


حمایت های تغذیه ای قبل و بعد از جراحی
چاقی

(NUTRITIONAL SUPPORT IN BARIATRIC SURGERY)

:ارائه دهنده

دکتر غالمرضا محمدی فارسانی
گروه تغذیه بالینی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران



روشهای مختلف درمان چاقی

BMI≥25

تغییر شیوه زندگی

BMI≥30(27)

دارو درمانی

BMI≥40

BMI≥35+com

جراحی

تغذیه مناسب•

ورزش•

• کاهش دریافت

• سوء جذب

• ترکیبی



BARIATRICروشهای جراحی چاقی  SURGERY

:روشهای محدود کننده -الف
گاستریك باندینگ (Gastric Banding  )

 اسلیو گاسترکتومی(Sleeve Gastrectomy)

 پلیکاسیون(Plication)

:  روشهای سوء جذب-ب
 (روده ها)پس قسمتی از دستگاه گوارش بای

جذب  ء ترکیبی از هر دو روش محدود کننده و سو :روش های ترکیبی-ج

بای پس کالسیك معده(Gastric Bypass) 

 معده مینی بای پس(Mini Gastric Bypass) 



اقدامات حمایتی قبل از عمل جراحی چاقی

د قبل از  اینکه افراد بسیار چاق مورد عمل جراحی قرار گیرند ، بای

:داشته باشند که شاملشکست در یک برنامه جامع

محدودیت دریافت کالری(CR)

ورزش

صالح سبک زندگیا

مشاوره روانی

 خانوادهاثبات همکاری

 درمان شکست:

ناتوانی بیماردر کاهش یک سوم وزن بدن

 چربی بدن ناتوانی بیماردر کاهش نصف

 عدم توانایی در حفظ هر گونه کاهش وزن بدست آمده



ارزیابی های قبل از عمل جراحی چاقی

 ارشناسان شود که شامل کو پیگیری ، بیمار باید توسط تیم درمانی ارزیابی جراحیانتخاب عمل پس از
:و متخصصین

جراحی

تغذیه

روانشناسی

طب ورزشی یا توانبخشی

(در صورت نیاز و با توجه به بیماریهای همراه)سایر متخصصین

:ارزیابی های قبل از عمل جراحی شامل

 (بیماریهای همراه)چاقیارزیابی عوارض فیزیولوژیک و پزشکی

 جراحی چاقیعوارض فیزیولوژیک و پزشکیدر مورد بیمار افزایش آگاهی

 ها قبل و بعد از عملمشاوره در خصوص اهمیت مراجعات منظم و انجام بیمار افزایش آگاهی

 ارزیابی وضعیت تغذیه ای

 اصالح کمبودهای تغذیه ای

اصالح عادات غذایی

تجویز رژیم کم کالری مایعات و پوره برای دو هفته قبل از عمل جراحی



ارزیابی های قبل از عمل جراحی چاقی

 روانپزشکی و روانشناسیارزیابی:
 انگیزه اعتماد به نفس و، مانند افسردگیفعلی بیمار قبل از عمل مشکالت روانی بررسی

افزایش آگاهی در مورد اثرات روانی بعد از جراحی:

 جراحی بعد از به طور کلی ، بهبود تصویر از خودBARIATRIC

 و یا ایجاد افسردگیکاهش افسردگی

 زندگیتغییر نگرش به خود و توقع از

ارزیابی از نظر فعالیت فیزیکی و ورزش
بررسی فعالیت فیزیکی فعلی بیمار

افزایش آگاهی و دادن اطالعات برای انجام ورزش بعد از عمل جراحی چاقی

تواند انجام اقدامات پاراکلینک بر اساس گایدالین های مربوطه و با توجه به شرایط بیمار می
:شامل این موارد باشد

اندازه گیری ترکیب بدنی

آزمایشات روتین خون

آندوسکوپی یا کولونوسکوپی

سونوگرافی ها یا ماموگرافی

 اسکن استخوان و...



