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شودرسانی ارائھ میاین اطالعات تنھا بھ منظور آموزش و آگاھی. شناس رسمی غذایی نیستی پزشک یا مشاوره انفرادی با رژیمھدف از ارائھ این اطالعات جایگزینی توصیھ .  

دستورالعمل ھای تغذیھ برای بیماری کیسھ صفرا  
. کبد شما صفرا تولید می کند و این ماده بھ بدن کمک می کند تا چربی و ویتامین ھای محلول در چربی را ھضم و جذب کند

ذرات درون .  صفرا ذخیره می شود و ھنگامی کھ شما غذا می خورید داخل روده شما پخش می شودصفرا درون کیسھ
سنگ صفرا در .  بھ ھم می چسبند و سنگ ھای سختی بھ نام سنگ صفرا شکل می دھندصفرا، مثل کلسترول، گاھی اوقات

 کھ عالئم بروز سنگ صفرا نمایان شود، معموال کیسھ صفرا زمانی. بسیاری از موارد باعث بروز عالئم نمی شود
  .سیستکتومی گفتھ می شودبھ این عمل کولھ. برداشتھ خواھد شد

. در این جا اطالعاتی درباره موادی کھ برای کاھش عالئم بیماری کیسھ صفرا بایستی بخورید بھ شما ارائھ می شود
  . در مورد تغذیھ بعد از عمل جراحی را نیز بھ دست آوریدھمچنین می توانید اطالعاتی

 

افراد معموال بر این باور ھستند کھ در صورت ابتال بھ بیماری کیسھ صفرا باید تمامی چربی ھا را از رژیم غذایی خود 
داشتن رژیم غذایی بسیار کم چرب گاھی منجر بھ شکل گیری سنگ ھای .  نیازی بھ چنین کاری نیستاغلب. حذف کنند

در عین حال خالی از ( عالئم، معموال پیروی از رژیم غذایی کھ چربی کمتری دارد در عوض، برای کاھش. بیشتر می شود
  .توصیھ می شود) چربی نیست

برای داشتن برنامھ غذایی متعادل با وعده ھا و میان وعده ھای سالم، از رژیم ھای غذایی مناسب مانند راھنمای غذایی 
 guides.html-food-canada/services/canada-www.canada.ca/en/health .کانادا 

  .در صورتی کھ پزشک شما نظر متفاوتی نداشتھ باشد، می توانید از نکات زیر پیروی کنید. پیروی کنید
  چربی کمی دارند و سرشار از مواد) بھ جز آووکادو(تمامی آن ھا . سبزیجات و میوه جات متنوع مصرف نمایید�
غالت کامل سرشار از فیبر . مانند جو دو سر، برنج قھوه ای، کینوا، یا جو استفاده کنید» غالت کامل«بیشتر از �

محصوالت دارای فیبر .  فیبر باال می تواند از شکل گیری سنگ ھای بیشتر جلوگیری کندھستند و رژیم با میزان
یا معادل ) DV(% از ارزش غذایی روزانھ % 15 مواردی با ارزش حداقل باال مانند نان، غالت یا پاستا شامل

  .چھار گرم فیبر در ھر وعده می باشند
 :از شیر کم چرب یا جایگزین ھای شیر مانند موارد زیر استفاده کنید�

  چربی، و نوشیدنی غنی شده سویا% 1شیر بدون چربی یا شیر «
  )چربی یا کمتر% 2(ماست کم چرب «
  )چربی یا کمتر% 20(پنیر کم چرب «

از گوشت بدون چربی استفاده کنید و ھرگونھ چربی کھ می بینید را جدا . پوست را از گوشت پرندگان را جدا کنید�
پروتئین ھای کم .  و گوشت پرندگان را بھ گونھ ای طبخ کنید کھ بتوان چربی آن را جدا کردگوشت، ماھی،. کنید

  . و توفو را بیشتر مصرف کنیدچربی جایگزین مانند عدس، لوبیا
روزانھ تنھا بھ . میزان چربی مصرفی خود ھنگام غذا خوردن مانند سس ساالد یا بھ ھنگام پخت غذا را کاھش دھید�

http://www.canada.ca/en/health-canada/services/canada-food-guides.html
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چربی ھای اضافھ شده سالم . چربی اضافھ شده مصرف کنید) قاشق سوپخوری 3-2( میلی لیتر 45-30میزان 
از مصرف غذاھای سرخ شده .  زیتون، و دانھ سویا می شودشامل مارگارین ھای غیر ھیدروژنھ و روغن کانوال،

