هب انم هستی بخش

دانشگاه علوم پزشکی وخدهات بهداشتی درهانی هزهزگاى
بیوارستاى پیاهبز اعظن ص قشن

تغذیه در دیالیز

گزٍّْبی غذایی ثِ ضص گزٍُ :
ًبى ٍ غالت,گَضتْب,لجٌیبت,هیَُ ّب,سجشیْب ٍ چزثی ّب

سهبًی کِ ثیوبری کلیَی یِ هزحلِ ًْبیی خَد هیزسذ ٍ

تقسین هیطَد کِ در ایٌدب تَضیحبتی ثزای ّز گزٍُ غذایی
ثِ تفکیک ثیبى خَاّذ ضذ.

کلیِ ّب تقزیجب ثِ طَر کبهل ػولکزد طجیؼی خَد را اس
دست دادُ ٍ قبدر ثِ دفغ هَاد سوی ٍ سائذ تدوغ یبفتِ ٍ
ّوچٌیي کبّص سذین ,فسفز,پتبسین ٍ آة اضبفِ خَى
ًجبضٌذ,ثیوبراى ثبیذ تحت درهبى ثب دیبلیش قزار ثگیزًذ.

اهمیت تغذیه در دیالیز
هزاقجت ّبی تغذیِ

ایي گزٍُ ضبهل ثزًح ,گٌذم,خَ ٍ فزاٍرُ ّبی آى هثل

ای ثِ هٌظَر خلَگیزی اس تحلیل

ػضالًی ٍ استخَاًی ,خلَگیزی اس ثزٍس ادم ,حفظ تؼبدل
سذین ٍ پتبسین ,خلَگیزی اس ثزٍس ثیوبریْبی قلجی

,ثِ

حذاقل رسبًذى هَاد سائذ در خَى ,تٌطین رصین هٌبست ثب
اضتْبی ثیوبر,کٌتزل فطبر خَى ٍ  ...ثزای ثیوبراى دیبلیشی
ضزٍری هیجبضذ ٍ رػبیت ًکزد ى رص ین غذایی هٌبست
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ثزای ایي ثیوبراى ثبػث ثِ ّن خَردى تؼبدل اة ثذى ٍ
تزکیجبت آى ضذُ ٍ سالهتی ثیوبر را ثِ خطز هی اًذاسد.
ثذلیل اختالل ػولکزدکلیِ ّب در دفغ هَاد سائذ

ًبى,هبکبرًٍی,ثیسکَییت ٍ ...هیجبضذ.هصزف فزاٍردُ
,ثیسکَییت سبقِ

ّبی سجَس دار هثل سٌگگ

طالیی,ثیسکَییت ّبی کزهذار ٍ ...ثذلیل هقذار ثبالی
فسفز ٍثیسکَییتْبی ًوکی

,چَة ضَر ,چیپس ٍ

 ....ثذلیل هقذار ثبالی سذین در ایي گزٍُ ثبیذ هحذٍد
ضَد ٍ ًبًْبی سفیذ هثل لَاش ٍ ثیسکَییتْبی سبدُ
خبیگشیي آى ضًَذ.

,ثیوبراى

دیبلیشی ثبیذ ثِ دریبفت سذین ,پتبسین ٍ فسفز رصیوی
تَخِ کٌٌذ کِ کبرضٌبس تغذیِ ثزاسبس

.1گزوه نان و غالت

سادهها
گوشت
.2گزوه
جایگزین آن شوند.
بیسکوییتهای

ارسیبثی ّبی

ثبلیٌی ٍ ًتبیح آسهبیطگبّی,هیشاى دریبفت آًْبرا در رصین

ایي گزٍُ ضبهل اًَاع گَضت ّب

(هبّی,هزؽ,گَضت

تٌظین هی کٌذ.

قزهش),تخن هزؽ,سَسیس ٍ کبلجبس ٍ  ...هیجبضذ.

هطبلت سیز خْت آضٌبیی ثیطتز افزاد ّوَدیبلیشی ثب هَاد

گَضت ّبی احطبیی هثل دل,خگز,قلَُ ثذلیل هقذار فسفز

هغذی  ,گزٍّْبی غذایی ٍ ّوچٌیي تَصیِ ّبی السم ثزای

ثبال ٍ سَسیس,کبلجبس ٍ پٌیز ّب ثذلیل هقبدیز ثبالی سذین

ایي افزاد ثِ هٌظَر ثْجَد حبل ػوَهی اًْب هیجبضذ.

ٍ فسفزٍ اًَاع کٌسزٍّب هثل کٌسزٍ هبّی ثذلیل سذین
ثبال تَصیِ ًویطًَذ.

ثیوبراى قجل اس ضزٍع دیبلیش هحذٍدیت هصزف پزٍتئیي داضتِ

گَخِ فزًگی ,رة گَخِ

فزًگی,چغٌذر,اسفٌبج پختِ ,کزفس

ٍلی پس اس ضزٍع  ,هقذار پزٍتئیي هصزفی آًْب ثزای کوک ثِ

پختِ,سیت سهیٌی آة پش

,فلفل تٌذ ,قبرذ پختِ ,ثبهیِ,کذٍ

تزهین ثبفتْب  ,رضذ,افشایص هقبٍهت ثذى ٍ...ثبیذ افشایص یبثذ.

حلَایی,دارای پتبسین ثبال ثَدُ ٍ ثبیذ هحذٍد ضًَذ.

.3گزوه میوه ها
.5گزوه لبنیات
هیَُ ّبیی هثل هَس

ٌّ,ذٍاًِ,کیَی,آًبًبس,پزتقبل ,خزهب,سرد

آلَ,طبلجی ,ضلیل,گزهک,خزثشُ,گالثی تبسُ ,اًدیز خطک دارای
پتبسین ثبال ثَدُ لذا السم است ثیوبراى دیب لیشی اس هصزف آًْب
اًَاع ضیز ٍ فزاٍردُ ّبی لجٌی در ایي گزٍُ قزار دارًذ .غذاّبی

پزّیش ًوبیٌذ.

ایي گزٍُ هٌجغ خَة کلسین ٍ پزٍتئیي ّستٌذ ٍلی ثذ لیل ثبال
هیَُ ّبی ثب پتبسین کن ضبهل اة اًگَر

,سغبل اختِ ,کوپَت

گالثی,لیوَضیزیي ٍ سیت ثَدُ ٍ ثِ ایي ثیوبراى تَصیِ هیطَد.

ثَدى هقذار پتبسین ٍ فسفز در آًْبالسم است ایي گزٍُ غذایی ثب
تَخِ ثِ ٍضؼیت ثیوبر ٍ تحت ًظز کبرضٌبس تغذیِ دریبفت
گزدد.

.4گزوه سبزیجات

هقذار هدبس لجٌیبت ثزای ثیوبراى دیبلیشی ًصف لیَاى ضیز یب
دٍؽ خبًگی ثذٍى ًوک ٍ  30گزم پٌیز کن ًوک ٍ کن چزة در
طَل رٍس است

هصزف سجشیْب ثذلیل دارا ثَدى هَاد هغذی هْن در آًْب تَصیِ
هیطَد.سجشیدبت ًیش دارای پتبسین ثَدُ ثٌبثزایي در هصزف

سجشیدبت ثبیذ ثِ هحتَای پتبسین اًْب دقت ضَد.
سجشیْبی کن پتبسین ضبهل خیبر,لَثیب
سجش,ضبّی,کبََّّ,یح,اًَاع کلن خبم ٍ فلفل سجش است.

