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 לאחר ניתוח בריאטריטיפול תזונתי 
 

אספקה נאותה של  ומאפשרתתזונה מתאימה לאחר ניתוח בריאטרי חשובה להצלחת תהליך הירידה במשקל 
 חיוניים.רכיבי תזונה מ

תפריט במרקם עד ל ההתקדמות בשלבים נעשית בהדרגהו שלבים כמההדיאטה המומלצת לאחר הניתוח בנויה מ
לנבוע מאכילה  , שעלוליםצרבותוהקאות, כאבים בבליעה,  :כמו נוחות-למנוע תופעות לוואי ואי המטרב - רגיל

 .לא מותאמת
כחודשיים  כעבורלצרוך תפריט במרקם רגיל  טרהבמלהלן, שבאכילה לפי השלבים  לאחר הניתוח יש להתקדם

במידת ההסתגלות ח וותלוי בסוג הניתו אישי ואה םהמעבר בין השלבים השוניעם זאת,  ממועד הניתוח.
 .אדםהייחודית של כל 

 חשוב לדעת:
 ראשון בדרך להצלחה בירידה במשקלהניתוח הוא רק השלב ה 

 לסגל הרגלי אכילה ושתייה נבוניםללמוד ו חשוב 

  יםאישי מעקבלו ורצוי לפנות לדיאטנית לייעוץ כלליות הנחיותאלו  

  לפי הצורך בנוזל ןאו לקבל ןעם הרופא/רוקח אם ניתן לרסק  יש להתייעץ, תרופות יםנוטלאם. 

  
 ניתוח בריאטרילאחר  ההתקדמות במרקם המזוןלבי ש

 והסבריםהערות  מזונות זמן הכלכלה סוג
 נוזלים

 צלולים
 ימים 2-1

 לאחר
 תחלתה

 השתיה
 

 מים, תה, קפה, מיץ טבעי מהול ומסונן, חליטות-
 צמחים, מרק צח, ג'לי. -
 משקאות דיאטטיים צלולים ולא מוגזים. -
  מים בתוספת תרכיז ללא סוכר -
 מעט חלב  בתה או קפה. -
 קרטיב דיאט. -

 הנחיית רופא על פייה התחלת השתי -
 כוסות ביום 8-6יש להקפיד לשתות  -
   בלגימות קטנות עד חצי כוס בכל פעםולאט  תשתול -
 חשוב שהשתייה תהיה בטמפרטורת החדר -
  ניתן להוסיף מעט חלב לקפה -
 משתיית משקאות ממותקים או מוגזים. להימנע -

 

 נוזלים
 מלאים

 ימים 5-3
לאחר 

 התחלת
 השתיה

 

מוצרי חלב ניגרים כמו, חלב  להוסיף בשלב זה ניתן 
על מעדנים ו משקאותויון, או יוגורט, גיל, אשל, רו

 סויה, אורז או שקדים.בסיס 
 

 שתייה לאורך היוםאו ה את המזוןלחלק  -
  ארוחות ביום בזמנים קבועים 6-5 -
  כמות של עד כוס/גביע לצרוךבכל פעם  -
  מומלץ להשתמש בכפיות ולא בכפות -
רבע שעה לפני  לשתות - בין שתייה לאכילה  הפרידל -

  ועה אחריהאוכל או חצי ש
  .מומלץ להתחיל בנטילת מולטי ויטמין-

 כלכלה
 -טחונה 

 מחיתית

כשבוע 
לאחר 

  הניתוח
 2-3משך בו

 שבועות

, מעדני דיאט במרקם 5%גבינות רכות וחלקות עד  -
 חלק

 עוף/הודו/דג/בשר רכים וטחונים  -
ירקות/פירות מבושלים וטחונים )ללא קליפות  -

 וגרעינים (
מומלץ לשלב מנת חלבון -ניםמרקים עשירים טחו -

 במרק
פירה תפו"א אדמה, דייסות על בסיס חלב )לא  -

 כולל שיבולת שועל(, 
 ביצה מרוסקת -
 .אבוקדו/טחינה/ממרח חומוס -

 

)מוצרי  טחונה חשוב לכלול בכל ארוחה מנת חלבון -
  חלב, מוצרי עוף/בקר, דג, ביצה(

  ן לעיליעל הפרדת שתייה ואוכל כמצוילהקפיד  -
  ארוחות ביניים בין ארוחות עיקריות 3-2 לשלב -
  בצלחות קטנות להשתמש -
     מרגישים איךלבדוק אחרי כמה כפיות,  לעצור-
 לאכול כשמתחילה תחושת מלאות. ולהפסיק  
 כוסות/יום 8-6לפחות  -על שתייה של מים  להקפיד-
קשובים  תהיולמזונות חדשים בנפרד ו תסולנ -

  לתחושות
 אכילה כשעתיים לפני השינה.מלהימנע  -

 כחודש כלכלה רכה
 לאחר

 הניתוח

 קציצות דג/עוף/הודו/בשר רכות -
 ירקות מבושלים רכים -
 ירקות/פירות חיים קלופים ללא גרעינים -
 דגנים מבושלים רכים. -
 ביצה מקושקשת או סלט ביצים -
 ., דגני בוקרקרקרים, צנימים -