مزایای اصالح عادات غذایی و کاهش وزن قبل از عمل جراحی چاقی

 قبل از عمل جراحی چاقی اثرات مفیدی بدنبال % 10-5اصالح عادات غذایی و کاهش وزن

:دارد که شامل

فزایش بیشتر کاهش وزن بعد از عمل جراحی چاقیا

تسریع کاهش وزن بعد از عمل جراحی

 جلوگیری از برگشت وزن بعد از عمل جراحی

کمک به بیماران برای سپری کردن بهتر دوران بعد از عمل جراحی

(کاهش خونریزی، طول مدت بستری،اندازه کبد)کاهش عوارض حین عمل جراحی

کاهش عوارض بعد از عمل جراحی چاقی

تامین نیازهای اولیه و کمک در درمان یا پیشگیری از کمبودهای تغذیه ای در بیماران

افزایش میزان موفقیت جراحی و تداوم تغییر شیوه زندگی بعد از جراحی

 هفته قبل از عمل جراحی6تا 2توصیه به رعایت رژیم کم کالری



OPTIFAST VLCD PROGRAM

I S  A  FOUR STAGED PROCESS
Phase 1: is designed for rapid, initial, effective weight loss

The only sources of nutrition during this phase are:

3

OPTIFAST 

VLCD 

products

or or
Phase 1

Shakes Soups Desserts or Bars

INTENSIVE
(UP TO 12 WEEKS)

2 low starch vegetables

3 OPTIFAST

VLCD PRODUCTS

CALORIE INTAKE:

600 -800 DAILY 1 vegetable oil

2
liters of water

Phase 1: Three Optifast VLCD products, two
cups of low starch vegetables and one teaspoon 

of vegetable oil, providing less than 800 calories 

per day. Two liters of water should also be

consumed each day



oducts

or

OPTIFAST VLCD PROGRAM

IS A FOUR STAGED PROCESS

2

Phase 2
Shakes or Soups Desserts or Bars

low calorie meal

of approximately

400 calories
11 &TRANSITION

2 OPTIFAST

VLCD PRODUCTS
vegetable oil

1
serve of dairy

CALORIE 
INTAKE:
800 -1000 DAILY

2
serve of fruits

Phase 2: Two Optifast VLCD products and one
low calorie meal of approximately 400 calories. 

During this phase, at least two cups of low starch 

vegetables, two serves of fruit, one serve of dairy

and two liters of water can be consumed

2 liters of water

1

2 Optifast products



OPTIFAST VLCD PROGRAM

I S  A  4 STAGED 
PROCESS

OCESS

OPTIFAST VLCD PROGRAM

I S  A  FOUR STAGED PROCESS

1

Phase 3
Shake or Soup or Dessert or Bar

low calories meals

12

1

&
vegetable oil

of approximately

400 calories
MAINTENANCE
1 OPTIFAST 
VLCD PRODUCT

Serve of dairy
CALORIE INTAKE:
1000- 1200 DAILY

&2 2
servesof fruits

Phase 3: During the Maintenance Phase 

dietary
intake will consist  of one Optifast Product, two 

low calorie meals (approximately 400 calories 

each), at least two cups of low starch vegetables, 

two serves of fruit, one serve of dairy and two 

liters of water

2
liters of water

1 Optifast product



OPTIFAST VLCD PROGRAM

I S  A  4 STAGED PROCESS

3 of approximately

STABILISATION Click herefor more

1200- 1500 DAILY Click herefor more

liters of water

OPTIFAST VLCD PROGRAM

I S A FOUR STAGED PROCESS

Phase 4: The stabilization phase is where all 

optifast products are eliminated and is 

designed to help maintain a long term focus on 

maintaining weight loss. Dietary intake 

consists of three low calorie meals of 

approximately 400 calories each, two serves of 

fruit and one serve of dairy, plus low-starch 

vegetables and water

CALORIE INTAKE:
1000- 1200 DAILY

Phase 4

low calorie meal

400 calories

low starch vegetable

Serve of dairy

servesof fruits



Bariatric Surgery & OPTIFAST VLCD

- Obesity is a risk factor in surgery.

- Research has shown that a VLCD based treatment program is suitable and effective 

for patients with morbid obesity and does not compromise the immune status of these patients. 

-Pre-operative weight loss before bariatric surgery optimizes safety of surgery by

reducing liver size.

-This reduces the risk of conversion from laparoscopic to an open procedure as well 

as recovery time.

-Short periods of the Intensive Level are recommended prior to surgery depending

on amount of weight loss needed (2-6 weeks).

