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التغذية بعد َف ْغ ِر ال َّلفا ِئف ِّي
Nutrition after Ileostomy
ھذه المبادئ ال َّت ْوجيھية تساعدك على البقاء بصحة جيدة
. ّفي الوقت الذي يتعافى جسمك من جراحة َف ْغ ِر اللَّفا ِئفِي
These guidelines will help you stay healthy
while your body recovers from ileostomy surgery.

قا ِئ َم ُة ال ُم ْح َت َويات

Table of contents
الصفحة

مقدمة
Introduction
• مراجعة سريعة لألمعاء
• لماذا يجب أن أقرأ ھذا الكتيِّب؟
ض َياع الماء و الس ََّوائ ِِل(
• إذا كنت تشعر ب َت َوعك ،فقد تكون َجفيفا ً )عندك َتجْ فاف بسبب َ

3
3
3

األسابيع  8 - 6األولى بعد العملية الجراحية
Your first 6–8 Weeks after surgery

•
•
•
•

التﱠمييه  -الحصول على ما يكفي من السوائل
نصائح غذائية ل َف ْغر لَّفا ِئفِيّ جديد
ْ
جد َول بياني غذائي آمن :أفكار لغذاء ل ّين وسھل الھضم
نموذج لِقائمة طعام :النظام الغذائي ِل َف ْغر اللَّفا ِئفِيّ خالل األسابيع  8 - 6األولى

4
5
6
9

حرى َ
الخلل وإصالحه  -ماذا أفعل عندما ...؟
َت ِّ
?…Troubleshooting – what do I do when

•
•
•
•

مشاكل الغازات واإلسھال )اإلفرازات المائية(
األدوية التي يمكن أن تساعد على التخلّص من الغازات و  /أو اإلسھال
األغذية التي تتسبّب في اإلفرازات المائية والغازات والرائحة واللّون
مشاكل احتباس الطعام

11
11
12
13

المساعدة  -أرقام الھاتف والمواقع االلكترونية
Help – Phone numbers and websites

• استشارات غذائية
ّ
• مصادر للحصول على معلومات و  /أو دعم لِفغر اللفائفي

14
14

ما بعد العملية الجراحية
Beyond surgery

• ِا ّتباعُ ِحمية منتظمة
• ال َّتدرُّ ج في ا ّتباع نظام غذائي منتظم
• مصادر للحصول على معلومات صحية أخرى

التغذية بعد َف ْغ ِر اللَّفا ِئفِيّ

15
15

Nutrition after Ileostomy

3

مقدمة
مراجعة سريعة ألمْ عائك
الطعام الذي تبتلعه يسقط في معدتك .بعد ذلك تتحرك المحتويات إلى أمعائك الدقيقة .معظم عملية الھضم تحدث في ھذا
األنبوب العضلي الطويل والضيق .األمعاء الدقيقة ھي المكان حيث يتم امتصاص البروتينات والدھون والفيتامينات .وبعد
ذلك تدخل المحتويات في القولون )المعروف أيضا باألمعاء الغليظة( .يقوم القولون بامتصاص الماء والشوارد الكھربائية.
تتحول المحتويات من سائل إلى حركات أمعاء في القولون.
َّ
أنت مصاب بفغر اللفائفي اآلن .ھذا ھو اسم ال َف ْغر )الستوما( الذي ينشأ من الجزء األخير من األمعاء الدقيقة .بعبارة أخرى،
أنت ال تستخدم قولونك.

لماذا يجب أن أقرأ ھذا الكت ِّيب؟
ارد( .تحتاج إلى
في البداية ستكون إفرازات فغر اللفائفي مائية جداً .ھذا يعرضك ِلخطر ال َّتجْ فاف ) َ
ض َيا ُع الس ََّوائ ِِل وال َّش َو ِ
شرب كميات كبيرة من السوائل .باإلضافة على ذلك ،فستنتفخ أمعاؤك بعد العملية الجراحية .ھذا االنتفاخ يضعك في خطر
احتباس الطعام .تحتاج إلى مضغ الطعام جيداً و الحذر في الخيارات الغذائية خالل الستة إلى الثمانية أسابيع األولى بعد
العملية الجراحية .ھذا الكت ِّيب يساعدك في ال ّتغلب على ھذه ال ّتحديات.

