
 

DERIBAZIO GASTRIKOAREN ONDORENGO OTORDU-PLANA  

ENDOKRINOLOGIA ETA NUTRIZIOA 

Deribazio gastrikoa egin zaion pertsonak sintoma gogaikarriak izan ditzake, elikadura ezegokia dela eta. 
Hori saihesteko, eta pisu-galera egokia lortzeko, jarraibide dietetiko hauek bete behar dira: 

 Elikagaien loditasunatrinkotasuna: 

 Likidoa: ura, salda koipegabetua, infusioak, esne gaingabetua eta zukuak. 

 Pureak, elikagai birrinduak, jogurt gaingabetua (eta elikagai solidoak, baimentzen zaizkion 
unetik aurrera bakarrik; normalean, ebakuntza kirurgikoa egin eta handik bi hilabetera). 

 Otordu bakoitzeko kantitateak: 

 Likidoak: haiseran, 50-60 cm3. 

 Purea, elikagai birrinduak, jogurt gaingabetua: hasieran, 50-60 cm3. 

(*) Pixkanaka areagotu behar dira kantitateak, Nutrizio eta Dietetika Unitatetik jasotzen diren 
aginduei jarraikiz. 

 Otordu bakoitzaren iraupena: 

 Oso poliki jan behar da: hasieran, 20-30 minutu iraun behar dute otorduek. 

 Koilara txikia erabili. 

 Elikagai solidoak hartzeko baimena jaso ondoren, irentsi aurretik ongi mastekatu behar dira, 
harik eta purearen antzera geratzen diren arte. 

 Otorduen maiztasuna: 

 Likidoak: 

 Egunean hainbat aldiz hartu. 

 Pureak, elikagai birrinduak, jogurt gaingabetua (eta elikagai solidoak, baimentzen zaizkion 
unetik aurrera bakarrik: 

 Egunean hainbat alditan hartu dietak agintzen duena. 

 Hartualdi batetik hurrengora 60 minutuko tartea utzi, gutxienez. 

 Zorrotz bete egun osorako agindutako otordu-planeko kantitateak. 

 Likidoak: 

 Ura, salda koipegabetua eta infusioak: 
- nahi den kantitatea. 
- Otorduen artean hartu: 

 Pure, jaki birrindu edo jogurt gaingabetuaren hartualdi bakoitza baino 45-60 
minutu lehenago. 

 Pure, jaki birrindu edo jogurt gaingabetuaren hartualdi bakoitza igaro eta 
handik 45-60 minutura. 

 Esne gaingabetua eta zukuak: 
- Egun osorako kantitatea: dieta-garai bakoitzari dagokiona. 

 Pureak, elikagai birrinduak, jogurt gaingabetua (eta elikagai solidoak, baimentzen zaizkion 
unetik aurrera bakarrik: 

 Egun osorako kantitatea: dieta-garai bakoitzari dagokiona. 
  



 

 

AZKEN OHARRAK: 
 

 Pisua egoki galtzeko eta galdutako pisuaren parte bat ez berreskuratzeko, otordu-plana zorrotz bete 
behar da. Ez da jan edo behar ez etengabe, ez gehiegi, batez ere energia-dentsitate handiko elikagairik 
("chip" erako patatak, txokolatea, turroia, izozkiak, edari alkoholdunak, irabiakiak eta freskagarri 
azukredunak...), ezta, oro har, elikadura-planean ez dagoenik ere. 

 Ez erabili azukrea jakiak edo edariak gozatzeko. Nahi izanez gero, aspartamoa edo sakarina erabil 
daiteke. 

 Azukreak eta azukredun produktuek, gorputz-pisua kontrolatzeko tratamendu dietetikoan 
gomendagarriak ez izateaz gain, sintoma gogaikarriak eragiten dituzte batzuetan: betetasun 
abdominalaren sentsazioa, goragaleak/gorakoak, sabeleko mina, beherakoa, takikardia, palpitazioak, 
izerditzea eta zorabioa. 

 Hutsik edo kafe disolbagarriarekin, maltarekin edo kafearen ordezkoekin har daiteke esne gaingabetua. 
Ez da hartu behar azukrez gozatutako kakaorik edo txokolaterik. 

 100 cm3 esne gaingabetu: 100 g jogurt natural = 100 g zaporezko jogurt gaingabetu (frutarik gehitu 
gabe), sakarinaz, aspartamoz edo acesulfame Kz gozatua (ez azukre arruntez edo sakarosaz; irakurri 
jogurtaren etiketa). 

 Gerta liteke esnearekiko intolerantzia agertzea, eta, ondorioz, sabeleko mina izatea, gas gehiegi pilatzea 
kolonean edo diarrea izatea. Hori ez gertatzeko, saiatu hartualdi bakoitzean esne gutxi edaten. Sintomak 
desagertzen ez badira, baliteke esne berezia (laktosarik gabea) hartu behar izatea. 

 Diarrearik agertzen bada, begiratu baduen loturarik azukrea, gozokiak edo esnea hartu izanarekin eta 
hartu lehen aipatu ditugun zuzentze-neurriak. Hala eta guztiz diarreak bere horretan badirau, ez hartu 
elikagai ez oso berorik, ez oso hotzik; maiz jan, baina gutxi aldi bakoitzeko, eta ura (hutsik edo 
limoiarekin) eta infusioak edan (maiz, baina gutxi aldiko), egun osoan. 

 Ez hartu edari karbonataturik (gasa dutenak). 

 Azkarregi jaten bada, edo behar bezala birrindu edo mastekatu gabe, edo jan gehiegi hartzen bada aldi 
bakoitzean, baliteke goragalea eta botagura izatea. 

 Goragalerik eta botagurarik ez izateko, poliki jan behar da, ongi eta homogeneoki birrindu behar dira 
jakiak, eta hartualdi bakoitzerako dietak agintzen dituen kantitateak jan. Elikagai solidoak hartzeko 
baimena jaso ondoren, irentsi aurretik ongi mastekatu behar dira, harik eta purearen antzera geratzen 
diren arte. 

 Dietak agintzen dituen elikagai-kantitateek ez dute erabat asetzen bitamina- eta mineral-premia; hori 
dela eta, bitamina- eta mineral-gehigarriak hartu behar dira (prestakin bat errezetatu behar zaio). 

 oso garrantzitsua: ariketa fisikoa egin behar da (45.-60 minutu ibili, adibidez), ahal dela, egunero. 

 Pisu-galera kontrolatzeko eta nutrizio-gabeziak prebenitzeko, Nutrizioko Kanpo Kontsultara joan behar 
du pazienteak (hitzorduak emango zaizkio). 

 Gogoan izan: ebakuntza kirurgikoaren, elikadura-planaren eta ariketa fisikoaren helburua da galdutako 
pisuari bere horretan eusteko moduko bizimodua eramatea. 

 Emakumeek saihestu egin behar dute haurdun geratzea, pisu-galera amaitu eta nutrizio-egoera egokia 
dela egiaztatu arte. Nutrizioko Kanpo Kontsultan emango diote pazienteari horri buruzko informazioa. 
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Informazio gehiago nahi baduzu, galdetu artatzen zaituzten profesionalei. 


