
دياليزي بيماران براي تغذيه راهنماي

مي دياليز تحت كه بيماراني سالمتي در مهمي بسيار نقش غذايي رژيم و باشندتغذيه
است. شده آورده كند رعايت بايد بيماران اين كه را نكاتي ذيل در لذا كند. مي ايفا

پروتئين:
ديده آسيب بافتهاي ترميم عضالت، ساخت در مهمي نقش باپروتئين مقابله و

خستگي، احساس وزن، كاهش موجب است ممكن كم بسيار پروتئين لذا دارد. عفونتها
بدن وزن كيلوگرم هر ازاء به پروتئين مصرف ميزان شود. دهان بد طعم و سردرد تهوع،

مي گرم نيم حدود وروزانه ماهي مرغ، مرغ، تخم گوشت، نظير موادي در ها پروتئين باشد.
دريايي دارد.غذاهاي وجود

نمك:
مايعات جمع به وادار را بدن و كند مي تشنه را شما نمك، زيادي مقدار خوردن
دستها، تورم ها، چشم اطراف پف خون، فشار رفتن باال موجب امر اين و نمايد مي بيشتري

هستند: زيادي سديم داراي زير غذايي مواد گردد. مي نفس تنگي و پاها
پي نظير آماده چيپس،غذاهاي كالباس، و سوسيس ها، ترشي خيارشور، همبرگر، تزا،

سسها. كنسروها،

روينكته: هرگز و باشد روز در سرخالي خوري مربا قاشق يك نمك مصرف ميزان

كنيد. استفاده آبليمو سركه، ها، ادويه از غذاها تهيه جهت نريزيد. نمك خود غذاهاي

پتاسيم:
نوعي عملپتاسيم خوبي به تا كند مي كمك عضالت و اعصاب به كه است معدني ماده

كه دياليزي بيماران در لذا شود قلبي ايست موجب است باالممكن خيلي پتاسيم كنند.
شود. محدود بايد پتاسيم مصرف كنند نمي كار خوب ها كليه

هستند: پتاسيم داراي زير موارد
ليمو، (پرتغال، مركبات نظير هاي آنها،ميوه آب و نارنگي)

زميني، سيب فرنگي، گوجه طالبي، خربزه، آلو، شليل، هلو، كيوي،
. خشكبار و آجيل شكالت، فرنگي، توت

دهيدنكته: برش نازك قطعات به را آنها سپس و گرفته پوست شسته، را سبزيجات ابتدا

ا بهتر كنيد مصرف سپس و كنيد خالي را آب بار چند و كنيد خيس آب در سيبو ست.
را كنيد.4زميني خيس آب در بيشتر يا ساعت

فسفر:
و گردد مي استخوان از كلسيم شدن خارج باعث يابد افزايش شما خون فسفر اگر

گردد. مي پوست در خارش موجب پنير،همچين ماست، شير، مثل لبني هاي فرآورده
ها، نوشابه انواع مثل گازدار هاي نوشيدني آجيل، هستند.بستني، باال فسفر حاوي حبوبات

كلسيم:
فسفر از هستند باال كلسيم حاوي كه غذاهايي گردد. مي استخوانها شدن محكم باعث

در كلسيم برخوردارند. نيز ميبااليي يافت لبنياتلبنيات مصرف است بهتر لذا شود.



كلسيم كلسيم، كربنات قرصهاي (نظير كلسيم حاوي كمكي تركيبات از و شده وDمحدود
شود.Dويتامين استفاده (

مايعات:
از بيش شدن جمع از جلوگيري براي دياليزي بيماران در مايعات تعادل

د آب است حياتي بسيار بدن در مايعات يافتحد غذايي مواد كليه ر
پفمي وزن، ناگهاني افزايش موجب كنيد مصرف زياد مايعات اگر شود

پاها، دستها، چشمها، گردد.اطراف مي نفس تنگي

دريافتي:اقدامات مايعات كنترل براي ساده
مي محاسبه صورت اين به روز يك در مجاز مايعات تا700شود:ميزان

سي)+1000 ليتر(سي روزميلي يك در دفعي ادرار حجم
طول.1 در و ريخته شيشه در آب مجاز مايع ميزان اندازه به صبح روز هر

كنيد. مصرف آنرا روز
كنيد..2 استفاده ترش نبات آب از و بجويد آدامس
كنيد.3 استفاده شده تعيين حد در خيار) و (سيب نظير هايي ميوه .از
بجويد.4 يخ هاي .تكه
كنيد.5 خودداري شور .ازغذاهاي

��ر	�زش����

123456٣8١:-0/.-,�	�ز+)�*�()'&%تر#�لا �م(ص)-�����ن�����-��س:�����ن���ر��ن
http://hrmc.iums.ac.ir/

123كد

دياليزي بيماران براي تغذيه راهنماي

ABC%DE;��غ?<=>;: :
FG:;<=>?HIJ0(K�Lزرو;N�O %PEد


