
 

 

ERRESEKZIO GASTRIKOA, BAGOTOMIA EDO PILOROPLASTIA EGIN ZAIEN 
PAZIENTEENTZAKO GOMENDIO DIETETIKOAK 

  
ENDOKRINOLOGIA ETA NUTRIZIOA 

 

Urdailaren erauzketa (osoa edo partziala) edo bagotomia edo piloroplastia egin zaion pazienteak sintoma 
gogaikarriak izan ditzake, elikadura ezegokia dela eta. Hori saihesteko, arau hauek bete behar ditu, 
ospitalean alta jaso eta gero: 

 Hasieran, egosita edo labean, plantxan zein lurrunetan eginda hartu behar dira jakiak; ebakuntza 
kirurgikotik osatutakoan, frijituta edo saltsan hartzen has daiteke, jasaten dituen ikusteko, gehiegi ondu 
gabe betiere. 

 Hasieran, ez hartu azukrerik; sakarina edo aspartamoa erabili jakiak eta edariak gozatzeko. Ondoren, 
azukre gutxi duten elikagaiak hartzen has daiteke, jasaten dituen ikusteko: "María" gailetak edo 
antzekoak, edo jaki gozoen kantitate txikiak (ahal dela, ez hutsik, baizik eta otordu batean). 

 Otordu ugari (5 edo 6 egunean) egin behar dira, eta gutxi jan bakoitzean. 

 Otorduak baino 30-60 minutu lehenago eta haien ondoren edan behar dira likidoak (ura, zukuak, 
infusioak...), kantitate txikian betiere. 

 Otordu bakoitzaren ondoren, ordu-erdiz (gutxi gorabehera) bizkarraren gainean (ahoz gora) etzatea 
gomendatzen da. 

 Baimendutako elikagaiak: 

1. Esnekiak (era guztietako gaztak, jogurta, esne-gaina...). 

2. Barazkiak eta lekaleak. Patatak ere jan daitezke (egosita, frijituta, labean eginda, erreta edo 
purean), baita pasta (fideoa, espagetiak, makarroiak edo semola), tapioka eta arroza ere. 

3. Fruta (freskoa edo konpotan) eta fruta-zukuak. 

4. Ogi egin berria (zuria edo integrala) jan dezake, baita biskoteak ere. 

5. Haragiak, oro har (erreta, lurrunetan edo plantxan eginak, frijituta), arrainak (zuriak edo urdinak) 
arrautzak (egosita, frijituta edo tortilla frantsesa). Hestebeteak eta oliotako kontserbak ere jan 
ditzake. 

6. Olioa, gurina eta margarina. 

7. Azukrea: begiratu azukrea jasaten den, kantitate txikitan hartuz, edo azukre gutxiko elikagaiak 
edo elikagai gozoen kantitate txikiak hartuz. 

8. Ez hartu ez janari ez edari oso berorik edo oso hotzik. 

9. Kantitate txikitan jan, eta maiz (goiz erdian, baimendutako elikagaiak hartu; arratsalde erdian eta 
oheratu aurretik, berriz, ogi txigortua edo "María" gailetak nahiz antzekoak, gurinarekin edo 
margarinarekin, ogia edo biskoteak gaztarekin edo urdaiazpiko onduarekin zein egosiarekin, 
fruta, etab.). 

10. Likido gutxi edan behar da torduetan; hobe da otrodu batetik besterako tartean hartzea (ura, 
infusioak, salda, etab.). 
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Informazio gehiago nahi baduzu, galdetu artatzen zaituzten profesionalei. 


