدة و یحتـاج عالجـه الی مراقبـة املریـض و تقییمه  

ـالت الغذائیّة و الذین  کـام یجـب تناول األطعمة الغنیّة بالحدید و اسـتخدام املکمِّ

  B12 أجریـت لهـم عملیة اسـتئصال املعدة بکاملها یحتاجون الی حقـن الفیتامین

بشـکل منتظم  يف کّل شـهٍر.

• هشاشـة العظـام التـی تعتمـد اإلصابـة بهـا علـی العمـر و حالـة العظـام عند 
العملیة الجراحیة . تناول الخرضاوات من فصیلة امللفوف ) الفصيلة الكرنبية(  الی 

جانب اسـتخدام الکالسـیوم و الفیتامین D رضوریًّ جّداً.
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عدم قدرة الجسم علی احتامل األطعمة

عدم مقدرة الجسـم علی تحّمل األطعمة هو ناتج عن اسـتجابة الجسـم الطبیعیّة 

لدخـول کمیـات کبیـرة من األطعمة و السـوائل أکـر من الحّد املعتاد الـی  األمعاء 

الّدقیقة.

املضاعفات بعد عملیّة استئصال املعدة:

• متالزمة اإلغراق أو اإلفراغ الرسیع:
وار ، التعرّق  متالزمـة اإلغـراق املبّکر الّتی تبدأ مبارشة بعد األکل فمـن أعراضها : الدُّ

، اإلغـامء، ازدیـاد أصـوات األمعـاء و انتفـاخ البطـن . هـذه املضاعفـات تـزول بعـد 

شـهرین أو ثالثة أشـُهر من إجـراء العملیّة.

متالزمـة اإلغـراق املتأّخـر  الّتـي تبـدأ بضعة سـاعات بعد تنـاول الطّعام و السـبب 

الرئیـي یُعـزی الـی نقصـان سـّکر الـّدم و َأعراضها تظهر بأشـکال التعرّق البـارد و 

خفقـان القلـب و اإلغامء و الشـعور بالتعب.

• للوقایـة مـن متالزمـة اإلعـراق اضافـة الـی االلتـزام بالنصائح العرش السـابقة  ، 
قـد یفیـد يف تقلیـل مضاعفتها الجلوُس أو التمـّددُ علی الجانـب األیمن بعد تناول 

د أن  وجبـات الطعـام ملـّدة 15 الی 30 دقیقة و الجدیر بالذکـر انّه یجب عند التمدُّ

النظـام الغـذايئ و فی حاالت األمل و اإلصابة باإلسـهال ويف حال عدم قدرة املريض 

ل تناول منتجات الحليب  القلیلة الدهن  عىل تحمل منتجات الحليب كلها، یُفضَّ

و الخاليـة من الالكتوز )الّسـّکر( حتّی تتخّفف مضاعفـات املرض تدریجیّاً.

• یوصـی لکـم  بتنـاول الفواکه و الخرضاوات حسـب مقدرتکم الجسـمیّة.و إذا 
شـعرت مبلـئ املعـدة أو بـأمل شـدید فـی بطنک فـرشب کأس مـن عصیرها یعترب 

بدیال مناسـبا للفیتامینات التـی تحتاجون الیها.

• ینصـح لکـم أن تتناولـوا األطعمـة قلیلـة األلیـاف مثـل الحبوبـات  و الـرز و 
الخبز حتّی تشـعروا بالشـبع املبکر و یمکنکم زیادة األلیاف فی نظامکم الغذايئ 

تدریجیّاً 

• یجـب قیـاس وزنکـم فـی کّل أسـبوع و عنـد خسـارة الوزن یجـب علیکم أن 
تخربوا طبیبکـم املعالج.