-Sensitizes the client to post-surgical dietary restrictions



OPTIFAST PROGRAM CONFERS SIGNIFICANT

REDUCTION OF LIVER SIZE & FAT CONTENT RESULTING IN 

IMPROVED  SURGICAL OPERABILITY15,16

SIX WEEKS OFOPTIFAST DIET PROGRAM RESULTED
IN:15

14.7% 43%15.1%

REDUCTION

IN MEAN LIVER 

VOLUME

OF MEDIAN

EXCESS 

WEIGHT LOSS

REDUCTION

IN MEAN 

LIVER FAT

(p<0.001) (p=0.016)



OPTIFAST PROGRAM CONFERS SIGNIFICANT

REDUCTION OF LIVER SIZE & FAT CONTENT RESULTING IN 

IMPROVED  SURGICAL OPERABILITY15,16

12 week Optifast diet can safely and effectively achieve significant reductions in body weight, liver volume, 

visceral and subcutaneous  adipose tissue (VAT/SAT) in severely obese patients before laparoscopic surgery16
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LIVER VOLUME AND PREOPERATIVE
WEIGHTLOSS WITH

A VLCD

80% of  the  observed s i ze  reduct ion      

occurred between weeks  0  and 2  (p<0.001).17

Baseline 12 weeks



Bariatric Surgery & OPTIFAST VLCD

-Can also be used post surgery once patient moves from clear to full fluids.

-Using OPTIFAST VLCD post surgery will ensure nutritional requirements

are met but is low enough in calories to assist with weight loss.

-A bariatric multivitamin may need to be recommended

T



اقدامات الزم بعد از عمل جراحی چاقی

 درمانیتیم توسط عملاز بعد و ارزیابی منظم پیگیری

روز اول، ماه اول و سپس هرسه 10تا : مراجعه منظم به عنوان نمونه

ماه تا یک سال هر شش ماه تا دو سال و سپس ساالنه

ویزیت جراح

ویزیت تغذیه

(روانیرفتاری یا حمایت )روانپزشکی/روانشناسی

فیزیکی و توانبخشی/طب ورزشی

ویزیت سایر متخصصین با توجه به شرایط بیمار

(  آزمایشات منظم دوره ای)اقدامات پاراکلینیک



چاقیرژیم غذایی بعد از عمل جراحی 



(رفرنس تغذیه)رژیم غذایی بعد از عمل جراحی بای پس معده



Short term nutritional recommendation 

after surgery(Surg. Ref.)

24-48 h post 

surgery

Low sugar Clear 

liquids
≥8 cup/day

3-7 days post 

surgery

full liquids

Milk

Soy drinks

Plain yogurt

1-2 wk post 

surgery
Mashed/pureed 

diet

Separate liquids from 

solids

15 min before/ 30 min after 

eating2-4 wk post 

surgery

Soft diet

Soft meat 

balls

Scrambled/boiled 

egg

Cooked/peeled 

veg.

soft/peeled fruits



Short term nutritional recommendation 

after surgery

1-2 mo post 

surgery

Solid foods

legumes

Fresh veg.

Fresh fruits

2 mo post surgery Regular balanced solid 

diet

bread



:پس از عمل جراحیتغذیه ای توصیه های کلی و راهنمای 

ذایی رژیم غو در نهایت نرم ،پوره، مایع کامل، مایع صاف شدهترتیب رژیم غذایی بیمار پس از جراحی از

مصرف پروتئین  ، با تاکید بر منظم

 اجتناب از )یا حتی کمتر (  سی سی30)خوریقاشق غذا 2در حدود :  معدة بعد از جراحی حجم

(پس از خوردن غذااحساس سیری خوردن غذای بیشتر، در صورت عدم 

 شته احساس سیری بیمار در این مرحله با احساس سیری در گذتفاوت در : معدهدلیل وجود حجم کم به

(احساس تنگی، گرفتگی یا سنگینی قفسه سینه)

 نسبت به مواد غذایی بین بیماران پس از عمل تحمل متفاوت بودن میزان



:توصیه های کلی و راهنمای تغذیه پس از عمل جراحی

 (  عدم مصرف غذا در این موارد)هفته های اول بعد از عمل در احساس گرسنگی کاذب

 (کم شدن حجم غذای دریافتی)جراحیتورم ناشی از -کوچک شدن حجم معده : پس از عمل جراحی

 ایعات به ماز )از رژیم غذایی تدریجی استفاده تورم شود، لذا توصیه به افزایش می تواند منجر به غذای جامد مصرف

