هب انم هستی بخش

کٌتزل رصین غذایی در ثیوبراى دیبلیشی ثسیبر حیبتی است  .جْت کٌتزل
رصین غذایی اثتذا ٍسى خطک ثذى خَد را ثذاًیذ.

دانشگاه علوم پششکی وخدهات بهداشتی درهانی هزهشگاى
بیوارستاى پیاهبز اعظن ص قش

ٍسى خطک ایذُ آل ضوب ثذٍى ّیچگًَِ آة اضبفِ در ثذى است کِ
هعوَال ثعذ اس دیبلیش ثبیذ ثِ آى ثزسیذٍ.سى خطک ٍسًی است کِ ضوب
ثب آى احسبس خَثی داریذٍ ّیچ یک اس عالین افشایص هبیعبت ثذى
هبًٌذ افشایص فطبر خَى ،تٌگی ًفسٍ،رم دست ٍ پب ٍ صَرت ،احسبس
سٌگیٌی در قفسِ سیٌِ،ثزجستِ ضذى ٍریذ گزدًی ٍعالین اس دست
دادى ثیص اس حذ آة ثذى هبًٌذ کبّص فطبرخَى،گزفتگی عضالت
،ضعف ضذیذ را ًذاریذ.تَجِ کٌیذ کِ ٍسى خطک قبثل تغییز هی ثبضذ ٍ
هوکي است ثب چبق ٍالغز ضذى ضوب افشایص یب کبّص یبثذ.

آموزشی DI-03-97

شناسنامه پمفلت
عنوان
راحلِ ایوبًی کبرضٌبس پزستبری
تهیه کننده
کمیته آموزش به بیمار
تایید کننده
1397زمستان
سال تهیه
رصین غذایی در ثیوبراى دیبلیش

ناظر کیفی
دکتر فاطمه پریشان
دکترمریم هروآبادی

متخصص داخلی

سوپروایزر
آموزش به بیمار
ایرما ریحانی

مىثع :کتاب راَىمای خًدمزاقثتی خاوًادٌ 1سایت يسارت تُداشت
مىثع :راَىمایی تیماران دیالیشی:کد 76
َمًدیالیشثمیه طة سزيش
:
راَىمایی تغذیٍ تزای تیماران

هیشاى هصزف هایعات
صجح سبعتی هطخصی کِ ادرار کزدیذ آى را دٍر ثزیشیذ ،
سپس در طی  24سبعت یعٌی تب فزدا صجح ّوبى سبعت ّز
چِ ادرار کزدیذ را جوع کٌیذ.هجوَع حجن آى ّب  ،حجن
رٍساًِ ادرار ضوب هی ثبضذ  .ایي هقذار ثِ عالٍُ  233تب
 133سی سی  ،هقذار هجبس هصزف هبیعبت رٍساًِ ضوب هی
ثبضذ  .اگز دفع ادرار ًذاریذتٌْب هیتَاًیذ  133سی سی
هبیعبت در طَل رٍس هصزف ًوبییذّ.ز لیَاى حذٍد  233تب
293سی سی هیجبضذ .دقت کٌیذ هبیعبت ضبهل آة،ضیز ،آة
خَرش،چبی ٍآة هَجَددر هیَُ ّب ٍسَح هیجبضذ.

ثِ طَر کلی هصزف آضبهیذًی ثبیذ در حذی ثبضذ کِ

فسفزٌّ:گبهی کِ فسفز خَى ثبال رٍد ,کلسین اس استخَاى گزفتِ

اضبفِ ٍسى ثیي دٍ جلسِ ّوَدیبلیش ثیص اس  2کیلَگزم

هیطَد کِ هٌجز ثِ پَکی استخَاى هیطَد ٍ

ّوچٌیي ثبعث

ًجبضذ .سعی کٌیذ در هَاقعی کِ احسبس تطٌگی هیکٌیذ اس

خبرش ٍ سخن پَست هیطَد.

تکِ ّبی یخ استفبدُ کٌیذ.
توصیه های تغذیه ای بزای افزاد دیالیشی:
پزٍتیيً:قص ٍ هیشاى هصزف پزٍتئیي در رصین ثیوبراى دیبلیشی
اّویت سیبدی دارد .کوجَد پزٍتئیى در ثذى فزد ثیوبر ثِ الغزی

خیسبًذى حجَثبت در آة ٍ دٍر ریختي آة آًْب سجت کبّص
فسفز هَجَد در آًْب هیطَد.
کلسین:ثْتزیي رٍش ثزای جلَگیزی اس ّذر رفتي

کلسین

استخَاى ّب ،استفبدُ اس دارٍّبی هْبر کٌٌذُ ی فسفز در سهبى
صزف غذاّبی غٌی اس فسفز است.

هفزط,افت فطبر خَى ,ضل ضذى عضلِ ّب ٍ کن خًَی هی
اًجبهذ.
هصزف گَضت قزهش ,گَضت سفیذ ,تخن هزغ ,سَیب ,ضیز ,پٌیز
ٍهحصَالت لجٌی در رصین غذایی ثیوبر گٌجبًذُ ضَد.
سذین (ًوک) :اس افشٍد ى ًوک ثِ ٌّگبم پخت ٍ یب صزف آى در
سز سفزُ پزّیش کٌیذ.
اس هصزف اًَاع تزضی ,خیبر ضَر ,سس ّب ٍ هیبى ٍعذُ ّبی
اسقجیل چیپس ,سیت سهیٌی ,پفک,آجیل ٍ پٌیز ضَر خَداری
ضَد.
اس هصزف غذاّبی آهبدُ ٍ کٌسزٍ ضذُ,تي هبّی ,سَسیس
کبلجبس,پیتشا خَدداری ضَد.

گزوه هیوه ها و سبشیجات غیز هجاس بیشتز اس  200هیلی گزم:

کیَی,پزتقبل,هَس,طبلجی,اًجیزخطکّ,لَf,کطوص,تَت
خطک,اًجِ ,سیت سهیٌی ,گَجِ فزًگی ,فلفل لیوَتزش,لیوَ
ضیزیي,اًبًبس خبم

,

تَت سیبُ

,کوپَت اًجیز

َّیج,ضلغن,کوپَت ّلَ ,اسفٌبج خبم ,ثبدهجبىً,خَد فزًگی
سیت,اًگَر,خزهبٌّ,ذٍاًِ,پیبس

,