• أکِروا من امليش فإّن ذلک یساعدکم علی تقلیل کثیٍر من مضاعفات املرض.
• التِثقـوا بشـهیّتکم إذ أّن مـن املحتمـل أن التشـعروا بالجـوع نتیجـة لفقـدان 
الّشـهیّة.فاعتربوا األطعمـة کأداة عالجٍ اي انظـروا الی تناول األطعمة کتناول أدویٍة 

عالجیة.

تجنب رشب الّسـوائل أثناء األکل و قبله و السـیّام بعده بنصف سـاعة علی األقّل 

. للوقایـة مـن خسـارة الـوزن ارشبوا الحلیـب و عصیر الفواکه الطبیعـي بدال من 

رشب املـاء و الّشـاي و یجـب تجّنب عصیر الفواکه غیر الطبیعـي )الصناعی(.

• ملـّدة 4 أسـابیع بعد عملیّة اسـتئصال املعدة الی التئـام الجراحات فی نواحي 
مـکان العملیـة یجب تنـاول األطعمـة اللیّنة السـهلة الهضم حتّـی تصبح عملیّة 

الهضـم سـهلة. و األطعمـة الصلبة التی یجـب تجّنبها وفقا للنظام الغـذايئ املتّبع  

تشـمل ما یيل:

• ال تأکلـوا اللحـوم الصلبـة و الغضاریف و الفواکه الصلبة و قشـور الفواکه کام 
یجب تجّنب الفواکه ذات البذور )مثل العنب و الطاّمطم ( و الخرضاوات الصلبة 

ذات الجـذور مثل : الکرفس و الفاصولیا الخرضاء.

• بعد ميّض األسـابیع األربع األولی من إجراء العملیّة یمکنک أن تأکل تدریجیّاً 
مـن کل صنـف مـن أصنـاف األطعمـة و بعـد 8 أسـابیع مـن العملیّـة تسـتطیع 

اسـتئناف  النظـام الغذايئ املعتاد علی حسـب مقدرتکم الجسـمیة.

• یمکنـک تناول األطعمة الغنیّة بالربوتینـات ثالث مرّات فی کّل یوم مثل أنواع 
اللحـوم و املنتجـات اللبنیّـة ااّل أنّـه مـن األفضـل أن ینضـّم اللنب شـیئاً فشـیئاً الی 

  الّنظام الغذائی املّتبع بعد إجراء عملّیة استئصال املعدة  

اسـتئصاُل املعـدة Gastrectomy إجـراٌء طبـي يُسـتأَصل فيـه جزٌء مـن املعدة أو 

املعـدة بكاملهـا جراحيَّاً.و مبـا أّن املعدة تعترب مکاناً لتخزین األطعمة املأکولة فإّن 

اسـتئصالها یؤدّي إلی مضاعفاٍت مثل فقدان الّشـهیّة و الشـعور بالشـبع املبّکر و 

خسـارة الـوزن و باتّبـاع النظام الغذايئ یمکن تخفیض هذه املضاعفـات أو رفعها 

بالکامل.

یجب االلتزام بالنصائح و اإلرشادات التّالیة:

ـر حجمهـا و احـرص علـی آن تکـون  • أکـِر مـن عـدد وجبـات الطّعـام و َصغِّ
الوجبـات صغیـرة الحجـم غنیّـة بالسـعرات الحراریّة حیث یمکنـک أن تکر من 

تنـاول املـواد الدهنیـة ، الصلصـة ، الّزبـدة ، اللـوز و الجـنب و الغـرض هـو ایصـال 

الوجبـات الغذائیـة الی 6 إلی 8 وجبـة فی کّل یوم و اصطحاب وجبات قلیلة من 

األطعمـة خـارج املنزل.

• ال تسـتعجلوا فـی األکل و امضغـوا الطّعـام جیّـداً حتّی أصبح هضمه أسـهل . 
للوقایـة مـن ارتجـاع املريء یجب تجّنـب االنحناء فجأة بعـد األکل .

• ال ترشبـوا الّسـوائل أثنـاء تنـاول الطعـام فـی وجباتکم الغذائیـة حیث یجب 
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