الس َوائ ِِل(
ض َياع الماء و َّ
إذا كنت تشعر ب َت َوعك ،فقد تكون َجفيفا ً )عندك َت ْجفاف بسبب َ
 اِشرب المزيد من السوائل .راجع فصل ال َّتمييه )الصفحة التالية(
إذا استمر ھذا الشعور ،فعليك أن تستشير طبيبك .قد تحتاج إلى فحص مستويات الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم في
دَ ِمك.
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األسابيع  6إلى  8األولى بعد العملية الجراحية
ال َّتمييه  -الحصول على ما يكفي من السوائل
عالمات ال َّت ْجفاف

الشعور بالعطش
تقلصات في المعدة
الشعور بال ّدوخة أو بالدوار
جفاف في الجلد أو الفم أو اللسان

االرتباك
َب ْول ذو ْلون داكن
انخفاض في كمية ْ
البول
مشاعر قلق أو اھتياج

ما ھي كمية السوائل التي يجب أن تشرب؟
تحتاج إلى شرب السوائل أكثر مما كنت تفعل قبل العملية الجراحية .و َغا ِلبًا ما يعني ھذا أن تشرب ما ال يقل عن 2000
مليلتر ) 8أكواب( يوميا ًِ .بصفة نموذجيّة ،يحتاج الناس ِلشرب ما بين  500مليلتر و  750مليلتر ) 3 - 2أكواب( إضافية.
وتختلف احتياجات السوائل حسب إفرازات فغر اللفائفيَ .تحاورْ مع اختصاصي التغذية الخاص بك بشأْن حالتك الفردية إذا
كنت مصابا ً ِبمرض السكري أو القلب أو مشاكل في الكلى و  /أو احتباس السوائل.
ھدفك ال ّشخصي ھو شرب ما ال يقل عن ______ مليلتر
) ____ ( أكواب من السوائل يوميا ً.

سوائِل إلى جسمك:
أفكا ٌر لمساعدتك في إدارة َمدْ خول ُ ال َّ

ِاشرب السوائل طوال اليوم من أجل تحقيق أقصى قدر من االمتصاص.
ضعْ جدوالً زمنيا ً أو نمطا ً لِشرب السوائل )مثل شرب كوب من السوائل كل ساعتيْن( وتشب ْ
ّث بھذا ْ
الجد َول قدر اإلمكان.
ُخ ْذ معك مشروبات عندما تذھب إلى الخارج.
اِشرب المياه المعبأة عند ال ّسفر إذا كانت سالمة الماء أمراً مشكوكا ً فيه.

سوف تحتاج لِشرب المزيد من السوائل في الحاالت التالية:
ْ

إِذا ظھرت عليك عالمات ال ّتجفاف )انظر القائمة أعاله(.
إِذا كانت إفرازات فغر اللّفائفي لديك أعلى من المعتاد.
َ
عرقت أكثر من المعتاد )على سبيل المثال أثناء الطقس الحار(
إِذا

مالحظة :إذا كانت إفرازاتك أكثر من  1500مليلتر في اليوم ) 6أكواب في اليوم( اِرجع لِفصل " َتحرِّ ى َ
الخلل وإصالحه"
في الصفحة .12
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نصائح غذائية لِفغر لفائفي جديد
ِشرب مجموعة متنوعة من السوائل باإلضافة إلى الماء .السوائل المقترحة:
 .1ا ْ
عصير الخضروات
واألسود
الشاي  -األفضل أن تشرب الشاي الخالي من الكافيين ،و لكن يمكنك أيضا ً تناول الشاي األخضر
َ
الحساء  -حساء القرع ،و حساء الجزر ،و حساء الميسو و الكونج،
و حساء الدجاج و الخضروات المھروسة،
و حساء الشعير باللحم البقري
ماء جوز الھند
فاكھة  -مخففا ً أو مع َّ
الثلج
الحليب و بدائله  -اِختر األنواع المقوّ اة من حليب الصويا ،و حليب الشوفان وحليب ال ِق َّنب،
و حليب جوز الھند ،وحليب اللوز
لبن الكيفير أو شراب الفطر الھندي ،و عصيرالسموذي ،و عصير السي ،و شراب اللبن المخفوق واللبن الزبادي
الشوكوالتة الساخنة ومشروبات الشعير النابت المملّت )مثل ھورليكس أو ميلو(