جامدتا بهبود این نواحی و تحمل نسبت به غذای ( جامدرژیم غذایی نرم و سپس 

 اد توسط برای جلوگیری از متراکم شدن و ایجاد انسد)صرفا با مایعات صاف ، شروع رژیم جراحیپس از عمل بالفاصله
(غذا

 گرم  30سی سی یا 30آهستگی و عموما  کمتر از به : ( به خصوص درمراحل اولیه پس از عمل) غذا خوردن بیماران
شكمپس از احساس پری وعده و توقف خوردن بالفاصله در هر 

بالفاصله پس از عمل جراحی دریافت کافی مایعات و پروتئین : مهمتوصیه



:توصیه های کلی و راهنمای تغذیه پس از عمل جراحی

 و احساس استفراغ : جدیدبیش از حجم معده و یا  به سرعت غذا مشكالت ناشی ازخوردن
کاهش باآهسته خوردن و، پیشگیری از این عالیم ( اپی گاستر) ناراحتی یا درد در ناحیه باالی شكم 

حجم هر وعده 

 (  دقیقه بین آنها 30-60فاصله حداقل ) طور همزمان به غذا و مایعات عدم مصرف

 الی پس از و رژیم شناس در دوران انتقکارشناس تغذیه یک حیاتی بودن توصیه های ارائه شده توسط
معمولعمل بین مراحل مختلف رژیمی تا رسیدن به رژیم 

 اضافه  شودیک غذای جدید هربار فقط : نكته.



:توصیه های کلی و راهنمای تغذیه پس از عمل جراحی

(دقیقه30-20برای هر وعده ) آهسته غذا خوردن و پروتئینغنی از : رژیم بیمار

 عدم این کار سبب انسداد ورودی معده و )بار 30-20و جویدن هر لقمه حدود لقمه های کوچک
(درد،تهوع ویا استفراغ 

 خاموش بودن تلویزیون در هنگام غذا خوردن

 ( اعم از آب یا سایر نوشیدنیهای کم کالری)سی سی مایع1500-2000نوشیدن حداقل اطمینان از
دریک روز و بین وعده های غذایی 

 نه .) دترجیحا دمای آن در حدود دمای اطاق باش. باشدنباید خیلی سرد یا گرم البته مایعات مصرفی

(خیلی سرد نه گرم 

معین و عدم حذف هیچ وعده اصلی غذایی ، نهار و شام در ساعت سعی در مصرف روزانه صبحانه

 از بیدارشدن دقیقه 90طی صرف صبحانه



:توصیه های کلی و راهنمای تغذیه پس از عمل جراحی

 نگ ایجاد دامپیوزن، افزایش زودتر،احتمال گرسنگی احساس )وپرکربوهیدراتپرکالری پرهیز ازغذاهای
.(واسهال و

 ب آهن و سبب کاهش جذکافئین (: نوشابهمثل چای،قهوه یا )کافئینه و گاز دار عدم مصرف نوشیدنیهای
میان وعده خوردن تحریک 

 با غذا فلفلمثل ادویه جاتی ماه اول بعد از عمل از مصرف 2حداقل پرهیز تا

 احتمال وقوع خطرات : الكلالكلی بعد از عمل جراحی بخاطر کاهش حجم معده و جذب سریع مشروبات
مرگبارجدی و 

در صورت داشتن احساس اضطراب ،خستگی وعصبانیت:

جام نوشیدن آب، مسواک زدن، قدم زدن، تلفن زدن به دوستان، دوش آب گرم، رفتن به سینما، بازی یا ان
دیگر کارهای مورد عالقه



یتوصیه های رژیمی دوران انتقالی بعد عمل جراحی تا رسیدن به رژیم عاد

رژیم مایعات شفاف(: اولروز 2-1)درمدت بستری

ژیم مایعات کاملر: استفاده از رژیم مایعات صاف شده: پس از جراحی روز 10-7تا

 پوره و  )تبدیل رژیم مایعات را به رژیم  نرم و رقیق : (4-2هفته های )تا ماه اول
(میكس شده شبیه غذای شیرخوار

 (رژیم جامد)افزایش تدریجی قوام غذای دریافتی: ماه دوم

رژیم معمولی و تعادل: بعد از ماه دوم



با سپاس از توجه شما



:اندوی ژگی های برنامه غذایی بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار گرفته 