 וןיש לאכול לאט וללעוס היטב את המז -
 יש לאכול בנגיסות קטנות -
 ניתן להפסיק  לטחון בבלנדר את המנה הבשרית -
  אך חשוב לבחור בשרים רכים  
סדר אכילה: מומלץ התחיל עם המנה החלבונית,     -

 פחמימה.ירק ולבסוף  אחר כך
 

מעבר 
 מכלכלה

רכה לכלכלה 
 רגילה

 

 כחודשיים
לאחר 

 הניתוח 

יש להעדיף מרקם . תזונה מגוונת במרקם רגיל -
   מוצק על פני מזונות נוזליים ומזונות פריכים

להקפיד על אכילת מזונות עשירים בחלבון בכל  -
  ארוחה

 דגנים מבושלים.ו לשלב ירקות ופירות טריים ניתן -

  על ארוחות מסודרות להקפיד -
  לאכול לאט וללעוס היטב את המזון -
  התקדמות על פי סבילות אישית -
 להקפיד על מנות חלבון בכל ארוחה. להמשיך -

 



 
 תוספי תזונה

עלולה להיות פגיעה אף בחלק מהניתוחים וכמויות המזון הנצרכות לאחר הניתוחים הן לרוב מעטות 
ים של ויטמינים ומינרלים שונים המלצה לקחת תוספ לכן ישנהו רכיבי תזונה חיוניים,מבספיגה של 

 לאחר הניתוח. 
 והרקע הרפואי של כל  , בדיקות מעבדהלפי סוג הניתוח יםשתנסוגי התוספים וכמותם מ

 דיאטןאו   ביעוץ של רופא נקבעיםמטופל, ו

  לאחר כל סוגי הניתוחים הבריאטריים, מומלץ לקחת תוסף של מולטיוויטמין באופן יומי
מינון התוסף וסוגו משתנים לפי סוג הניתוח, בהתאם להמלצת רופא או דיאטן. מומלץ  -וקבוע 

 חיל בנטילת התוסף בהקדםלהת

 נוספים כמו סידן, ברזל ויטמיני  תזונה תוספיB12  ,D לאחר הניתוח  מומלצים ,ותיאמין
 .דיאטןאו  במינונים מותאמים אישית ביעוץ של רופא

 
 
 

 התנהגות אכילההמלצות ל  
  ארוחות ביניים ביום 3-2-וארוחות עיקריות   3לאכול 

 םבזמנים קבועי לאכול להשתדל 

 כל ארוחהבכוס  חצי עד שלושת רבעי  -ן של  מזו כמויות קטנות ללאכו 

  הודו, בקר ודגים ומוצרי סויה. : מוצרי חלב, ביצים, עוףכמומזונות עשירים בחלבון בכל ארוחה, לשלב ,
 אבקות חלבון מסחריות.צורך ניתן לשלב במקרה ה

  שהומלצואחרים  ויטמינים ומינרליםתוספי ו טמיןיעל נטילת מולטי ולהקפיד 
 אחריהכרבע שעה לפני הארוחה וכחצי שעה  תשתול: בין אכילה לשתייה להפריד        

 את המזוןהיטב  סולעללאט ו , לאכולדקות לארוחה 20-כ להקדיש  

 מלאותאו  תחושת שובע יםמרגישלאכול כאשר  הפסיקל  

  שעה לפחותכרצוי לחכות  ו לשכב מיד אחרי אכילהלא שמומלץ  

 או ממותקיםמשקאות מוגזים מ מנעיהול רצוי מים - ת נוזלים על שתיי להקפיד  

  ככל האפשר ממזונות עשירים בשומן וסוכרלהימנע  

 צנון, לפת, כגון גבעוליים ו ירקות שורשיים: מוכ, מזונות עתירי סיבים קשים לעיכולב להמעיט
ירות הדר פציפת מצריכת אפרסמונים ו מנעיהל ופירות כמו גויאבה וסברס. אספרגוס, סלרי

     (.קלמנטינהו תפוזכמו )

  כל מזון חדש בזהירות ת בהתנסולאכילה. יש ל קשיםמזונות  יתכנו  

 עילות גופניתפ:  
o יכולתהוהמצב  בהתאםבהדרגה נמוכה ו מהאירובית בעצפעילות גופנית  להתחיל 

 האישיים
o  פחותדקות בשבוע ל 150של  אירובית פעילות גופניתבהדרגה ללהתקדם 
o רכיבה על אופנייםו הליכה, שחייה כמו:  ות ויפעיל תומומלצ 
o ושה לאחר הניתוח באישור רופאשל-שיםניתן לשלב אימוני כוח כחוד 
o  כנית אימונים מותאמת.מומלץ ליווי מקצועי בבניית ת 

 
 
 מעקב  

 כל החייםמעקב בדיקות מעבדה באופן שגרתי ו יש לבצע ,לאחר כל סוגי הניתוחים הבריאטריים .
ספירת דם, כימיה כללית, ברזל, ויטמינים ומינרלים נוספים לפי המלצת  :בין השאר כוללותהבדיקות 

   דיאטניתאו  רופא
  לאחר כל ניפוח של הטבעת מחודשת של שלבי הדיאטהניתוח טבעת דורש התאמה  

 דיאטן/ית יש לפנות ל להתאמת תפריט אישי. ן/יתחשוב להיות במעקב אצל דיאטמומלץ ו 
 . ליעוץ ומעקב תזונתי תורלקביעת 

 
 

 בברכת בריאות טובה,
 יחידה לתזונה ודיאטהצוות 