 .2القواعد الثالث :تقطيع الطعام وطھ ُيه ومضغه .ق ِّطع الطعام إلى أجزاء صغيرة بحجم قضمة .عليك بطھي
الخضراواتِ .امضغ كل ّ الطعام جيداً.
ِ .3اختر فقط الطعام ّسھل الھضم .انظر الرسم البياني على الصفحات 8 - 6
تناول الطعام كل ساعتيْن إلى  4ساعات :حاول تناول  3وجبات رئيسية و وجبتيْن خفيفتيْن.
كل الوجبات التي تتناولھا يجب أن تشمل غذاء البروتين اآلمن )الموجود في الصفحة  (6للمساعدة في شفائك و
ت ْق ِويتك.
أَ ْدرجْ يوميا ً في طعامك األلياف القابلة َّ
للذ َوبان )التي تحمل عالمة النجمة * في قائمة األطعمة اآلمنة(

 .4تناول يوميا ً الفيتامينات الممضوغة التي تحتوي على المعادن.
ومن األمثلة على ذلك :فيتامنات ”سنتروم سيليكت® الممضوغة” و فيتامنات جيمييسون®
” فيتا -فيم الطبيعية الممضوغة ™ ”
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األسابيع  8 - 6األولى :يمكن استخدام العمود األيسر كقائمة بقالة
تج َّن ْب ھذه األغذية الخطرة
•
•
•
•
•
•

األغذية ال ّنشوية اآلمنة  -النشويات
• حبوب اإلفطار )الس[( :دَ قيق الشوفان * و قشدة
القمح ،و تشيريوس ® * ،واألرز المقرمش ®،
والرقائق ،و عجينة الباف والشوفان* ...
• الحبوب :األرز )كل أنواع األرز( ،والمعكرونة،
والشعير* و ال ُكسْ ُكس والكي ُن َوا اللّينة.
• المخبوزات :الخبز الناعم األملس المُر َّكب ،والكعك،
والفطائر ،و أقراص الفطائر )ما ِف ْنز( ،و الشاباتي
)خبز ھندي مفلطح من الدقيق غير المخمر والماء(،
وخبز الرقاق ،و الرّ وتي ،إلخ.

ك ُّل المخبوزات التي تحتوي على البذور /
المكسرات و  /أو قطع مرئية من الحبوب:
الجرانوال
أقراص الفطائر بال ُّنخالة
حبوب اإلفطار)الس[( بال ُّنخالة
أنواع الخبز بالحبوب
الخبز المُر ّكز مثل ُخبْز األُرْ ز

تج َّن ْب ھذه األغذية الخطرة
•
•
•
•

•
•
•
•

األغذية البروتينية اآلمنة  -البروتينات

لحم البقر المُق َّدد
َّ
والمدخنة
ال ّنقانق المجففة
البيض ال َّنيء
تجنب األسماك والمأكوالت البحرية ال َّنيئة  4أسابيع
على األقل من العملية الجراحية ،و ال بأس
بالسوشي الخالي من األعشاب البحرية.
ك ُّل أنواع المكسرات الكاملة
ْ
والجوز ،وبذور اليقطين
البذور الكبيرة  -الصنوبر
دوار الشمس...
وبذور َّ
البقول الكبيرة كلھا ،كالحمص وفول الصويا
)المعروف أيضا باسم ادامامي(
َبدائل اللحوم الصلبة مثل قشرة خثارة الفول إال إذا
ُخ ّففت أو ُق ِّطعت إلى قطع صغيرة.

