
: خانم دکتر! در مورد رژیم غذایی خانم ها 
در دوران شیردهی برایمان بگویید و اینکه چرا خانم 
رحمانی در این دوران دچار اضافه وزن باالیی شده اند؟
تغذیه درست و مناسب در دوران بارداری و شیردهی به 
معنی بیشتر خوردن نیست. اشتباه بسیاری از مادران این 
است که به جای رعایت تنوع و تعادل، پرخوری بی هدف 
می کنند. در کل، یک خانم شیرده باید از تمام گروه های 
غذایی یعنی گروه نان و غالت، میوه و سبزیجات، 
گوشت، حبوبات و مغزها مصرف کند. از 6 ماهگی با 
آغاز تغذیه تکمیلی به شیرخوار نیز معموال به مادران 
برای کاهش وزن رژیم شیردهی داده می شود. متاسفانه، 
خانم رحمانی با اضافه وزن باردار شده است. ما همیشه 
به خانم ها توصیه می کنیم قبل از بارداری حتما به وزن 
ایده آل برسند و بعد باردار شوند، در غیر این صورت 
احتمال بروز بسیاری از مشکالت وجود دارد. یادتان 
باشد در صورتی که با اضافه وزن باردار شوید این اضافه 

وزن بعد از بارداری باقی خواهد ماند.
: چرا خانم رحمانی بعد از شیردهی نخست 
با وجودی که زیر نظر متخصص تغذیه رژیم گرفته اند، 
کاهش وزنشان پایدار نبوده و مرتب برگشته؟ ایراد 

کارشان کجا بوده است؟
 مشکل این است که این خانم و بسیاری دیگر از 
مراجعه کنندگان شیوه زندگی شان را تغییر نمی دهند. 
وقتی رژیم کاهش وزن می گیرید در نهایت باید رژیم 
نگهدارنده داشته باشید و اگر این کار را نکنید، وزن 

بازخواهدگشت.
: با ضعف و گرسنگی که در دوران شیردهی 

به مادر غلبه می کند، چه باید کرد؟
مادران شیرده باید از تمام گروه های غذایی مصرف 
کنند. زمانی که احساس ضعف دارند، لبنیات بسیار 
کمک کننده است. در طول روز باید 4 واحد لبنیات 
و یک عدد خرما مصرف شود. مغزها جایگاه مهمی 
در برنامه غذایی دارند و حتما باید  6 تا 8 لیوان آب 
در طول روز نوشیده شود. در بیشتر موارد ما تشنه ایم 
اما فکر می کنیم گرسنه هستیم. گنجاندن سبزیجات در 
برنامه غذایی هم می تواند از ضعف مادر پیشگیری کند. 
حبوبات خیس شده و پخته هم منبع غنی پروتئین هستند 
و از همه مهم تر اینکه شیرینی و قند ساده که در بدن 
تبدیل به چربی می شود را باید کنار بگذاریم. غذاهای 
سرخ شده را نباید مصرف کرد و اگر مادر بدخوراک 

است با تجویز پزشک می تواند از امالح و ویتامین ها 
استفاده کند. البته در صورتی که مادری با این وجود 
ضعف دارد، می تواند از مکمل های فیبری- پروتئینی 

استفاده کند.

:خیلی از مادران در این شرایط نگران کم شدن 
شیرشان هستند. برای ازدیاد شیر چه توصیه ای دارید؟
مصرف گروه گوشت ها، تخم مرغ و حبوبات، پرهیز 
از مصرف تنقالت، مصرف کاهو و سرکه شیره، حلیم، 
بلغور، آب هویج، قطره شیرافزای مخلوط شده با آب، 
سمنو، عرق کاسنی، شنبلیله، تخم کتان، بادام، شیر و 
لبنیات، جو دو سر، کیوی، پرتقال، طالبی، هندوانه، دانه 
کنجد، شبدر، عرق بومادران و اگر شیر خیلی کم است، 
مصرف آب گوشت، ماهیچه، کباب و روغن زیتون و 
درنهایت ماساژ گردن و مهره های پشت گردن در افزایش 
شیر تاثیرگذار هستند. مصرف یک لیوان شیر و خرما قبل 
از خواب هم در ازدیاد شیر و کاهش ضعف نقش دارد.