 شیرینپرهیز از مصرف غذاهای بسیار

 روزانهسه وعده اصلی غذایی

 سالمغذای جامد و مصرف

 سیریخوردن غذا و توقف آن به محض احساس آرام

 مایعاتزیاد مصرف



:هاسایر توصیه 
 مایعاتنوشیدن نشستن به صورت صاف وراست درموقع

 گازدارمایعات سرد یا عدم مصرف

 همراه دلیلبه : آدامس، استفاده از نی و مكیدن آب نباتهای سفت پرهیز از جویدن
انسدادو احتمال ( هواخوری)شدن بلع هوا 

 مدادبه اندازه پاک کن سر : گوشتاندازه توصیه شده برای تكه های انواع

پیش از بلع، تكه های گوشت، ماهی، تخم مرغ باید کامال جویده شوند

 در صورت وقوع احساس پری شكم و یا درد یا تهوع در هنگام نوشیدن مایعات:
توقف نوشیدن تا رفع این حاالت



:هاسایر توصیه 

 نیاز به حداقل حدود، (دهیدراتاسیون)بدن جلوگیری از کم آب شدن جهت
ا  آب یتامین این میزان با نوشیدن ) مایعات ( لیوان8-6)سی سی 2000تا1500

(روزطول کالری در دیگر مایعات بدون کالری یا کم 

 تشنگی، ادرار غلیظ و با بوی بد، احساس : دهیدرتاسیون عالئم کم آبی یا
دهانسرگیجه،تهوع، بوی بد در 

 روشن شفاف و زرد ادرار : عالیم دریافت مایعات کافی بدن

  دریافت غذا بر اساس هرم راهنمای غذایی





یتوصیه های رژیمی دوران انتقالی بعد عمل جراحی تا رسیدن به رژیم عاد

رژیم مایعات شفاف(: اولروز 2-1)درمدت بستری

ژیم مایعات کاملاستفاده از رژیم مایعات صاف : پس از جراحی روز 10-7تا

ی شبیه غذا)تبدیل رژیم مایعات را به رژیم  نرم و رقیق : (روز دوم10)هفته دوم
(شیرخوار

 ادامه رژیم نیمه مایع و بتدریج شروع رژیم  : (روز سوم10)هفته سوم و چهارم
نیمه جامد

 (رژیم جامد)افزایش تدریجی قوام غذای دریافتی: ماه دوم

رژیم معمولی و تعادل: بعد از ماه دوم



بعد از عمل جراحیروز اول 10رژیم غذایی در 

 جراحی جرعه های آب در روز پس از مجاز بودن نوشیدن :

 روزهای اول و دوم بعد از جراحی در

شیرینبدون گاز و غیر آّب،  نوشیدنیهای :شاملرژیم مایع شفاف ازصرفااستفاده 

حدود یک چهام فنجان: وعدهمیزان کل دریافت از رژیم مایع شفاف در هر 

 رژیم مایع کامل از استفاده : بعداز روز سوم به

ماست کم چربی ،شیر سویا ساده بدون چربی ،مانند  شیر مواد غذایی شامل : رژیم مایع کامل 

 رف  در صورت عادت زیاد یه مص)از مایعات  مجاز شامل آب، چای خیلی کمرنگ توصیه به استفاده : به مدت دو هفته
آبمیوه ه، ،استفاده از شیرین کننده های رژیمی به جای شكر، چای میوه ای یا گیاهی غیرکافئینه، شیر رقیق شد( چای 

، ( آب و نیمی عصارهواحد آّب رقیق شود تا نهایتا نیمی 10به طوریكه هر واحد آبمیوه با )رقیق و صاف شده و بدون پالپ 
قند آب گوشت، سوپ صاف شده رقیق کم چرب و ژله بدون 

 ه حداکثر باز یک چهام فنجان مواد دریافتی در هر وعده سوم، افزایش حجم روز سوم به بعد به تدریج تا هفته از : نكته
فنجانسه چهام 

 سبزیجات ،آب گوجه فرنگی ، سوپ % 100امكان مصرف مایعاتی همچون عصاره : روز پس از جراحی 14حدود