• اللحوم :الدجاج والديك الرومي ولحم البقر ولحم
الخنزير...
• المأكوالت البحرية :سرطان البحر ،وسمك
الھلبوت ،والماكريل ،و األصداف ،والمحار،
والسلمون والسردين ،و األسقلوب ،والروبيان،
وسمك السلمون المرقط ،والتونة ،إلخ.
• أغذية أخرى :التوفو ،و الجبن ،واللبن ،و البيض
مالحظات ال ّتحضير:
• اِختر زبدة الفستق الناعمة *
•
•
•
•
•
•

اِختر العدس الطري
الحمص *
ال ّدال *
حساء العدس *
حساء البازالء المشطور *
طعام التمبه  -مقطع إلى قطع صغيرة

للذوبان :وال س َيما المصادر الجيدة من األلياف القابلة للذوبان
* األلياف القابلة َ
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األسابيع  8 - 6األولى  -يتبع ...
تج َّن ْب ھذه الخضروات الخطرة
•
•
•
•

الفطر ) ِق َطع(
الفشار  +حبات الذرة
قشور الخضروات السميكة
ّ
السلطة وغيرھا من الخضروات النيئة
)باستثناء األفوكادو الناضج(

الخضروات الصلبة التي لھا قشور:
• الفاصوليا
• الطماطم العنبية
• البازالء )ال بأس بكميات صغيرة(
الخضروات اللّيفية:
• الخرشوف
• نبات الھليون )اسبراجس(
• براعم الفاصوليا
• براعم بروكسل
• الكرنب
• الكرفس )ال بأس بالقطع الصغيرة المطبوخة(
• الكرنب األجعد )الكالي(
• نبات النوري  /لفائف السوشي  /األعشاب
البحرية
• البامية
• الملفوف المخلل
• السبانخ )ما لم تكن مھروسة(
• الفصوليا الخضراء
مالحظة :الشمندر المطبوخ آمن ولكنه يجعل
إفرازات الف ْغر)الستوما( أحمر اللون وھذا أمرٌ
ُينذر بالخطر بعد العملية الجراحية.
انظر فصل " َتحرِّ ى َ
الخلل وإصالحه"

الخضروات اآلمنة
وتشمل الخضروات سھلة الھضم:
• عصير الخضروات
• الطماطم المعلبة المسحوقة
• معجون الطماطم
• المخلالت  -الحلوة و الشبت باستثناء الذرة
مالحظات ال ّتحضير:

•
•

•

•

•

األفوكادو * مقطع إلى شرائح  -ناضج
اطبخ ما يلي في شكل عِ صيّ رقيقة إلى أن
تصبح ناعمة:
الجزر *
الجزر األبيض *
اللفت *
اطبخ و ّ
قطع إلى قطع صغيرة جداً ما يلي:
القرنبيط األخضر )البروكلي(
الملفوف الصيني )بوك تشوي(
القرنبيط
الفلفل الحلو
البصل والثوم
أَ ِز ْل القشرة السميكة:
البطاطا *
البطاطا الحلوة *
القرع *
اليقطين*
الباذنجان*
اِھرس إلى أن تصبح ناعمة
حساء الخضراوات
الفطر
السبانخ

للذوبان
للذوبان :وال س َيما المصادر الجيدة من األلياف القابلة َ
* األلياف القابلة َ
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األسابيع  8 - 6األولى  -يتبع ...
تج َّن ْب ھذه الفواكه الخطرة

الفواكه اآلمنة

• قشور الفواكه
• أغشية الحمضيات ) ِق َطعُ األلياف التي ت ْفصل
بين الشرائح(
• الفواكه المجففة )بما في ذلك الزبيب والمانجو
المجفف والتين والتوت المجفف( .ال بأس
بتناول الفواكه المجففة المطبوخة والمقطعة
بشكل دقيق و كذلك ال بأس بالفواكه المجففة
الموجودة في المخبوزات مثل مربعات كعك
التمر وكعك المافنز.
األفضل تجنب الفواكه التالية ما لم تكن مھروسة:
• توت العليق
• العنب
• األناناس
• قطع جوز الھند
• قطع المانجو
• العنب البري
• الكرز
• الرَّ او ْند