: نظرتان در مورد رژیم کنونی خانم رحمانی 
چیست؟

در مورد رژیم کنونی که بیشتر سوپ و منابع غذایی 
پروتئینی و سبزیجات می خورند، بهتر است میزان مصرف 

غالت افزایش پیدا کند. در غیر این صورت، دچار ریزش 
مو می شوند. ویتامین های گروه B را هم باید مصرف کنند 
و هرگز غالت را حذف نکنند. از 5 گروه اصلی حتما 
در برنامه روزانه شان داشته باشند و نان سبوس دار، دانه 
کینوا و برنج قهوه ای را در برنامه روزانه خود بگنجانند. 
: در مورد جراحی مینی بای پس و تغذیه بعد 

از آن هم برایمان بگویید. 
این عمل ساده و سریع عوارض کمی دارد. در آن قسمت 
بیشتر روده باریک از مسیر عبور غذا کنار گذاشته می شود 
و درنتیجه در جذب مینرال ها و ویتامین ها اختالالتی 

پیش می آید. در افراد شیرینی خور مثل خانم رحمانی 
انجام این عمل مزایای زیادی دارد. از محاسن این 
جراحی درمان دیابت نوع 2 و از مضرات آن بروز کم 
خونی و کمبود برخی ویتامین هاست. به همین دلیل 
الزم است فرد از مکمل ها و پودرهای ویتامینی استفاده 
کند. رژیم این افراد 4 مرحله ای است. 7 روز اول مایعات 
رقیق شده و بدون چربی باید مصرف شود و مصرف 
نوشیدنی های گازدار و کافئین دار ممنوع است. در مرحله 
دوم، مصرف مایعات مخلوط شده وارد برنامه می شود. 
مایعات نسبتا غلیظ باید با قاشق و آرام آرام مصرف شود. 
شیرموز بدون شکر، ژله، آش بدون حبوبات، سوپ 
حاوی گوشت و سبزیجات مخلوط شده، فرنی و شیربرنج 
برای هفته دوم مناسب است. در هفته سوم مواد غذایی 
نرم، سبک، پوره شده و بدون ماست مناسب است. 
مصرف بستنی، حلوا و شله زرد که شیرین هستند، 
ممنوع است. مرحله چهارم، از ابتدای ماه دوم شروع 
می شود و شامل وعده های زیاد با حجم کم است. در 
این دوره باید از گرسنگی دوری کرد تا ولع بروز نکند. 
نان به شکل تست و سوخاری مجاز است و نان سفید 
و لواش نباید مصرف شود. 15 دقیقه قبل از غذا و 2 

ساعت بعد از آن هم نباید مایعات نوشیده شود.

نگاه متخصص تغذیه

: خانم رحمانی! با چه وزنی برای الغری مراجعه کردید؟
با قد 157 سانتی متر و وزن 98 کیلوگرم تقریبا یک سال پیش به متخصص 

تغذیه مراجعه کردم.
: چطور شد وزنتان باال رفت؟

دلیل اضافه وزنم تا حدی اضافه وزن ناشی از بارداری و بیش از آن ولع های 
غذایی دوران شیردهی بود. در هر بارداری 12 کیلوگرم اضافه کردم که بعد 
از آن کم شد اما اضافه وزن دوران شیردهی ام سر جایش ماند. برخالف 
خیلی از خانم ها که در شیردهی وزن کم می کنند من خیلی ضعف می کردم 
و مرتب و مخصوصا صبح ها خیلی غذا می خوردم. البته پیاده روی روزانه 
داشتم اما به قدری حجم غذای دریافتی ام باال بود که تاثیری در کاهش 
وزنم نداشت. صبح ها یک لیوان چای شیرین با حجم باالیی در حد 2 
نان لواش یا نصف بیشتر بربری با کره و مربا می خوردم.  میانه روز هم 
شیرینی، شکالت، میوه، ژله و... و ناهار هم 2 تا 3 کفگیر برنج می خوردم. 