  .و مقادیر زیاد سس ھای چرب و آبگوشت خودداری کنید
مصرف دسرھا و میان وعده ھای پرچرب مانند کوکی ھا، شیرینی ھای موجود در مغازه ھا و شکالت را محدود �

  . باال و مواد مغذی کمی ھستنداین مواد حاوی چربی. کنید

اگر گاھی اوقات دچار عالئم بیماری می . مصرف برخی غذاھای خاص عالئم بیماری را در برخی افراد تشدید می کند
این کار ممکن .  مصرفی و ھرگونھ عالئم مشاھده شده خود را درون یک دفترچھ یادداشت کنیدشوید بھتر است غذاھای

تا بعد از عمل جراحی از مصرف این غذاھا .  شما مشکل ساز ھستند بھ شما کمک کنداست در پیدا کردن غذاھایی کھ برای
  .خودداری کنید

  :پس از عمل جراحی

شما برای ھضم عادی غذا . در صورتی کھ پزشکتان مخالفتی ندارد ھر چھ زودتر بھ رژیم غذایی معمول خود بازگردید
  .کبد شما ھنوز ھم می تواند برای ھضم چربی ھا صفرا تولید کند.  صفرا نداریدنیازی بھ داشتن کیسھ

در صورتی . این مشکل اغلب خیلی زود رفع می شود. سیستکتومی دچار اسھال می شوندبرخی از افراد بعد از عمل کولھ
 دار بود یا برای شما مشکل ساز می شد، می توانید با ارائھ دھنده خدمات مراقبت از سالمت خود کھ اسھال شما ادامھ

  .مشورت کنید

 

تماس بگیرید و  1-1-8برای کسب اطالعات بیشتر و راھنمایی درباره نیازھا و ترجیحات غذایی خود با شماره 
دھد و کارشناس تغذیھ بھ سؤاالت شما پاسخ می. سی صحبت کنیدلینک بیدرخواست کنید کھ با یک کارشناس تغذیھ ھیلث

 . درباره منابعی کھ بھ زبان مادری شما در دسترس است شما را راھنمایی خواھد کرد

شما بھ یک متصدی خدمات  1-1-8پس از تماس با . دھدزبان ارائھ می 130خدمات ترجمھ را بھ بیش از  8-1-1
برای دریافت خدمات بھ زبانھای دیگر، صرفاً زبانی را کھ خواھان آن ھستید ذکر . بھداشتی انگلیسی زبان وصل خواھید شد

 .و یک مترجم بھ تماس تلفنی خواھد پیوست) »پنجابی«برای مثال بگویید (کنید 

 :برای کسب اطالعات بیشتر، منبع زیر را ببینید
اطالعات بھداشتی غیراورژانسی و مورد تأیید پزشکی  - www.healthlinkbc.ca .سی لینک بیھلث�

  .دریافت کنید
اند و نباید بھ عنوان تبلیغی برای شود در زمان انتشار قابل اعتماد و درست بودهگردند کھ پنداشتھ میرسانی بیشتر ارائھ میاین اطالعات بھ عنوان منابعی برای آگاھی

 .گونھ اطالعات، خدمت، محصول یا شرکتی تلقی شوندھیچ

https://www.healthlinkbc.ca/
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 :توزیع بھ وسیلھ متن

 
پیش از این (سی بیلینکبی سی کےخدمات کارشناسی تغذیھ در سازمان ھلث (ڈائیٹیشن -اے-سابقہ ڈائل) ڈائیٹیشن سروسزہیلتھ لِنک بی سی

. نمایدسی و متخصصان بھداشت ارائھ می، اطالعات و منابع رایگان را در مورد تغذیھ برای ساکنان بی)Dietitian-A-Dialموسوم بھ 
مترجمان . تماس بگیرید 8-1-1با ) سیاز ھر جای بی(مراجعھ کنید یا  eating-www.healthlinkbc.ca/healthy .بھ 

.زبان در دسترس ھستند 130شفاھی بھ بیش از 

http://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating

