
 

 

 

GASTREKTOMIA BERTIKALAREN ONDOREN EGIN BEHARREKO 
DIETA 

 

Ospitaleko alta jaso eta lehenengo astean zehar soilik gomendatutako likidoak eta 
60 gr jogurt gaingabetu har ditzakezu otordu bakoitzari dagokion hartualdi 
bakoitzean. 
 

1. FASEA: OSPITALEKO ALTA JASO ONDORENGO 2. 5. ASTEAK 
Energia: 1026 kcal; P: 72.1 g; L: 15.9 g; KH: 148.7 g. 

 
 
 

  GOSARIA  Azukrerik gabeko jogurt gaingabetua, 50 - 60 g. 
    GOIZ ERDIAN  Fruta egosia eta iragazia (kontsistentzia erdilikidoa), 50 - 60 g. 
    
BAZKARIA 

 Patata eta oilasko, arrain edo txahal-haragi birrindua (kontsistentzia 
erdilikidoa), 50 - 60 g. 

    MERIENDA  Azukrerik gabeko jogurt gaingabetua, 50 - 60 g. 
    
AFARIA 

 Patata eta oilasko, arrain edo txahal-haragi birrindua (kontsistentzia 
erdilikidoa), 50 - 60 g. 

    
BERRAFARIA 

 Patata eta oilasko, arrain edo txahal-haragi birrindua (kontsistentzia 
erdilikidoa), 50 - 60 g. 

    

LIKIDOAK 
OTORDUEN ARTEAN 

 Esne gaingabetua + azukrerik gabeko jogurt likido gaingabetuak, 1500 
ml/egun. 
 Fruta-zuku iragazia, azukrerik gabe, 500 ml/egun. 
 Ura, salda gantzgabetua eta azukrerik gabeko infusioak nahi adina har 
daitezke, kafea eta tea salbu. Horiek leunak izan behar dira eta neurrian hartu 
behar dira. 
 Egunean zehar, gutxienez litro eta erdi likido hartu behar da. Guztira 200-
250 ml likidorekin (esne gaingabetua, salda gantzgabetua...) betetako katilu 
edo basoa hartuko da; horretarako 30-60 minuturo 50-60 ml hartuko dira. 
 Likidoak otorduen artean hartuko dira, hau da, otordua baino 45-60 minutu 
arte eta otordua egin eta 60 minutu igaro ondoren. 
 Otorduetan ez da likidorik hartuko edo likidoen kopuru minimoa hartuko da, 
barrunbe gastriko berrian ez baitago leku nahikorik bientzat, janari 
birrinduarentzat eta likidoarentzat. 

   
  



 

 

GASTREKTOMIA BERTIKALAREN ONDOREN EGIN BEHARREKO 
DIETA 

2. FASEA: OSPITALEKO ALTA JASO ONDORENGO 6. 8. ASTEAK 
Energia: 1144.5 kcal; P: 78.2 g; L: 20.9 g; KH: 160.9 g. 

 
 

  GOSARIA  Azukrerik gabeko jogurt gaingabetua, 75 g. 
    GOIZ ERDIAN  Banana birrindua, 75 g. 
    
BAZKARIA 

 Patata eta oilasko, arrain edo txahal-haragi birrindua (kontsistentzia 
erdilikidoa), 75 g. 

    MERIENDA  Azukrerik gabeko jogurt gaingabetua, 75 g. 
    
AFARIA 

 Patata eta oilasko, arrain edo txahal-haragi birrindua (kontsistentzia 
erdilikidoa), 75 g. 

    
BERRAFARIA 

 Patata eta oilasko, arrain edo txahal-haragi birrindua (kontsistentzia 
erdilikidoa), 75 g. 