وتشمل الفواكه سھلة الھضم:
• صلصة التفاح*
• الموز الناضج *
ّ
• البطيخ ال ّناضج اللين بدون بذور *
• المشمش المُعلّب*
• الخوخ المُعلّب*
• الكمثرى المُعلّبة*
• اليوسفي المُعلّب*
• التوت )حفنة فقط(.
مالحظات التحضير:
• ق ِّشرْ الفواكه ذات القشور السميكة:
التفاح*
الكمثرى*
الخوخ*
البرقوق*
• الحمضيات *  -أَ ِزل األغشية
• المانجو *  -مھروس
• الفراولة *  -شرائح ناضجة
ِّ
• ال ّتمر – ِّ
قطعه إلى مكعبات ،و رطبه و اطبخه

للذوبان :وال س َيما المصادر الجيدة من األلياف القابلة للذوبان
* األلياف القابلة َ
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ع ِّي ُ
نة القائمة رقم  1#لفغر لفائفي جديد
وجبة الفطور
دقيق الشوفان )حاو ْل إضافة زبدة الفول السوداني وصلصة التفاح(
عصير البرتقال مخ ّفف مع الثلج ) 125مليلتر (
القھوة منزوعة الكافيين مع الحليب ) 250مليلتر(
الماء ) 125مليلتر(

الوجبات الخفيفة
َ
عصير السموذي المصنوع من المانجو واللبن الزبادي و الثلج والموز ) 250مليلتر(

وجبة الغداء
حساء الجزر والزنجبيل ) 250مليلتر(
½ شطيرة من سلطة التونة
شرائح من األفوكادو الناضجة
الكمثرى المعلبة
القھوة منزوعة الكافيين ) 250مليلتر(

الوجبات الخفيفة
الماء ) 500مليلتر(
الكعك الجاف )بريتزلز( مع الملح

وجبة العشاء
حساء المعكرونة بالدجاج ) 250مليلتر(
شريحة منقعة من لحم الخاصرة
البطاطا المھروسة
اليوسفي المعلبة
الشاي العشبي ) 250مليلتر(

الوجبات الخفيفة
الريفي
الجبن ّ
َّ
الخوخ المعلب
الشاي العشبي ) 250مليلتر(
مجموع السوائل =  2500مليلتر
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َع ِّي ُ
نة القائمة رقم  2#لِ َف ْغر لفائفي جديد
وجبة الفطور
الفطائر و فوقھا قطع من الموز والقرفة و العصير المر َّكز
البيض المخفوق
القھوة مع الحليب ) 250مليلتر(
الحليب ) 250مليلتر(

استراحة لل َّتمييه
مزيج الخضروات  -كوكتيل ) 125مليلتر(

وجبة الغداء
حساء القرع بالجوز ) 250مليلتر(
الدجاج المشوي  -باربكيو
األرز بيالو
الشاي بالحليب ) 250مليلتر(

الوجبات الخفيفة بعد الظھر
½ شريحة من الخبز برقاقة الشوكوالتة و الموز
الشاي العشبي ) 375مليلتر(

وجبة العشاء
قشدة )كريم( من حساء القرنبيط ) 250مليلتر(
ً
ً
المعكرونة مع الجبن المبشور فوقھا  -يمكن أن تكون الصلصة لحما عاديا بالطماطم ،او البيستو )بدون حبات الصنوبر بأكملھا( ،أو
الخضراوات المھروسة أو صلصة الكريم
البطيخ  -شرائح رقيقة من ال َمنّ الناضج
الشاي العشبي ) 250مليلتر(

وجبة خفيفة مسائية
رحيق المشمش ) 125مليلتر(
الخبز  -القمح الكامل
ّ
زبدة الفول السوداني الل ّينة
½ موزة
الحليب المطھو بالبخار ) 125مليلتر(
مجموع السوائل =  2250مليلتر