(صاف شده)گوجه فرنگی،سوپ رقیق با شیر کم چرب



جراحیاز عمل روز دوم بعد 10رژیم غذایی در 

 (  روزمیان وعده در 3وعده اصلی و 3)به میزان کم غذاهای نرم و رقیق شدهرژیم به تغییر

 باشدباید نرم و روان غذای مورد نظر : در ابتدا

 ده، ماست کم چرب، کشک خردشده وریز ، سوپ میكس ش: از غذاهای این گروه عبارتند ازبرخی
پخته ،  سیب(به  صورت رنده شده )آب عدسی، سیب زمینی له شده  با آبِ گوشت، پنیرکم چرب 

كس با و کورن فل( هلو، گالبی، زردآلو در آب میوه به جای شربت)شده، میوه جات پخته شده خانگی
.مقدار زیادی شیر کم چرب، یا تخم مرغ 

 و جایگزینی میوه ها ی رنده شده حذف آب میوه

 کمی پروتئین مانند گوشت،اضافه نمودن : روزاز مصرف غذاهای نرم شده به مدت چند پس
ماهی، مرغ، لوبیا، عدس و تخم مرغ نیز به رژیم غذایی 



جراحیرژیم غذایی در هفته سوم و چهارم بعد از عمل 

 2)سی سی 30حجم هر وعده غذایی متناسب با حجم معده جدید و حدود : در رژیم نرم ورقیق شده
(قاشق غذا خوری

 باید به صورت نرم تهیه شده و در صورت لزوم دارای چربی و شكر کمی : غذاهای مصرفی در این مدت تمامی

 تی، برای رسیدن به این منظور استفاده ازغذاساز یا هم زن دس)نرم و روان : ( مانند غذای شیرخوار)غذا قوام
(اما سیب زمینی و سبزیجات نرم را می توان له کرده  و مصرف نمود

 مایعکمک استفاده ازمقداری با : و نرم کردن غذا یكنواخت

 از انواع آبِ گوشت یا آب سبزیجات پخته شدهاستفاده : برای خوش طعم کردن غذا

 آبمیوهاستفاده از : نرم تر شدن میوه ها و دسرها برای



جراحیرژیم غذایی در هفته سوم و چهارم بعد از عمل 

 قاشق غذاخوری2:   وعده های موردنظرمیزان

 به آرامی و به صورت لقمه های کوچک و توقف غذا خوردن به محض احساس سیری : میل غذا

 ه  مصرف این میزان آب به صورت تدریجی و بین وعد)لیتر آب 1/5ضروری بودن نوشیدن روزانه
(های غذایی و با استفاده از بطریهای کوچک و عدم نوشیدن آب همراه با غذا

کمک به بهبود کیسه معده عمل شده : شده ( نرم و رقیق)غذاهای پوره

 واستفراغ ( کرامپ)احتمال وقوع انسداد و یا درد های متناوب شكمی: غذاهای غیر پوره شده

شودمیلغذا بخش پروتئینی در صورت امكان ابتدا.

 در میان وعده ها پرهیز گرددنوشیدن مایعات پرکالری از.

 بطور منظم ادامه یابدمصرف ویتامینها



جراحیبعد از عمل پنجم و ششم رژیم غذایی در هفته 

 غذاهاپوره کردن اما عدم نیاز به چهار هفته اول مشابه : مصرفی نوع غذای

 (با له کردن غذا)کودک مانند غذای نرم و یكنواخت تهیه ومصرف غذایی : در ابتدا

 برودغذای نیمه جامدنرمی و قوام آن به سمت میزان : بتدریج

 سه وعده )شودوعده در روز باید مصرف 5-6غذا همچنان ثابت بوده و طی  حجم
(اصلی و سه میان وعده

 غذا لقمه از جویدن خوب هر



:از عمل جراحیپس از ماه دوم بعد رژیم غذایی 

 وان  بوده و می ترژیم عادی و معمولبه استفاده از مجاز : بعد از این مرحله به
نمودرژیم غذایی درازمدت وی را تنظیم 

 راحی غذایی بیمارانی که تحت عمل ج، برنامه فردیهای با درنظر گرفتن تفاوت
اند وی ژگی های خاصی باید داشته باشدقرار گرفته 



: مکملیاری

 پروتئیندریافت مکمل

مواد معدنیو ویتامین

میلی گرم1500-1200سیترات کلسیم

 ویتامینD 1000-2000واحد

 ویتامینB12500میکروگرم

 میکروگرم400اسید فولیک

 با ویتامین همراه میلی گرم 80-65المنتال       آهنC

 ویتامینA

 رویZn

  مسCu

 ویتامینB1