: این میزان، قبل از بارداری چقدر بود؟
در بارداری ویار شدید داشتم و غذایم بسیار کم بود. چند ماه اول وزن 
کم کردم ولی بعد با کاهش ویار اشتهایم باز شد و حدود یک کفگیر 
برنج می خوردم. میزان مصرف شیرینی ام مخصوصا شیرینی خامه ای زیاد 

شده بود و به همین دلیل خیلی وزنم باال رفت. 
: این میزان، قبل از بارداری چقدر بود؟

67 کیلوگرم بودم ولی آن موقع هم 10 کیلوگرم اضافه وزن داشتم و دلیل 
آن هم نوع شغل و پشت میزنشینی ام بود.

: فاصله سنی دو فرزندتان کم است؟
نه، 9 سال فاصله سنی دارند.

: در طول این فاصله برای کاهش وزن اقدام نکردید؟
 چند بار به متخصص تغذیه مراجعه کردم. رژیم های اصولی گرفتم. 
ورزش کردم، داروهای کاهش دهنده اشتها و داروهای الغری استفاده 
کردم اما هر بار وزنم 10 کیلوگرم کم می شد و با رها کردن رژیم دوباره 
بیش از پیش برمی گشت. هر بار هم که عصبی می شدم حجم غذای 

دریافتی ام بیشتر می شد.

: چه شد که تصمیم گرفتید جراحی الغری کنید؟
سال ها بود دنبال این موضوع بودم اما خانواده این اجازه را به من نمی داد. 
در واقع، اطالعات کافی در مورد این روش الغری نداشتند اما درنهایت 
به پزشکان مختلفی مراجعه کردم و خانواده ام را با کسانی آشنا کردم که 
پیش از این جراحی کرده بودند. درنهایت، قبل از بارداری دوم بود که 
به جراح مراجعه کردم اما توصیه کردند اگر قصد بارداری داری، بهتر 
است ابتدا باردار شوی و بعد این عمل را انجام دهی زیرا تا جای ممکن 
بهتر است بعد از این عمل باردار نشوی. در ضمن، گفتند احتمال دارد 
در صورت باردار شدن دوباره اضافه وزن ناشی از بارداری و شیردهی 
برگردد و مشکل ساز شود. به همین دلیل، فرزند دومم را باردار شدم و 

شیردهی به اتمام رسید و بعد برای جراحی وقت گرفتم.
: اضافه وزن چه مشکالتی برایتان ایجاد کرده بود؟

نمی توانستم راه بروم. خانوادگی دیابت داشتیم و قند من لب مرز بود. 
ساق پاهایم به شدت درد می کرد و دچار پیچیدگی تاندون پا شده 
بودم. 2 بار پایم گچ گرفته شد. از اندامم خسته شدم و نمی توانستم با 

بچه هایم بازی کنم. 
: چه جراحی ای انجام دادید؟

مینی بای پس معده.
: چه پیش آمادگی هایی برای آن نیاز بود؟

قبل از عمل اندوسکوپی کردم. زخم اثنی عشر داشتم و دارو مصرف کردم. 
دوباره اندوسکوپی کردم. به متخصص گوارش، قلب، غدد و روان پزشک 
مراجعه کردم و بعد اجازه عمل صادر شد. البته سونوگرافی کامل داخل 

شکمی و چکاپ کامل هم دادم.
: بعد از عمل چه اتفاقی افتاد؟

3 بهمن ماه سال گذشته عمل کردم. بعد از چند روز، راه رفتن را شروع 
کردم و مشکلی نداشتم و مرخص شدم. البته به دلیل  داروهای بیهوشی 
نمی توانستم تنها راه بروم. معده ام کوچک شده بود و گرسنه نبودم اما 
خیلی تشنه می شدم و به توصیه پزشکم آب سیب و هویج رقیق شده، 
آب مرغ یا آب گوشت صاف شده بدون چربی می خوردم. 11 آمپول 

ضدآمبولی دریافت کردم. پودر پروتئین برایم تجویز شد که هنوز هم 
دریافت می کنم. کلسیم و مولتی ویتامین هم ابتدا به شکل شربت و بعد 

به شکل قرص مصرف کردم. 
: طی چه مدت، میزان وزنتان کاهش یافت؟

13 کیلوگرم در ماه اول  و در ماه های بعد از 5 کیلوگرم شروع شد و 
اکنون حدود 200 گرم در ماه وزن کم می کنم. در حال حاضر، وزنم به 

55 کیلوگرم رسیده است. در کل، 43 کیلوگرم کم کردم.
: در حال حاضر از چه رژیمی پیروی می کنید؟

 سبزیجات می خورم و منابع غذایی کربوهیدرات را خیلی کم مصرف 
می کنم. البته برنج و حبوبات را خیلی نمی توانم تحمل کنم. بیشتر سوپ 
می خورم. تا 18 ماه بعد از عمل امکان کاهش وزن وجود دارد و از این 
میزان هنوز برای من 5 ماه مانده و رعایت می کنم تا بتوانم باز هم وزنم 
را پایین بیاورم. البته پزشکم توصیه کرد بیش از 54 کیلوگرم پایین نیایم. 
صبحانه ها هر روز سفیده تخم مرغ و یک روز در میان زرده به صورت 
نیمرو یا آبپز می خورم. ناهار برنج 2 تا 3 قاشق غذاخوری دارم. شب ها 
هم یک کف دست نان می خورم. اگر هم پیتزا داشته باشیم، دو برش 

کوچک از آن را مصرف می کنم. 
: ورزش هم می کنید؟

قبال بدنسازی می رفتم اما خیلی وزن کم می کردم. در حال حاضر، 2 
بار در هفته شنا و پیاده روی می روم تا پوستم جمع شود. مولتی ویتامین، 
قرص آهن، روی و نوروبیون و... هم در برنامه ام دارم. به خاطر کرونا 

هم روزی یک قرص روی و ویتامین C مصرف می کنم.
: کاهش وزن چه تاثیری روی روانتان گذاشت؟

خیلی شاداب شدم. بیرون می روم. با بچه ها بازی می کنم. در جشن ها 
لباس های مورد عالقه ام را می پوشم و خیلی در مقایسه با قبل شادتر 
هستم. کاهش وزنم روی همسرم هم خیلی تاثیر مثبتی داشته است. 
قبال که با هم خرید می رفتیم فروشنده می گفت سایز شما را ندارم 
اما حاال احساس  ناراحت می شد  از این موضوع خیلی  و همسرم 

خیلی خوبی به خریدم دارد.

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذيه« باشید. كافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذيه« براي كاهش يا افزايش وزن خود ارائه 
مي دهند لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

خانم رحمانی که در یک سال، وزنش از 98 به 55 کیلوگرم رسیده، می گوید:

در مقایسه با قبل شادتر هستم!

به  نسبت  دارند  باالیی  وزن  اضافه  که  افرادی 
واکنش های اطرافیان حساس تر هستند. در واقع، 
ما خود را در آینه دیگران می بینیم و می شناسیم 
و با توجه به بازخورد دیگران دچار احساسات 
مثبت و منفی می شویم. گاه بازخوردهای منفی را 
به دوست داشتنی نبودن تعبیر می کنیم و این موضوع 
به تدریج روی اعتماد به نفس ما تاثیر می گذارد و 
تعامالت مان را با اطرافیان کاهش می دهد. این روند 
در این فرایند روی خلق و خوی ما تاثیر می گذارد و 

دچاره دوره هایی از افسردگی خواهیم شد. 
به عبارت ساده تر فردی که اضافه وزن دارد در 
ارتباط با همسر و فرزندان و دوستانش تحریک 
پذیر شده و بازخوردهای تندی نشان می دهد یا 
سرخورده می شود. اینکه خانم رحمانی معتقدند 
ارتباطشان با همسرشان و فرزندانشان بعد از کاهش 
وزن بهتر شده است و شادترند و بیشتر در مهمانی ها 
شرکت می کنند، به دلیل  احساس جذابیت باالتر 
و اعتماد به نفسی است که بعد از کاهش وزن کسب 
کرده اند. کاهش وزن کنار ورزش خود موجب 
تولید سروتونین و بهبود خلق فرد هم می شود. البته 
همه چیز فقط تغییر ظاهری فرد نیست. گرچه این 
موضوع در احساس شادابی فرد بی تاثیر نیست، 
باید قبول کنیم که با کاهش وزن، خلق و خو و 
بازخوردی که فرد از دیگران می گیرد، تعبیراتش 
هم تغییر می کند و در نتیجه اعتماد به نفس در فرد 

باال می رود.

چرا بعد از کاهش وزن، روابط 
بهتری با  اطرافیان مان پیدا می کنیم؟

  دکتر نرگس مالمیر/ استاد دانشگاه

پرسشی از روانشناس

جراحی الغری یکی از روش های درمان ناباروری 
است و به بسیاری از خانم هایی که به دلیل  اضافه 
وزن باال نمی توانند باردار شوند، انواع این جراحی ها 

توصیه می شود. 
برخالف آنچه خانم رحمانی متوجه شدند، جراحی 
الغری مانع بارداری مجدد نیست اما باید میان بارداری 
و جراحی ها فاصله گذاشت. به طور مثال، یک سال 
بعد از جراحی اسلیو و دو سال بعد از مینی بای پس 
می توان  مجدد باردار شد. در این زمان کاهش وزن 
فرد کامل شده و طی رشد جنین، مادر دچار کاهش 
وزن مضاعف و پوکی استخوان و کمبود کلسیم یا 

کمبود کمبود آهن و B12 نخواهد شد. 
در کل توصیه می کنیم اگر خانمی قرار است که 
باردار شود بعد از اتمام دوران شیردهی برای جراحی 
مراجعه کند زیرا شیردهی خود به کاهش وزن کمک 
خواهد کرد و از سوی دیگر، اگر در دوران شیردهی 
رژیم کاهش وزن گرفته شود، احتمال بروز کمبود 

مواد معدنی )به خصوص کلسیم( باالست.

آیا پس از جراحی مینی بای پس 
نباید باردار شد؟

  دکتر محمدرضا عبدالحسینی

پرسشی از فلوشیپ جراحی داخلی

تاکید دکتر مریم صیادی به مهمان این هفته  »میزگرد تغذیه«

برای پیشگیری از ضعف در دوران شیردهی، 4 واحد لبنیات میل کنید

برای بسیاری از خانم ها بازگشتن به وزن ایده آل بعد از زایمان سخت است. مراقبت 
از نوزاد و نیاز به استراحت برای بهبود زخم  های زایمان همگی این روند را سخت تر 
می کند. فارغ از اینکه خانمی در بارداری چقدر وزن اضافه کرده ، حدود 1 تا 2 سال 
طول می کشد که 4/5 کیلوگرم از وزنش را کم کند. حاال اگر در طول بارداری و بعد 
از آن در دوران شیردهی، بیش از حد استاندارد وزن اضافه کرده  باشد، قطعا زمان بیشتری طول خواهد 
کشید تا به وزن قبل از بارداری برگردد. مهمان میزگرد این هفته نیز بعد از 2 بار زایمان و شیردهی 
دچار اضافه وزن باالیی شد و چون نتوانست به کمک رژیم و ورزش وزن خود را پایین بیاورد به 

سمت جراحی الغری سوق پیدا کرد. گفت وگوی ما را با این مادر 33 ساله بخوانید. 

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگرد تغذیه« درباره روند کاهش وزن خانم مریم رحمانی 
با حضور دکتر مریم صیادی متخصص تغذیه، 

دکتر محمدرضا عبدالحسینی فلوشیپ جراحی داخلی 
و دکتر نرگس مالمیر روانشناس

43 کیلوگرم کاهش 
وزن بعد از شیردهی

در افراد شیرینی خور مثل 
خانم رحمانی انجام عمل 

جراحی مینی بای پس مزایای 
زیادی دارد. از محاسن این 

جراحی درمان دیابت نوع دو 
و از مضرات آن بروز کم خونی و کمبود 

برخی ویتامین هاست. به همین دلیل الزم 
است فرد از مکمل ها و پودرهای ویتامینی 

استفاده کند
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