التغذية بعد َف ْغ ِر اللَّفا ِئفِيّ
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نصائح للتعامل مع اإلسھال )اإلفرازات المائية لِفغر اللفائفي( والغازات
تناول وجبات منتظمة .المعدة الخالية ُتنتج المزيد من الغازات.
اِجع ْل ھدفك تناول  3وجبات متباعدة بشكل جيد
ض ْ
ت أكثر من  4إلى  6ساعات بين الوجبات.
أضف وجبة خفيفة إذا َم َ
ّ
تخطي َوجبات الطعام ال يجعل اإلفرازات أكثر سُمْ كا ً و ال يوقفھا.
انظر الصفحة التالية للحصول على قائمة المھيِّجات الغذائية )المؤرجات(.
ح ّدد حجم السوائل التي تشربھا إلى  250مليمتر )كوب واحد( واشربْ كل ساعة.
حاول أن تشرب السوائل نصف ساعة بعد وجبات الطعام وليس مع وجبة طعامك.
التدخين يمكن أن يجعل كالً من اإلسھال والغازات أسوأ .حاول ال ّتقليل من ال ّتدخين أو اإلقالع عنه نھائ ّيا ً .اِتصل برقم 811
للحصول على نصائح و إرشادات .قد تكون لديھم أفكاراً جديدة بالنسبة لك.
الالكتوز  -الغازات واإلسھال يمكن أن يكونا من أعراض عدم تح ُّمل الالكتوز.
ِاسأل اختصاصي التغذية أو اِتصل برقم  811إذا كنت تعتقد أن ھذا قد ينطبق عليك.
العناصر التي تتكون على أعلى نسبة من الالكتوز ھي حليب الزجاجة والحليب المُر ّكز.
أكثر من  1500مليلتر ،فعليك أن تتصل بأخصائي التغذية و  /أو ممرضة ْ
الفغر)الستوما(.
إذا بقيت إفرازاتك َ
سوف يطرحون عليك أسئلة ،ويساعدونك على حل المشكلة ،ويقدمون لك نصائح إضافية حول المؤرجات أو المھيِّجات
المحتملة األخرى التي يمكن أن تزيد من اإلفرازات.

األدوية التي يمكن أن تساعد على التخلّص الغازات و  /أو اإلسھال
غازيكس )® ، (GasXو أوفول )® ،(OVOLو فيزايم )® (Phazymeأدوية تحتوي على مكوّ نات منشطة لمادة
سيميثيكون ) دواء مضاد للغازات( و الذي يساعد على التخلّص من أعراض الغازات و ذلك بكسر فقاعات الغاز
الكبيرة.
بينو )® (BEANOيحتوي على االنزيمات التي تحول دون إنتاج الغازات من خالل المساعدة على ھضم البقوليات والخضروات الغازية.
يحتوي الكتيد )® (Lactaidعلى انزيم الالكتاز الذي يمنع إنتاج الغازات من خالل المساعدة على ھضم الالكتوز .تناوله عند شرب كوب
من الحليب.

المعوية المغلّفة وأقراص اإلفراج المؤقت
مالحظة :أخبرْ صيدليك و طبيبك بأنك مصاب ِبفغر اللفائفي .تج ّنب األدوية
ِ
)األقراص مديدة االفراز( .قد ال يتم امتصاصھا تماما ً ويجب أن ال ُتسحق.
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المھ ِّيجات الغذائية لإلفرازات المائية والغازات و الرائحة و ال ّلون
المواد الغذائية التي تساعد على تغليظ اإلفرازات
•
•
•
•
•
•
•
•

الطعام الذي ُينت ُج اإلفرازات المائية

الجبن
الزبادي
المعكرونة
األرز االبيض
زبدة الفول السوداني الناعمة
َح ْل َوى بُو ِد ْنغ ال َتبْيو َكة
حلوى الخطمي )المارشملو(
األلياف القابلة ّ
للذوبان – األطعمة التي عليھا عالمة
النجمة * على صفحات قائمة الغذاء اآلمن في
الصفحات 8 - 6

األشياء التي يمكنك القيام بھا للتخفيف من الغازات
•
•
•
•

•
•

تجنب الشرب بالقصبة
ال تمضغ العلك أو تمص الحلوى
تجنب رشف المشروبات الساخنة جدا.
حاول تناول بينو  ®BEANOمع الخضروات
الغازية
معالجة الفاصوليا والعدس:
انقع الفول المجفف  /البقوليات طول الليل أو 24
ساعة وال تستعمل السائل الذي نقع فيه
اِغسل الفاصوليا المعلبة

•
•
•
•
•
•
•

الكافيين
الكحول
عرق السوس
عصير البرقوق
البرقوق
الحلوى الخالية من ال ُّسكر
الالكتوز

األغذية الغازية
• المشروبات الغازية
• الصودا
• البيرة
• شراب عصير التفاح
بعض الخضروات:
• البقوليات )الفاصوليا المجففة أو المعلبة،
والبازالء والعدس(
• الخضراوات
)نبات بوك تشوي ،والبروكلي ،والكرنب،
والملفوف ،والقرنبيط(

األطعمة التي تساعد في تخفيف الرائحة

األطعمة التي تجعل الرائحة أسوأ

• الزبادي
• عصير الطماطم
• اللّبن
• لبن الكيفير) ال ّرائب(
ّ
المقطع تقطيعا ً دقيقا ً
• البقدونس الطازج

• القھوة
• السمك
• صفار البيْض
• نبات الھليون )اسبراجس(
• ّ
الثوم
• البصل

األشياء التي ُتغير لون إفرازات فغر اللفائفي
األصباغ الغذائية الموجودة في:
• المشروبات الرياضية
• المصاصات والحلوى و الجيلو )حلوى الجيالتين(

التغذية بعد َف ْغ ِر اللَّفا ِئفِيّ

• البنجر )الشمندر(
• فيتامينات ب – B
• المكمالت الغذائية للحديد
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مشاكل احتباس الطعام
عالمات وأعراض االحتباس الجزئي للطعام تشمل :
انخفاض في اإلفرازات الرقيق ِة الواضح ِة السائل ِة ذات الرائحة الكريھة
تد ُّفق مؤلم و  /أو غير منتظم إلفرازات الثغر
إذا حدث ذلك ،ف َتو ّقف عن تناول الطعام الصلب .تناول السوائل فقط إلى أن تعود اإلفرازات إلى وضعھا الطبيعي .حاول
ش قليالً .حاول تدليك المنطقة حول الثغر بلطف لفتح االحتباس.
شرب المشروبات الدافئة و امْ ِ
بتورم و  /أو بالغثيان و  /أو التقيؤ
إذا كنت مصابا ً أيضا
ُّ
أو توقفت إفرازات فغر اللفائفي  فعليك أن تطلب المساعدة الطبية

نصائح للوقاية من احتباس الطعام – ھناك مشكلت ْين رئيسيت ْين :
قطعْ الطعام إلى أجزاء صغيرة و امْ ضغه جيداًِّ .
 (1حجم الجس ْيمات ِّ -
قطعْ األطعمة ذات األلياف الطويلة مثل الكرفس
ونبات الھليون )اسبراجس( إلى قطع أصغر.
من المھم بصفة خاصة تقطيع:
لحم البقر ال ُمقدَّد والمانجو المج ّفف – حيث أنھا جافة و ِج ْل ِديّة و تنتفخ بعد أكلھا .األفضل تجنبھا أو تقطيعھا إلى قطع
صغيرة.
الفطر  -الفطر الطازج والمجفف يتضخم بشكل كبير لذلك عليك إمّا أن تجتنبه و إمّا أن ّ
تقطع الفطر المنقوع الى قطع
صغيرة.
 (2سھولة الھضم – األطعمة الغنية باأللياف واألطعمة ذات القشرة السميكة تستغرق وقتا أطول للھضم ،ويمكن أن تبقى
على حالھا و تنتقل إلى أسفل نحو فغر اللفائفي.
أمثلة لألغذية الصلبة و األغذية التي ُت ْھض ُم بشكل سيئ:
الفشار و نوى الذرة والمكسرات الكاملة والبذور الكبيرة:
ِّ
ومغذية.
مالحظة :زبدة المكسرات و زبدة البذور آمنة
حاول تناول أنواع مختلفة  -زبدة الفول السوداني ،و زبدة اللوز ،و زبدة الكاجو والطحينة...
األجزاء الصلبة من األطعمة اآلمنة  -كن حذراً و تج َّنبْ ال ّنوى عند تناول الزيتون والكرز .كما أنه من األفضل تجنب
لُبِّ األناناس )الوسط الصلب( الذي غالبا ً ما يكون في سلطات الفواكه.
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مساعدة  -أرقام الھاتف ومواقع اإلنترنيت
االستشارات الغذائية
ليس المقصود من ھذه المعلومات أن ت ِح َّل مح ّل مشورة اختصاصي التغذية ال ُمسجل .تحاورْ بخصوص ھذا الكت ِّيب مع
اختصاصي التغذية في المستشفى و  /أو اختصاصي التغذية المجتمعي ،و اتصل بھم إذا كان لديك أسئلة حول ھذه المعلومات
الخاصة بفغر اللفائفي .معلومات االتصال:

مصادر للحصول على معلومات و  /أو دعم بخصوص فغر ال ّلفائفي
ٌ
موثوق بھا في الوقت الذي ُنشرت فيه ،وينبغي
يت ُّم توفير ھذه المصادر َك َم َراجع للمعلومات اإلضافية التي يُعتقد أنھا دقيقة و
أال ُتعتبر إقراراً ألي معلومات أو ِخدمة أو ُمن َتج أو شركة.
جمعية كندا لمرض ْ
الفغر)الستوما( ostomycanada.ca
الجمعية المتحدة ْ
للفغر ِبفانكوفر )الستوما( uoacvancouver.weebly.com
الجمعية الكندية للبحوث الم َعوية badgut.org
جمعية السرطان الكندية لمصادر ْ
الفغر)الستوما( cancer.ca
مجلة الرفيق )كومبانيون ماغازين( companionibd.com
القولون المسروق ِ - stolencolon.comألفكار المالبس – البحث عن مالبس السباحة
المؤسسة الكندية لداء كراون و ا ِْلتِھابُ ال ُقولُون ccfc.ca
’ ستوماوايز’  - stomawise.co.ukللحصول على معلومات بخصوص "الصحة والنظام الغذائي" أو "ال َّتجْ فاف"
ارد(
) َ
ض َياعُ الس ََّوائ ِِل وال َّش َو ِ
الفغر النباتي )الستوما النباتي  -فيغانوستومي(  veganostomy.caلل ّنباتيين المصابين بفغر اللفائفي
حاول البحث في وسائل اإلعالم االجتماعية باستعمال الكلمات التالية) #ostomy :الستوما( ) #ileostomyفغر
اللفائفي( ) #nocolonstillrollinالقولون( ) #ostoMYstoryقصتي مع مرض الستوما(

التغذية بعد َف ْغ ِر اللَّفا ِئفِيّ
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ما بعد العملية الجراحية

درج في ا ّتباع نظام غذائي منتظم
ال َّت ُّ

ُ
مضغ
تح ُّم ُل الغذاء )أو الحساسية الغذائية( أمراً فرديا ً جداً .غالبا ً ما يُمكن اتباع نظام غذائي طبيعي ،خاصة إذا كنت َت
ُيعتبرُ َ
جيداً .ال َتورّ م وااللتھاب ينخفض مع مرور الوقت و مع تعافي الجسم من الجراحة .بعد حوالي  6أسابيع بعد العملية الجراحية
سوف تكون على استعداد للعودة ببطء إلى نظامك الغذائي المعتاد .حاول تناول طعام جديد واحد في كل مرة .إبدأ باألنواع
اللّينة ّ
وقطعھا الى قطع أصغر من المعتادِ .انتظر يوما ً قبل أن تحاول تناول طعام جديد آخر .بھذه الطريقة سوف تعرف كيف
تتفاعل مع الطعام الجديد قبل محاولة تناول شيء آخر .إذا تس ّبب لك طعام ما في مشكلة  ،فعليك أن تتج ّنبه مؤقتا ً ،ثم حاول
تناوله مرة أخرى في غضون بضعة أسابيع .بعبارة أخرى ،فإنَّ جسمك قد يتفاعل مع الطعام بشكل مختلف في وقت الحق.

مصادر للمعلومات الصحية
متو ّفر ألجل أسئلة و قضايا الصحة .اِتصل
الرابط الصحي لِكولومبيا البريطانية َ (healthlinkbc.ca) HealthLink BC
ّ
ُمكنُ
صم و
لل ّ
برقم  8-1-1للتحدث مع اختصاصي التغذية أو الممرضة و  /أو الصيدلي .الخدمات متوفرة بحوالي  130لغة .ي
ضعاف السمع )المبرقة الكاتبة  ، (TTYالحصول على المساعدة باالتصال برقم .7-1-1
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