
OSTOMY CARETAKER 
NUTRITIONAL BOOKLET

مراقبت های استومی
راهنمای غذایی

کربوهیدرات ها منابع اصلی انرژی ما، برای تولید انرژی هستند.
آنها توسط نشاسته وارد غذا می شوند.



Nutritional  
requirements 

Billions of chemical reactions take 
place in our body every day allowing, 
among many other things, the organs 
to function properly, cells renewal and 
production of di�erent substances.

In order to do so, we need building blocks 
as carbohydrates, fatty acids, proteins, 
vitamins and minerals. We also have to 
produce energy with the macronutrients 
which are carbohydrates, fatty acids and 
proteins.

If our daily intake does not provide us 
enough energy and building blocks, 
we will use our own reserves, leading 
to weight loss, delayed healing and 
increased susceptibility to infection.

ENERGY REQUIREMENTS 
for adults are on average between 25 to 30 kCal/kg/d  
to be adapted according to stress situations as surgery, infectious syndrome, acute 
pathologies…

AS PROTEINS are largely used as 
building blocks, the recommended 
daily amount is between 1.2 to 
1.5 g/kg/d. Quantities must be 
adapted if there is a renal failure.

CARBOHYDRATES are our key energy sources for energy production  
They are brought into the food by starches.

VITAMINS AND MINERALS are 
also essential to proper cellular 
function, even if they do not 
provide energy. It is necessary 
to meet the required minimum 
intakes.

نیاز انرژی
بزرگساالن به طور میانگین بین ٢٥ تا ٣٠ کیلو کالری بر کیلوگرم در روز به 

انرژی نیاز دارند.
برای تطبیق با شرایط استرس زا همچون

جراحی ، سندرم عفونی ،آسیب های حاد ...

هر روزه در بدن ما میلیاردها واکنش 
شیمیایی در بین کلی اتفاقات دیگر، 

اتفاق میافتد که این امر به اندام 
هااجازه میدهد که به خوبی کار کنند، 

سلول ها تجدید یابند و مواد مختلفی 
تولید شوند.

برای انجام این کار ، ما به عناصر 
سازنده ایی همچون کربوهیدرات ها ، 

اسیدهای چرب ، پروتئین ها ،
ویتامین ها و مواد معدنی نیاز داریم. 
همچنین ما هم مجبوریم با ریز مغذی 

هایی همانند کربوهیدرات ها ، 
اسیدهای چرب و پروتئین هاانرژی 

تولید کنیم.

اگر مصرف غذایی روزانه ما انرژی 
وعناصر سازنده مورد نیازمان را تأمین 
نکند؛ ما از ذخایر بدنی خود استفاده 
خواهیم کرد ، که این اتفاق منجر به 

کاهش وزن ، تاخیر در بهبودی و
افزایش قابلیت ابتال به عفونت میشود.

نیاز غذایی
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از آنجایی که از پروتئین ها به طور عمده 
به عنوان عناصر سازنده استفاده می شود ؛ 
مقدار پروتئین روزانه پیشنهادی، بین ١٫٢ تا

١٫٥ گرم بر کیلوگرم در روز است.
در صورت ابتال به نارسایی کلیوی مقادیر 

باال باید با بیماری تطبیق و تغییر یابند.

همچنین ویتامین ها و مواد معدنی 
برای عملکرد درست سلولی ،حتی اگر 
انرژی تامین نمیکنند، ضروری هستند.

الزم است که حداقل مقدار موردنیاز را 
دریافت کنید. 

کربوهیدرات ها منابع اصلی انرژی ما، برای تولید انرژی هستند.
آنها توسط نشاسته وارد غذا می شوند.



Dietary  
intake 

Our diet is designed to meet our needs 
in terms of energy and building blocks 
by using di�erent components, starches, 
meat, vegetables, dairy products, fruit, 
etc. 

However, energy production requires a 
particular dietary intake troughout the 
day since there are only two processes 
for energy production. The main process 
which is the most e�cient and the 
alternative process.

MAIN PROCESS 
Uses fatty acids and carbohydrates 
through glycolysis reactions and the 
Krebs cycle. In order to activate this 
process we need to bring glucose to our 
body as our available reserves are very 
limited.
Complex carbohydrates or starches 
meet this requirements bringing regular 
and linear level of glucose in our blood 
stream when digested for an average 
period of 3 to 5 hours.

ALTERNATIVE PROCESS  
Is activated if the glucose supply in the 
daily diet is too low or absent. 
This process mainly uses proteins which 
increases risk of malnutrition as they 
are already used as building blocks.

It is therefore necessary to have a 
regular intake of complex carbohydrates 
(starches), every day at each meal. 

Food composition tables will help to shape daily menus

60 % complex carbohydrates20 % fat

15 % protein

5 % simple carbohydrates (cf. lea�ets)

EACH MEAL SHOULD CONTAIN, ON AVERAGE:

رژیم غذایی ما جوری طراحی شده است که 
نیازهای ما از نظر انرژی و عناصر سازنده را، 

با استفاده از عناصر متفاوتی همانند 
نشاسته، گوشت، سبزیجات،لبنیات ،میوه و 

غیره؛ رفع کند.
از آنجایی که فقط دو فرایند اصلی برای 

تولید انرژی داریم، فرایند تولید انرژی ملزم 
به داشتن رژیم غذایی دریافتی خاصی در 
طول روز است. این دو نوع فرایند شامل 
،فرایند اصلی که کارآمد ترین فرایند است 

وفرایند جایگزینی (متناوب) میشود. 

فرایند اصلی
از طریق واکنش های گلیکولیز و چرخه 

كربس از اسیدهای چرب و کربوهیدرات ها 
استفاده می کند.

از آنجایی که ذخایر موجودمان بسیار 
محدودند، به منظور فعال سازی این فرایند 

ما باید گلوکز را به بدن خود برسانیم.
کربوهیدرات های پیچیده یا نشاسته این 

نیازها را با وارد کردن سطح خطی و منظم 
گلوکز به جریان خون ،که به طور میانگین 

در ٣ تا ٥ ساعت هضم میشود، رفع میکند.

فرایند جایگزینی(متناوب)
این فرایند زمانی که ذخایر گلوکزی موجود 

در رژیم غذایی خیلی کم باشد یا اصال 
وجود نداشته باشد، فعال میشود.

این فرایند عمدتا از پروتئین هایی استفاده 
میکند که از آنجایی که در حال حاظر از آنها 

به عنوان عناصر سازنده استفاده شده ، 
خطر ابتال  به سوءتغذیه را افزایش می 

دهند.
بنابراین الزم است که هر روزه در هر وعده 

غذایی ، منظم  کربوهیدرات های 
پیچیده(نشاسته) مصرف کنید. 

رژیم غذایی
  دریافتی
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٢٠ ٪ چربی

١٥ ٪ پروتئین

٥ ٪ کربوهیدرات ساده

٦٠ ٪ کربوهیدرات پیچیده

هر وعده غذایی باید به طور میانگین حاوی :

جدول ترکیب غذایی ، به شکل دادن منوی شما کمک خواهد کرد



Digestive  
tract  
irritation 

Some ingredients may irritate the 
digestive tract either by direct e�ect 
with an in�ux of in�ammatory cells  
into the intestine mucosa or indirect with 
excessive gas production due to bacteria 
causing abdominal distension.

An irritated digestive tract may reduce 
peristalsis leading to sub-occlusive 
syndrome, may increase water and 
electrolyte secretion causing high 
output and dehydration and may cause 
acute pain attacks. The autonomic 
nervous system of the intestine will 
exacerbate these phenomena.

As speci�ed in the di�erent lea�ets, 
irritating ingredients should be avoided 
for the �rst 2 to 3 months. Then 
depending on the type of stoma they 
can be gradually reintroduced according 
to the tolerance of each person.

The main irritants are:
 Tea 
 Dairy products 
 Raw fruits and vegetables 
 Carbonated drinks

Other potentially irritating 
ingredients are: 
 Whole foods, spicy foods 
 Dried herbs (thyme, rosemary) 
 Mint, liquorice, anise, cacao 
 Walnuts, pistachios, hazelnuts 
almonds and peanuts

برخی از مواد ممکن است موجب تحریک 
دستگاه گوارش ،یا با تأثیر مستقیم توسط 
هجوم سلولهای التهابی به مخاط روده یا 

تاثیرغیر مستقیم توسط تولید بیش از حد 
گاز به دلیل وجود باکتری هایی که موجب 

نفخ شکمی هستند، شود.

اختالالت دستگاه گوارش ممکن است منجر به کاهش 
پرستالیست ها شود که این امر منجرابتال به سندرم 

انسداد روده ی ناقص می شود. ممکن است موجب 
افزایش آب و ترشح الکترولیتها که موجب افزایش

دفع و کم آب شدن بدن میشود،شود.و ممکن است 
منجر به حمالت شدید درد شود. سیستم عصبی 
خودمختار روده  این پدیده ها را تشدید می کند.

همانطور که در بروشورهای مختلف 
مشخص شده است ، باید از مصرف 

مواد تحریک کننده برای ٢ تا ٣ ماه اول 
خودداری کرد. سپس بسته به نوع 

استوما،  می توان به تدریج با توجه به 
تحمل هر فرد از انها استفاده کرد.

محرک های اصلی عبارتند از:
# چای

# محصوالت لبنی
# میوه و سبزیجات خام
# نوشیدنی های گازدار

سایر موادی که پتانسیل تحریک کنندگی 
و ایجاد اختالل دارند عبارتند از:

# غذاهای کامل و سالم ، غذاهای پرادویه
# گیاهان خشک (آویشن ، رزماری)

# نعناع ، شیرین بیان ، انیسون ، کاکائو
# گردو ، پسته ، فندق
# بادام و بادام زمینی

اختالالت
دستگاه گوارش
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Following
surgery

For 3 weeks following a procedure on 
the digestive tube or the urinary system, 

it is necessary to eat a speci�c diet in 
order to help tissue healing. 

Certain categories of foods or drinks are 
prohibited during this entire period.

3 weeks  
following surgery 

IRRITATING FOODS 
AND DRINKS 

ADVICE: Make sure that the 
patient strictly avoids all irritants

 Milk and dairy products  
(yoghurt, cottage cheese)

 Tea and  
herbal teas

 Raw fruits and 
vegetables

 Sparkling water 
and sodas
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به مدت ٣ هفته، که بعد از آن عمل جراحی 
لوله گوارش یا سیستم ادراری  انجام 

میشود، الزم است یک رژیم غذایی خاصی 
برای کمک به ترمیم بافت هایتان داشته 

باشید.
دسته خاصی از غذاها یا نوشیدنی ها 

هستند که در کل این مدت مصرف آنها 
ممنوع است.

بعد از انواِع عمل جراحی
 استومی
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غذاها و نوشیدنی های
           تحریک کننده

شیر و محصوالت لبنی
 (ماست ، پنیر)

میوه های خام 
و سبزیجات

چای و 
دمنوش های گیاهی

آب گازدار و 
نوشابه های گازدار

توصیه: مطمئن شوید که بیمار کامال 
از مصرف تحریک کننده ها خودداری میکند.