    

 
LIKIDOAK 
OTORDUEN ARTEAN 

 Esne gaingabetua + azukrerik gabeko jogurt likido gaingabetuak, 1500 
ml/egun. 
 Fruta-zuku iragazia, azukrerik gabe, 500 ml/egun. 
 Ura, salda gantzgabetua eta azukrerik gabeko infusioak nahi adina har 
daitezke, kafea eta tea salbu. Horiek leunak izan behar dira eta neurrian 
hartu behar dira. 
 Egunean zehar, gutxienez litro eta erdi likido hartu behar da. Guztira 
200-250 ml likidorekin (esne gaingabetua, salda gantzgabetua...) betetako 
katilu edo basoa hartuko da; horretarako 30-45 minuturo  gutxi gorabehera 
75 ml hartuko dira. 
 Likidoak otorduen artean hartuko dira, hau da, otordua baino 45-60 
minutu arte eta otordua egin eta 60 minutu igaro ondoren. 
 Otorduetan ez da likidorik hartuko edo likidoen kopuru minimoa 
hartuko da, barrunbe gastriko berrian ez baitago leku nahikorik bientzat, 
elikagai birrinduentzat eta likidoentzat. 

   
 
  



 

 

 Nola prestatu patata eta oilasko, arrain edo txahal-haragi birrindua (prestatu ondoren iragazi egin 
behar da): 

 
 Elikagaien proportzioak (pisua gordinean, hondakinik gabe): 

 
 Patata, 100 g + 
 Oilasko, arrain edo txahal-haragi birrindua, 100 g + 
 Olioa, 22,5 ml (zopa-koilarakada bat eta erdi) + 
 Nahi adina gatz, baldin eta medikuek gatza hartzea baimendu badizute. 
 Kontsistentzia. erdilikidoa 

 
 

 Ez badituzu esnea edo jogurta gustuko, edo toleratzen ez badituzu, beharrezko proteinak 
eskuratzeko proteina ugari duen prestakina hartu beharko duzu halabeharrez. Endokrinologia eta 
Nutrizioko Ataleko pertsonal fakultatiboak prestakinaren izen komertziala emango dizu eta hartu 
beharreko kopurua zehaztuko dizu. 

 
 

 Beharrezko bitaminak eta mineralak eskuratzeko, egunero eta modu iraunkorrean bitamina eta 
mineral ugaridun prestakina hartu beharko duzu halabeharrez. Nutrizioko Unitateko medikuak 
prestakinaren izen komertziala emango dizu eta hartu beharreko dosia zehaztuko dizu. 

 
 

 Obesitatea kontrolatzeko gastrektomia bertikala (sleeve gastrectomy) egin zaion pertsonak 
sintoma gogaikarriak izan ditzake elikadura ezegokiagatik. Horiek saihesteko, eta gorputz-gantzaren 
gaineratikoa ahalik eta gehien murrizteko, kontuan hartu behar dira honako jarraibide dietetiko 
hauek: 

 
 Zorrozki errespetatu behar dituzu honako hauek: 

 
 Elikagaien kontsistentzia, hurrengoak hartuz: 

 
 Elikagai likidoak: ura, salda gantzgabetua, infusio suabeak, esne gaingabetua (hutsa 

edo kafe disolbagarriarekin, edo te-zorrotxo batekin, maltarekin, edo azukrerik 
gabeko kakao-hautsarekin), jogurt likido gaingabetua azukrerik gabe eta fruta-zukua. 

 
 Kontsistentzia erdilikidoko elikagaiak: pureak eta fin-fin birrindutako elikagaiak, 

betiere kontsistentzia erdilikidoa dutenak (ekidin pure lodiak) eta azukrerik gabeko 
jogurt gaingabetuak. 
  



 

 

 Behar bezala birrinduta ez dauden elikagaiak hartzen badituzu, abdomeneko min 
handia eduki ahal duzu, baita janarizko gorakoa ere. 

 
 Elikagai solidoak soilik baimendu ondoren hartu ahalko dituzu. Hasteko itsaski egosia edo 
parrilan errea hartu ahalko dituzu, eta beranduago  hegaztiak eta arrain batzuk toleratzen 
dituzun proba dezakezu, adibidez oilarra eta mihi-arraina. 

 
 Elikagaien hartualdi bakoitzerako adierazitako kopuruak: 

 
 Hartualdi bakoitzean gehiegi jaten baduzu, gordailu gastriko berriaren edukiera 

gainditurik, abdomeneko mina eduki dezakezu, baita janari-gorakoa ere. 
 
 Ase sentitu baino apurtxo bat lehenago arte zenbat jan dezakezun jakiten  ikasi behar 

duzu, eta ez duzu mokadu bat ere gehiago hartu behar ezta edan ere, abdomeneko 
min handia eta gorakoa saihesteko. 

