
 

DIBERTIKULITIS AKUTURAKO GOMENDIO DIETETIKOAK. 
ETXEKO OSPITALERATZEA 

Helburua: 

ahoaren bidez likidoak ematea, aparatu gastrointestinala ahalik eta gutxien estimulatzeko, erraz xurgatzeko eta ahalik eta 

hondakin kopuru gutxien izateko. 

DIBERKULITISERAKO DIETA 
 

DIETA LIKIDO ARGIA: 

(LEHEN 3 EGUNETARAKO) 

GOMENDATZEN DIREN ELIKAGAI LIKIDOAK: 

□ Gantzik gabeko salda  

□ Edariak: 
□ kafea eta tea (infusio arinak edo kafeinarik gabe-

koak) eta freskagarri karbonatatuak (kola, la-
ranja, limoia, tonika eta abar) 

□ iragazitako fruta zukuak (iragaziak, pulparik ga-
beak) 

Beste batzuk: 
□ poloak (izotzezko izozkiak) 
□ edulkoratzaileak: azukrea eta eztia. 

□ gatza (medikuak kontraindikaziorik eman ez 
badu). 

 

GOMENDATZEN EZ DIREN ELIKAGAIAK: 

Gainerako elikagai guztiak saihestu egin behar dira 

(solidoak nahiz likidoak); besteak beste, esnea eta es-

netik eratorritako bestelako prestakinak, pulpadun fruta 

zukuak, aranen zukua, loreztiak, tomate zukua, izozkiak 

(poloak izan ezik), gantzak (edozein motatako olioa 

barne) eta alkoholdun edariak. 

Hasieran ez dira gomendatzen honako hauek: esnea, 

gaztak, hestebeteak, haragi oso gogorrak eta fibra asko 

dutenak, arrain urdina, itsaskiak, zerealak eta fibra asko 

duten barazkiak. 

3. edo 4. EGUNETIK AURRERA, eboluzio klinikoa ona 

bada, pixkanaka-pixkanaka medikuak agintzen dizun 

dieta hartuko duzu. 

 
LIKIDO ARGIEN KOPURUA:  

egunean 2-3 litro.

DIETA BIGUN PROGRESIBOA: 
(HIRUGARREN EGUNETIK AURRERA) 

□ Jakietan gatza erabil dezakezu, medikuak aholkatzen ez 
duen kasuetan izan ezik. 

□ Saihestu jatordu oparoak. Jan kantitate txikiak eta 
egunean hainbat alditan: onena da deita 6 jatordutan 
banatzea. 

□ Mantendu ordutegi erregularra jatorduetan. 

□ Elikagaiak erraz prestatzeko modukoak izango dira, 
batez ere lehenengo egunetan. 

□ Ez hartu frijitutako edo arrautza-irinetan pasatutako 
elikagairik, ezta gisaturik ere. 

□ Ez hartu elikagai oso hotzik edo oso berorik. 

□ Hartu ordu erdiko atsedena jatordu nagusien ondo-
ren. 

□ Honako hauek jan ditzakezu: 

- indioilarra, oilaskoa, Yorkeko urdaiazpikoa edo ur-
daiazpiko egosia. 

- arrain zuria, egosia, irakinda edo plantxan.  

- Espageti edo fideo txikiak, saldetan edo gantzik 
gabeko zopetan. 

BOSGARREN EGUNETIK AURRERA  

(AURREKO GUZTIA GEHI BESTE HAUEK) 

□ Patata egosia 

□ Sagar egosia 

□ Azenario egosia 

□ Hondakin gutxiko ogi zuria 

□ Tortilla frantsesa edo arrautza egosia 

□ Platanoa eta fruta almibarretan. 

ZAZPIGARREN EGUNETIK AURRERA:  

Dieta zabaltzen joan pixkanaka-pixkanaka. 

□ Lehenik hondakin gutxiko barazkiak; besteak beste, 
ilarrak, zerbak… 

□ Fruta zurituak. 

□ Dietan sartuko ditugun azkenak lekaleak izango dira, 

12 egunetara.
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Informazio gehiago nahi baduzu, ez izan zalantzarik, eta galdetu zerbitzua ematen dizuten profesionalei. 

 