٣ هفته پس از
انواع عمل استومی



Step 1
The �rst few days after the procedure: 
mild co
ee, lemon water, water with 
syrup.

Step by step diet

Step 2
Mild co
ee, lemon water,  
water with syrup, fruit puree.

Step 3
½ portion of blended food 
(starches and proteins) with no 
irritating foods or vegetables.

Step 4
Increase quantities and textures 
progressively.

Step 5 
Balanced diet, refer to  
the corresponding sheet.

ADDITIONAL RECOMMENDATIONS
Monitor weight once a week.

Monitor transit until fully recovered.

گام ١
چند روز اول پس از عمل جراحی:

قهوه مالیم ، آب لیمو ، شربت.

گام ٢
قهوه مالیم ، آب لیمو ،

شربت ، پوره میوه.

گام ٣
½ بخشی از غذای مخلوط و له 

شده ایی(نشاسته و پروتئین) که در 
آن غذای تحریک کننده و سبزیجات 

نیست.

گام ٤
به تدریج مقدار غذا را افزایش داده 
و بافت غذای مصرفی را هم سفت 

تر و بهتر کنید

مرحله ٥
رژیم متعادل ، به برگه مربوطه 

مراجعه کنید.

رژیم غذایی مفید گام به گام
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توصیه های اضافی: هفته ای یکبار وزن خود را کنترل کنید.

 تا زمانی که کامال بهبود میابید جابه جایی ها و حرکت های خود را کنترل کنید.



Jejunostomy  

The digestive tube is the organ that 
absorbs food, vitamins, minerals and 

water. Due to the stoma being located at 
the beginning of the intestine, absorption 

is very reduced. The consequences are 
high output and risk of malnutrition.

The only foods that keep an optimal 
capacity to be absorbed are starches. 

They are also our key energy source. 

Moreover certain categories of foods 
or drinks irritate the small intestine 

increasing the volume of the output.

4 weeks  
after surgery 

ALLOWED FOOD  FOOD TO AVOID  

Starches
 Bread
 Potatoes
 Non whole wheat cereals, rice, pasta, 
quinoa, bulgur, semolina

Proteins
 Fish
 Meat
 Eggs
 Ham

Cooked vegetables
 Are not necessary but 
not prohibited

Some starches 
 Corn
 Whole wheat bread
 Whole wheat cereals
 Pulses (chickpeas, lentils, peas, beans) 

Irritating foods and drinks 
 Milk and dairy products  

(yoghurt, cottage cheese)

 Raw fruits  
and vegetables

 Tea and herbal teas
 Sparkling water  
and sodas

ADVICE: No nutritional bene�t 
because of the proximal stoma

ADVICE: Make sure patients eat 
them �rst

ADVICE: If the stoma �ow is too 
high advise the patient to strictly 

avoid all irritants

ADVICE: In order to optimise 
dietary intake, use sauces and 
light spices to make food more 

appetizing 

ADVICE: Like irritants, they are 
prohibited if there is high output

Some sauces
 Avoid spicy  
or cream based sauces

Sauces
 May brighten up  
your meals
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لوله گوارشی عضوی است که مواد غذایی ، 
ویتامین ها ، مواد معدنی و اب  را جذب 

میکند. بخاطر وجود استوما واقع در ابتدای 
روده ،عمل جذب بسیار کاهش میابد. 

عواقب این واقعه دفع زیاد و خطر ابتال به 
سوء تغذیه است.

تنها غذایی که ظرفیت بهینه ایی دارد که 
جذب شود، نشاسته است. نشاسته همچنین 

منبع اصلی انرژی ما هستند.
بعالوه دسته خاصی از غذاها یا نوشیدنی ها 
روده کوچک را تحریک کرده و حجم دفع را 

افزایش میدهند.

ژژنوستومی
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٤ هفته پس از
ژژنوستومی

غذاهای مجاز

بعضی از نشاسته ها

غذاهای غیر مجاز
نشاسته(از مصرف آنها بپرهیزید)

* نان
* سیب زمینی ها

* غالت گندم غیر کامل 
 برنج ، ماکارونی 

 کینوا ، بلغور ، سمولینا

پروتئین ها
* ماهی

* گوشت
غ * تخم مر

* ژامبون گوشت

سبزیجات پخته
*مصرف سبزیجات پخته

 الزامی نیست
اما منعی هم ندارد.

سس ها

توصیه: به منظور بهینه سازی مصرف 
رژیم غذایی ، از سس ها و ادویه های 

سبک برای خوشمزه تر کردن و اشتها آور 
کردن غذاهایتان  استفاده کنید.

* برای خوشمزه تر شدن غذا

توصیه: مطمئن شوید که
 بیمار اول از اینها میخورد.

توصیه: به دلیل وجود استوما پروگزیمال،
 مصرف آنها هیچ فایده غذایی ندارد.

*ذرت
*نان گندم کامل
*غالت گندم کامل
*حبوبات (نخود ، عدس ، نخود فرنگی ، لوبیا)

توصیه: مثل تحریک کننده ها، در صورت 
دفع زیاد مصرف آنها ممنوع است.

توصیه: اگر جریان استوما خیلی باال باشد به 
بیمار توصیه میشود که به شدت از مصرف 

تمامی مواد تحریک کننده اجتناب کند. 

غذا ها و نوشیدنی های تحریک کننده

* شیر و محصوالت لبنی
(ماست ، پنیر)

* میوه ها و سبزیجات خام
* چای و دمنوش های گیاهی

* آب و نوشابه های گازدار

* از مصرف سس های پر ادویه 
و تند و سس هایی که برپایه ی 

خامه هستند، بپرهیزید.

برخی از سس ها:



Overview of a balanced diet 

Additional recommendations
 Monitor weight once a week, until it is stable
 Measure the stoma �ow every day, until diet becomes regular 
 Start a parenteral nutrition and hydration with vitamins and minerals 
supplementation

 Make sure that patients drink enough water and add salt supplementation 
(check with the doctor)

 Remind the patient to have a monthly injection of vitamin B12

BREAKFAST    
Drink + bread with +/- butter +/- jam or honey

+ +/- +/- or

LUNCH    
Starches (minimum half a plate) + protein + cheese or fruit puree

+ + or

+/- SNACK morning and/or afternoon    
Bread with... (butter, jam, chocolate or cheese)

+ ororor

DINNER    
Starches (minimum half a plate) + protein + cheese or fruit puree

+ + or

ADVICE: Insist on the consumption of starches 
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بررسی اجمالی یک رژیم متعادل 

صبحانه

ناهار

شام

توصیه های اضافی

نوشیدنی + نان با +/- کره+/- مربا یا عسل

نشاسته (حداقل نصف بشقاب) + پروتئین + پنیر یا پوره میوه

نشاسته (حداقل نصف بشقاب) + پروتئین + پنیر یا پوره میوه

+/- میان وعده صبح و/یا بعداز ظهر
نان با ... (کره ، مربا ، شکالت یا پنیر)

توصیه: تا میتوانید نشاسته مصرف کنید 

* تا زمانی که وزنتان ثابت میشود، یک بار در هفته خود را وزن کنید.
* تا زمانی که رژیمتان منظم میشود، جریان استوما را هر روز اندازه بگیرید.

* با استفاده از مصرف ویتامین ها و مواد معدنی مکمل، تغذیه تزریقی و آبرسانی را شروع 
کنید.

* اطمینان حاصل کنید که بیماران آب کافی مینوشند و مکمل های نمکی به آن اضافه 
میکنند.

(با دکترتان در اینباره مشورت کنید)
* به بیمار یادآوری کنید که ماهانه ویتامین B١٢ تزریق کند.

یا

یا

یا

یا یا یا



Ileostomy 

The digestive tube is the organ that absorbs 
food, vitamins, minerals and water. Due to 

the stoma being located at the second part 
of the small intestine, absorption is reduced 

with risk of de�ciencies.

The only foods that keep an optimal 
capacity to be absorbed are starches.

They are also our key energy source. 

Moreover certain categories of foods or 
drinks irritate the small intestine modifying 

the consistency of the output.

4 weeks 
after surgery 

ALLOWED FOOD  FOOD TO AVOID  

Starches
 Bread
 Potatoes
 Non whole wheat cereals, rice, pasta, 
quinoa, bulgur, semolina

Proteins
 Fish
 Meat
 Eggs
 Ham

Vegetables
 Are not necessary but 
not prohibited

Some starches
 Corn
 Whole wheat bread
 Whole wheat cereals
 Excess of pulses (chickpeas, lentils, peas, 

beans) 

Irritating foods and drinks 
 Milk and dairy products  

(yoghurt, cottage cheese)

 Excess of raw fruits  
and vegetables

 Tea and herbal teas
 Sparkling water  
and sodas

ADVICE: Low-�ber vegetables are 
preferred

ADVICE: Make sure patients eat 
them �rst

ADVICE: If the stoma �ow is too 
high advise the patient to strictly 

avoid all irritants

ADVICE: In order to optimise 
dietary intake, use sauces and 
light spices to make food more 

appetizing

ADVICE: Like irritants, they are 
prohibited if there is high output

Some sauces
 Avoid spicy  
or cream based sauces.

Sauces
 May brighten up  
your meals

3

لوله گوارش عضوی است که  غذا ، ویتامین 
ها ، مواد معدنی و آب را جذب می کند. به 

واسطه وجود
استوما در قسمت دوم  روده کوچک، همراه 
با خطر ابتال به بیماری کمبود، جذب کاهش 

می یابد.
تنها غذایی که ظرفیت بهینه ایی دارد که 

جذب شود، نشاسته است. نشاسته همچنین 
منبع اصلی انرژی ما هستند.

بعالوه دسته خاصی از غذاها یا نوشیدنی ها 
روده کوچک را تحریک کرده و قوام دفع را 

تغییر میدهد.

ایلئوستومی

غذاهای مجاز غذاهای غیر مجاز
(از مصرف آنها بپرهیزید)

نشاسته
* نان

* سیب زمینی
* غالت گندم غیر کامل 

 برنج ، ماکارونی 
 کینوا ، بلغور ، سمولینا

پروتئین ها
* ماهی

* گوشت
غ * تخم مر

* ژامبون گوشت

سبزیجات پخته
*مصرف سبزیجات پخته

 الزامی نیست
اما منعی هم ندارد.

توصیه: به منظور بهینه سازی مصرف 
رژیم غذایی ، از سس ها و ادویه های 

سبک برای خوشمزه تر کردن و اشتها آور 
کردن غذاهایتان  استفاده کنید.

سس ها
* برای خوشمزه تر شدن غذا

توصیه: مطمئن شوید که
 بیمار اول از اینها میخورد.

*ذرت
*نان گندم کامل
*غالت گندم کامل
*حبوبات (نخود ، عدس ، نخود فرنگی ، لوبیا)

توصیه: مثل تحریک کننده ها، در صورت 
دفع زیاد مصرف آنها ممنوع است.

توصیه: اگر جریان استوما خیلی باال باشد به 
بیمار توصیه میشود که به شدت از مصرف 

تمامی مواد تحریک کننده اجتناب کند. 

غذا ها و نوشیدنی های تحریک کننده

* شیر و محصوالت لبنی
(ماست ، پنیر)

* میوه ها و سبزیجات خام
* چای و دمنوش های گیاهی

* آب و نوشابه های گازدار

* از مصرف سس های پر ادویه 
و تند و سس هایی که برپایه ی 

خامه هستند، بپرهیزید.

برخی از سس ها:

توصیه: بهتر است سبزیجات کم فیبر 
مصرف کنید.

بعضی از نشاسته ها
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Overview of a balanced diet 

Additional recommendations
 Monitor weight once a week, until it is stable
 Measure the stoma �ow every day, until diet becomes regular 
 Prescribing an anti-diarrheic may be necessary in order to regulate �ow 
(check with the doctor)

 A parenteral nutrition and hydration with vitamins and minerals 
supplementation may be necessary (check with the doctor)

 Remind the patient to have a monthly injection of vitamin B12

BREAKFAST    
Drink + bread with +/- butter +/- jam or honey

+ +/- +/- or

LUNCH    
Starches (minimum half a plate) + protein + cheese or fruit or fruit puree

+ + or

+/- SNACK morning and/or afternoon
Bread with... (butter, jam, chocolate or cheese)

+ ororor

ADVICE: Insist on the consumption of starches 

DINNER    
Starches (minimum half a plate) + vegetables + cheese or fruit or fruit puree

+ + or or

or

بررسی اجمالی یک رژیم متعادل 

صبحانه

ناهار

شام

نوشیدنی + نان با +/- کره+/- مربا یا عسل

نشاسته (حداقل نصف بشقاب) + پروتئین + پنیر یا میوه یا پوره میوه

نشاسته (حداقل نصف بشقاب) + سبزیجات + پنیر یا میوه یا پوره میوه

+/- میان وعده صبح و/یا بعداز ظهر
نان با ... (کره ، مربا ، شکالت یا پنیر)

توصیه: تا میتوانید نشاسته مصرف کنید 

* تا زمانی که وزنتان ثابت میشود، یک بار در هفته خود را وزن کنید.
* تا زمانی که رژیمتان منظم میشود، جریان استوما را هر روز اندازه بگیرید.

* با استفاده از مصرف ویتامین ها و مواد معدنی مکمل، تغذیه تزریقی و آبرسانی را شروع 
کنید.

* اطمینان حاصل کنید که بیماران آب کافی مینوشند و مکمل های نمکی به آن اضافه 
میکنند.

(با دکترتان در اینباره مشورت کنید)
* به بیمار یادآوری کنید که ماهانه ویتامین B١٢ تزریق کند.

یا

یا یا

یا یا

یا یا یا
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Colostomy 

The digestive tube is the organ that 
absorbs food, vitamins, minerals and 

water. Due to the stoma being located 
in the colon, most of them are absorbed.

The only foods that keep an optimal 
capacity to be absorbed are starches.

They are also our key energy source. 

However certain categories of foods 
or drinks irritate the digestive tract 

modifying the consistency of the output 
and may cause bloating.

4 weeks 
after surgery 

ALLOWED FOOD  FOOD TO AVOID  

Starches
 Bread
 Potatoes
 Non whole wheat cereals, rice, pasta, 
quinoa, bulgur, semolina

Proteins
 Fish
 Meat
 Eggs
 Ham

Vegetables
 Low- ber vegetables 
are preferred

Some starches
 Corn
 Whole wheat bread
 Whole wheat cereals
 Excess of pulses (chickpeas, lentils, peas, 

beans) 

Irritating foods and drinks 
 Milk and dairy products  

(yoghurt, cottage cheese)

 Excess of raw fruits  
and vegetables

 Tea and herbal teas
 Sparkling water  
and sodas

ADVICE: Recommend to avoid 
high-�ber vegetables as leeks, 
cabbage… They provide some 

vitamins and minerals, but may 
cause bloating. Adapt the quantity 
of vegetables to the consistency of 

the stool

ADVICE: Make sure patients eat 
them �rst

ADVICE: If the stoma �ow is too 
soft advise the patient to strictly 

avoid all irritants

ADVICE: In order to optimise 
dietary intake, use sauces and 
light spices to make food more 

appetizing 

ADVICE: Same advice as for 
irritating foods

Some sauces
 Avoid spicy  
or cream based saucesSauces

 May brighten up  
your meals

4

لوله گوارش عضوی است که  غذا ، ویتامین 
ها ، مواد معدنی و آب را جذب می کند. به 
واسطه وجود استوما در روده بزرگ، بیشتر 

این مواد جذب میشوند.
تنها غذایی که ظرفیت بهینه ایی دارد که 

جذب شود، نشاسته است. نشاسته همچنین 
منبع اصلی انرژی ما هستند.

اگرچه دسته خاصی از غذاها یا نوشیدنی ها 
روده کوچک را تحریک کرده و قوام دفع را 

تغییر میدهند، ممکن است موجب نفخ 
شکمی هم بشوند.

کلستومی

٤ هفته پس از
کلستومی

غذاهای مجاز غذاهای غیر مجاز
(از مصرف آنها بپرهیزید)

پروتئین ها
* ماهی

* گوشت
غ * تخم مر

* ژامبون گوشت
سبزیجات پخته

*بهتر است سبزیجاِت
 کم فیبر مصرف کنید.

توصیه: به منظور بهینه سازی مصرف 
رژیم غذایی ، از سس ها و ادویه های 

سبک برای خوشمزه تر کردن و اشتها آور 
کردن غذاهایتان  استفاده کنید.

توصیه میشود که ازمصرف سبزیجات با 
فیبر باال همانند تره فرنگی، کلم... 

خودداری کنید. درست است که انها 
مقداری ویتامین و مواد معدنی الزمه 
بدن را فراهم میکنند، اما ممکن است 

موجب نفخ شکمی شوند. مقدار 
سبزیجات را با قوام مدفوع تطبیق دهید.

توصیه: مطمئن شوید که
توصیه: مثل تحریک کننده ها، در صورت  بیمار اول از اینها میخورد.

دفع زیاد مصرف آنها ممنوع است.

توصیه: اگر جریان استوما خیلی باال باشد به 
بیمار توصیه میشود که به شدت از مصرف 

تمامی مواد تحریک کننده اجتناب کند. 

غذا ها و نوشیدنی های تحریک کننده

* شیر و محصوالت لبنی
(ماست ، پنیر)

* میوه ها و سبزیجات خام
* چای و دمنوش های گیاهی

* آب و نوشابه های گازدار

* از مصرف سس های پر ادویه 
و تند و سس هایی که برپایه ی 

خامه هستند، بپرهیزید.

برخی از سس ها:

نشاسته
* نان

* سیب زمینی
* غالت گندم غیر کامل 

 برنج ، ماکارونی 
 کینوا ، بلغور ، سمولینا

*ذرت
*نان گندم کامل
*غالت گندم کامل
*حبوبات (نخود ، عدس ، نخود فرنگی ، لوبیا)

بعضی از نشاسته ها
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Overview of a balanced diet 

Additional recommendations
 Advise the patient to stay well hydrated, unless there is a medical 
contraindication (check with the doctor)

 Ask the patient to inform you when the consistency of their stools changes 
(too hard or too soft)

BREAKFAST    
Drink + bread with +/- butter +/- jam or honey

+ +/- +/- or

LUNCH    
Starches (minimum half a plate) + protein + cheese or fruit

+ + or

+/- SNACK morning and/or afternoon  
Bread with... (butter, jam, chocolate or cheese)

+ ororor

ADVICE: Insist on the consumption of starches  

DINNER    
Starches (minimum half a plate) + vegetables + cheese or fruit

+ + or

بررسی اجمالی یک رژیم متعادل 

صبحانه

ناهار

شام

نوشیدنی + نان با +/- کره+/- مربا یا عسل

نشاسته (حداقل نصف بشقاب) + پروتئین + پنیر یا میوه 

نشاسته (حداقل نصف بشقاب) + سبزیجات + پنیر یا میوه 

+/- میان وعده صبح و/یا بعداز ظهر
نان با ... (کره ، مربا ، شکالت یا پنیر)

توصیه: تا میتوانید نشاسته مصرف کنید 

توصیه های اضافی
* توصیه میشود که بدن خود را هیدراته نگه دارید، مگر اینکه منع دارویی وجود داشته 

باشد.  ( با دکترتان در اینباره مشورت کنید)
* زمانی که قوام مدفوعتان تغییر کرد به پزشک خود اطالع دهید. (خیلی سفت یا خیلی 

شل).

یا

یا

یا

یایایا
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Urostomy 

Foods provide us with energy and 
building blocks after surgery to better 
recover. However some foods or drinks 
may irritate the digestive tube causing 

bloating that can press the urinary 
system.

The only foods that keep an optimal 
capacity to be absorbed are starches. 

They are also our key energy source.

4 weeks 
after surgery 

ALLOWED FOOD  FOOD TO AVOID  

Starches
 Bread
 Potatoes
 Non whole wheat cereals, rice, pasta, 
quinoa, bulgur, semolina

Proteins
 Fish
 Meat
 Eggs
 Ham

Vegetables
 Low-�ber vegetables 
are preferred

Some starches
 Corn
 Whole wheat bread
 Whole wheat cereals
 Excess of pulses (chickpeas, lentils, peas, 

beans) 

Irritating foods and drinks 
 Milk and dairy products  

(yoghurt, cottage cheese)

 Excess of raw fruits  
and vegetables

 Tea and herbal teas
 Sparkling water  
and sodas

ADVICE: Make sure patients eat 
them �rst

ADVICE: If the patient has too 
much bloating advise him to 

strictly avoid all irritants

ADVICE: In order to optimise 
dietary intake, use sauces and 
light spices to make food more 

appetizing 

ADVICE: Same advice as for 
irritating foods

Some sauces
 Avoid spicy  
or cream based sauces.Sauces

 May brighten up  
your meals

ADVICE: Recommend to avoid 
high-�ber vegetables as leeks, 
cabbage… They provide some 

vitamins and minerals, but may 
cause bloating 
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غذاها انرژی ما وعناصر سازنده که بعد از 
جراحی برای بهبودی به آنها نیاز داریم را 

تأمین می کنند.
با این حال برخی از غذاها یا نوشیدنی ها 

ممکن است موجب تحریک لوله گوارش 
شودکه این امر منجر به نفخ شکم میشود و 

می تواند به سیستم ادراری فشار وارد کند.
تنها غذایی که ظرفیت بهینه ایی دارد که 
جذب شود، نشاسته است. آنها همچنین 

منبع اصلی انرژی ما هستند.

یوروستومی

٤ هفته پس از
یوروستومی

غذاهای مجاز غذاهای غیر مجاز
(از مصرف آنها بپرهیزید)

پروتئین ها
* ماهی

* گوشت
غ * تخم مر

* ژامبون گوشت

سبزیجات پخته
*بهتر است سبزیجاِت
 کم فیبر مصرف کنید.

توصیه: به منظور بهینه سازی مصرف 
رژیم غذایی ، از سس ها و ادویه های 

سبک برای خوشمزه تر کردن و اشتها آور 
کردن غذاهایتان  استفاده کنید.

توصیه میشود که ازمصرف سبزیجات با 
فیبر باال همانند تره فرنگی، کلم... 

خودداری کنید. درست است که انها 
مقداری ویتامین و مواد معدنی الزمه 
بدن را فراهم میکنند، اما ممکن است 

موجب نفخ شکمی شوند. 

سس ها
* برای خوشمزه تر شدن غذا

نشاسته
* نان

* سیب زمینی
* غالت گندم غیر کامل 

 برنج ، ماکارونی 
 کینوا ، بلغور ، سمولینا

توصیه: مثل تحریک کننده ها، در صورت 
دفع زیاد مصرف آنها ممنوع است.

توصیه: اگر جریان استوما خیلی باال باشد به 
بیمار توصیه میشود که به شدت از مصرف 

تمامی مواد تحریک کننده اجتناب کند. 

غذا ها و نوشیدنی های تحریک کننده

* شیر و محصوالت لبنی
(ماست ، پنیر)

* میوه ها و سبزیجات خام
* چای و دمنوش های گیاهی

* آب و نوشابه های گازدار

* از مصرف سس های پر ادویه 
و تند و سس هایی که برپایه ی 

خامه هستند، بپرهیزید.

برخی از سس ها:

*ذرت
*نان گندم کامل
*غالت گندم کامل
*حبوبات (نخود ، عدس ، نخود فرنگی ، لوبیا)

بعضی از نشاسته ها
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Overview of a balanced diet 

Additional recommendations
 Advise the patient to stay well hydrated, unless there is a medical 
contraindication (check with the doctor)

BREAKFAST    
Drink + bread with +/- butter +/- jam or honey

+ +/- +/- or

LUNCH    
Starches (minimum half a plate) + protein + cheese or fruit

+ + or

+/- SNACK morning and/or afternoon    
Bread with... (butter, jam, chocolate or cheese)

+ ororor

ADVICE: Insist on the consumption of starches 

DINNER    
Starches (minimum half a plate) + vegetables + cheese or fruit

+ + or

بررسی اجمالی یک رژیم متعادل 

صبحانه

ناهار

شام

نوشیدنی + نان با +/- کره+/- مربا یا عسل

نشاسته (حداقل نصف بشقاب) + پروتئین + پنیر یا میوه 

نشاسته (حداقل نصف بشقاب) + سبزیجات + پنیر یا میوه 

+/- میان وعده صبح و/یا بعداز ظهر
نان با ... (کره ، مربا ، شکالت یا پنیر)

توصیه: تا میتوانید نشاسته مصرف کنید 

توصیه های اضافی
* بیمار باید بدن خود را هیدراته نگه دارد، مگر اینکه منع دارویی وجود 

داشته باشد.  ( با دکترتان در اینباره مشورت کنید)

یا

یا

یا

یا یا یا
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After
reconnection

The digestive tube is the organ that 
absorbs food, vitamins, minerals and 

water. Following reconnection it 
is possible that absorption may be 

reduced. 

The only foods that keep an optimal 
capacity to be absorbed are starches.

They are also our key energy source.

Moreover certain categories of foods 
or drinks irritate the digestive tract and 

may cause bloating or diarrhea.

4 weeks  
after surgery 

ALLOWED FOOD  FOOD TO AVOID  

Starches
 Bread
 Potatoes
 Non whole wheat cereals, rice, pasta, 
quinoa, bulgur, semolina

Proteins
 Fish
 Meat
 Eggs
 Ham

Vegetables
 Low-�ber vegetables 
are preferred

Some starches
 Corn
 Whole wheat bread
 Whole wheat cereals
 Excess of pulses (chickpeas, lentils, peas, 

beans) 

Irritating foods and drinks 
 Milk and dairy products  

(yoghurt, cottage cheese)

 Excess of raw fruits  
and vegetables

 Tea and herbal teas
 Sparkling water  
and sodas

ADVICE: Recommend to avoid 
high-�ber vegetables as leeks, 
cabbage… They provide some 

vitamins and minerals, but may 
cause bloating. Adapt the quantity 
of vegetables to the consistency of 

the stool

ADVICE: Make  sure patients eat 
them �rst

ADVICE: If the patient has too 
much bloating or diarrhea advise 
him to strictly avoid all irritants

ADVICE: In order to optimise 
dietary intake, use sauces and 
light spices to make food more 

appetizing 

ADVICE: Same advice as for 
irritating foods

Some sauces
 Avoid spicy  
or cream based sauces.

Sauces
 May brighten up  
your meals

6

لوله گوارش عضوی است که  غذا ، ویتامین 
ها ، مواد معدنی و آب را جذب می کند. بعد 

از عمل استومی ، این امکان وجود دارد که 
جذب کاهش یابد.

تنها غذایی که ظرفیت بهینه ایی دارد که 
جذب شود، نشاسته است. آنها همچنین 

منبع اصلی انرژی ما هستند.
اگرچه دسته خاصی از غذاها یا نوشیدنی ها 

دستگاه گوارش را تحریک کرده و ممکن 
است موجب نفخ یا اسهال شدن فرد شوند.

بعد از عمل استومی

غذاهای مجاز

پروتئین ها
* ماهی

* گوشت
غ * تخم مر

* ژامبون گوشت

سبزیجات پخته
*بهتر است سبزیجاِت
 کم فیبر مصرف کنید.

توصیه: به منظور بهینه سازی مصرف 
رژیم غذایی ، از سس ها و ادویه های 

سبک برای خوشمزه تر کردن و اشتها آور 
کردن غذاهایتان  استفاده کنید.

توصیه: توصیه میشود که ازمصرف 
سبزیجات با فیبر باال همانند تره فرنگی، 

کلم... خودداری کنید. درست است که انها 
مقداری ویتامین و مواد معدنی الزمه 
بدن را فراهم میکنند، اما ممکن است 

موجب نفخ شکمی شوند. مقدار 
سبزیجات را با قوام مدفوع تطبیق دهید.

سس ها
* برای خوشمزه تر شدن غذا

نشاسته
* نان

* سیب زمینی
* غالت گندم غیر کامل 

 برنج ، ماکارونی 
 کینوا ، بلغور ، سمولینا

غذاهای غیر مجاز
(از مصرف آنها بپرهیزید)

توصیه: مثل تحریک کننده ها، در صورت 
دفع زیاد مصرف آنها ممنوع است.

توصیه: اگر جریان استوما خیلی باال باشد به 
بیمار توصیه میشود که به شدت از مصرف 

تمامی مواد تحریک کننده اجتناب کند. 

غذا ها و نوشیدنی های تحریک کننده

* شیر و محصوالت لبنی
(ماست ، پنیر)

* میوه ها و سبزیجات خام
* چای و دمنوش های گیاهی

* آب و نوشابه های گازدار

* از مصرف سس های پر ادویه 
و تند و سس هایی که برپایه ی 

خامه هستند، بپرهیزید.

برخی از سس ها:

*ذرت
*نان گندم کامل
*غالت گندم کامل
*حبوبات (نخود ، عدس ، نخود فرنگی ، لوبیا)

بعضی از نشاسته ها
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Overview of a balanced diet 

Additional recommendations
 Monitor weight once a week, until it is stable
 Advise the patient to stay well hydrated, unless there is a medical 
contraindication (check with the doctor)

 Ask the patient to inform you when the consistency of their stools changes 
(too hard or too liquid)

 Parenteral nutrition and hydration with minerals and vitamins may be 
necessary (check with the doctor)

 Prescribing an anti-diarrheic may be necessary in order to regulate the stool 
�ow (check with the doctor)

 The patient may need a monthly injection of vitamin B12  
(check with the doctor)

BREAKFAST    
Drink + bread with +/- butter +/- jam or honey

+ +/- +/- or

LUNCH    
Starches (minimum half a plate) + protein + cheese or fruit

+ + or

+/- SNACK morning and/or afternoon  
Bread with... (butter, jam, chocolate or cheese)

+ ororor

ADVICE: Insist on the consumption of starches 

DINNER    
Starches (minimum half a plate) + vegetables + cheese or fruit

+ + or

توصیه های اضافی
* تا زمانی که وزنتان ثابت میشود، یک بار در هفته خود را وزن کنید.

* به بیمار توصیه کنید که بدن خود را هیدراته نگه دارد، مگر اینکه منع 
دارویی وجود داشته باشد.  ( با دکترتان در اینباره مشورت کنید)

* از بیمار بخواهید که زمانی که قوام مدفوعشان تغيير کرد به شما اطالع 
دهد. (خیلی سفت یا خیلی شل).

* تغذیه تزریقی و آبرسانی همراه ویتامین ها و مواد معدنی ، ممکن 
است الزم باشد. (با دکترتان در اینباره مشورت کنید)

* ممکن است تجویز داروی ضد اسهال به منظور تنظیم جریان دفع 
ضروری باشد.

(با دکترتان در اینباره مشورت کنید)
* ممکن است بیمار به تزریق ماهانه ویتامین B١٢ احتیاج داشته باشد. 

(با دکترتان در اینباره مشورت کنید)

بررسی اجمالی یک رژیم متعادل 

صبحانه

ناهار

شام

نوشیدنی + نان با +/- کره+/- مربا یا عسل

نشاسته (حداقل نصف بشقاب) + پروتئین + پنیر یا میوه 

نشاسته (حداقل نصف بشقاب) + سبزیجات + پنیر یا میوه 

+/- میان وعده صبح و/یا بعداز ظهر
نان با ... (کره ، مربا ، شکالت یا پنیر)

توصیه: تا میتوانید نشاسته مصرف کنید 

یا

یا

یا یا یا

w w w . b a z a r t e b . i r



FOLLOWING_SURGERY_PATIENT_12/18_ZEBRA_SANTE 
Non-binding documents and photographs.

Philippe FAUQUÉ, MD

Institut Polyclinique de Cannes

 

This document, its contents, including institutional data, information, trademarks and logos 
mentioned herein are the exclusive property of B. Braun.
 
Any representation and / or reproduction, total or partial, of this document and its contents  
without the express prior consent of B. Braun, is strictly prohibited and constitutes an  
infringement of the intellectual property rights of B. Braun. This document does not replace 
medical advices. The image is used for illustration purposes only and any person portrayed is a 
model.

 
B. BRAUN MEDICAL | 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud - France
Tel. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr
B. Braun Medical | SAS with a share capital of 31 000 000 €  
RCS Nanterre 562050856
www.bbraun.com/living-with-a-stoma

ZB00327 / 05-2019

w w w . b a z a r t e b . i r

بازار طب از گردهمایی جمعی از متخصصین جوان و به حمایت پزشکان 
متخصص با بیش از ٣٠ سال سابقه برای خدمت رسانی در تمام حوزه 

های زخم، استومی، طب سالمندان و تجهیزات توانبخشی برای همیاری 
و کمک به تمام اقشار جامعه با شعار “ آگاهی بیشتر، سالمتی بیشتر “ 

شروع به فعالیت کرده است.

 آدرس: تهران یوسف آباد میدان سل�س پ�ک ٣٣ طبقه ٤ واحد ٩ 

تلفن �اس: ٠٢١٨٨٢٢٤١٨٣