 

 Agindu dizuten otordu-planean, egun guztirako ezarritako kopuruak. 
 

 Ez duzu dentsitate energetiko handiko jaki eta edaririk hartu behar, hala nola: 
 

 Txokolatea, izozkiak, alkoholdun edariak, irabiatuak, edari freskagarriak, eta, oro har, 
agindu dizuten elikadura-planean adierazten ez diren elikagaiak. 

 
 Gozagarri bezala, ez duzu  azukrerik erabili behar (sakarosa), ez eta eztirik ere. 

Aspartamoa edo sakarina erabil ditzakezu, hala nahi baduzu. K azesulfamez gozatutako 
elikagaiak ere har ditzakezu. Ez duzu gozokirik hartu behar. 

 

 Azukreak eta azukredun produktuek, gorputz-pisua kontrolatzeko tratamendu dietetikoan 
gomendagarriak ez izateaz gain, batzuetan sintoma gogaikarriak eragin ditzakete hartu eta 
gutxira: betetasun abdominalaren sentsazioa, goragaleak/gorakoak, sabeleko mina, 
beherakoa, takikardia, palpitazioak, izerditzea eta zorabioa. Beranduago, hartu eta bi 
ordura, honakoak eragin ditzakete: urduritasuna, takikardia, palpitazioak, dardara, 
izerditze hotza, ikusmen lausoa, ahultasuna, gosea eta zorabioa. 

 

 Astiro-astiro jan behar duzu: 
 

 Otorduek, hasiera batean, 20-30 minutu iraun behar dute. Pureak eta jogurta jateko, 
erabili mahai-tresna txikia (koilaratxoa). 

 

 Arinegi jaten baduzu, abdomeneko min handia, eta baita janarizko gorakoa ere, eduki 
dezakezu. 



 

 

 
 Idorreria baduzu (hiru egun baino gehiago kaka egin gabe) "Casen Fibra Líquida" hartu 
beharko duzu. Egunean zorrotxo bat hartu behar duzu zuzenean edanda (ez du zaporerik) 
edota egunean hartu beharreko esne gaingabetu edo zukuan nahastuta. Idorreriak jarraitzen 
badu, egunean 2 edo 3 zorrotxo hartu beharko dituzu, banatutako hartualdietan.  

 
 

 Azken oharrak: 
 

 Ariketa fisikoa: 
 

 Jarduera fisikoa gorputz-pisua murrizteko eta galdutakoari eusteko tratamendu 
integralaren parte da. 

 
 Gutxienez, gomendagarria da egunean zehar guztira 45-60 minutuz paseatzea, egunero 

ahal bada. 
 
 Epe luzerako helburu gisa, muga fisikorik ez badago, gomendagarria da intentsitate 

moderatuko jarduera fisikoa egitea, eta guztira gutxienez 30 minutu metatzea, asteko 
egun gehienetan edo, ahal bada, egunero. 

 
 Jarraipena: 

 
 Hitzorduak emango dizkizugu Nutrizioko Kanpo Kontsultara aldizka joateko, lortutako 

gorputz-pisuaren murrizketa ebaluatu eta nutrizio-egoera zaintzeko; hala, nutrizio-
gutxiegitasunak prebenituko dira eta sortu litezkeenak kontrolatuko dira (batez ere burdin-
eskasiak, B12 bitaminaren eskasiak, kaltzio-eskasiak eta D bitaminaren eskasiak 
eragindako anemia). 

 
 Emakume ugalkorrek saihestu egin behar dute haurdun geratzea, pisu-galera amaitu eta 

nutrizio-egoera egokia dela egiaztatu arte. Honen berri, Nutrizioko Kanpo Kontsultan 
emango dizute. 

 
 Tratamendu-plan honen inguruko zalantzarik baduzu, jarri harremanetan Nutrizio eta 

Dietetikako Unitatearekin. Horretarako deitu Kanpo Kontsulten Eraikina - AUO Kanpo 
Kontsultara. Ordutegia: astelehenetik ostegunera, 8:15-9:00. Telefono-zenbakia: 
945007529. 
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