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 یالیز ددر رژیم غذایی

 

در  زمانی که برای شما درمان دیالیز توصیه می شود، در مورد تغذیه تان باید چند نکته مهم را در نظرر داشرته باشریدلم اً

 کنید، دقت داشته باشید. ت، پروتئینها، قندها و چربیها،  باید به نوع و مقدار موادی که مصرف میمصرف مایعا

 در اینجا به اختصار در مورد مصرف مواد غذایی توضیح داده شده است.

 مایعات: 

  بهتر است میزان مایعاتی را که در طول شبانه روز مجراز بره مصررف هن هدرتید، در بریه وارده هرای غرذایی و

 . سااتهای مصرف دارو تقدیم کنید

هراندانشگاه الوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ت  

مدیریت امور پرستاری  –معاونت درمان   

(سینا بیمارستان ) 
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  و میوه هایی م ل هندوانه مقدار زیادی مرای  دارنرد. مصررف میروه هرایی م رل توجه داشته باشید که سوپ، ژله

 سیب و خیار مجاز است. 

  .مرکبات و موز که مقادیر باالیی پتاسیم دارند را به میزان محدود )یک ادد در روز( مصرف کنید 

 مصرف نکنید. م ل فدفر و کلدیم زیاد هدتند، که حاوی مواد افزودنی ی راا نوشیدنیهای هماده 

  برایتان قابل اندازه گیری باشد. میزان هنمایعات را در جراه های کوچک و با لیوان مدرج مصرف کنید تا 

  خیس کردن لبها و دهان با هب خنک و یر  خررد شرده، نوشریدن کمری هب همرراه برا یر  و چنرد ق رره هب

 در رف  تشنگی مؤثر است.  لیموترش

 

 مواد پروتئینی: 

گوشت، تخم مرغ و شریر  پروتئیه ها در مواد غذایی از دو منب  حیوانی و گیاهی تأمیه می شوند. پروتئینهای حیوانی در

 و ماش موجود است.  یاهی در حبوباتی نظیر لوبیا، ادسو پروتئیه گوجود دارند 

 

 

 

 یاهی را محدود کنید و بیشتر پروتئینی را که مصرف می کنید از مناب  به طور کلی مصرف مواد پروتئینی گ 
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 حیوانی و کمتر از مناب  گیاهی تهیه کنید. 

  .از مصرف کالباس، سوسیس، جگر، میگو و گوشتهای نمک زده پرهیز کنید 

 .گوشت را با حرارت مایم و مدت زیاد بپزید. گوشت هب پز از سرخ شده یا کبابی هن بهتر است 

 یر را با حرارت کم گرم کنید. حرارت باال مقداری از پروتئینهای موجود در شیر را از بیه می برد. ش 

 مواد قندی: 

 ای اگر به بیماری قند دچار نیدتید، بهتر است قدمت زیادی از انرژی مورد نیراز روزانره تران را از قنردها و مرواد نشاسرته

 ها هم توجه داشته باشید. اما به میزان سدیم و پتاسیم هنررتأمیه کنید. 

  سیب زمینی، میوه ها، شکات،  شیرینی ها و مرباها مقادیر زیادی پتاسیم دارند ولی شکر، ادرل و زولبیرا و بامیره را )بره

 توانید مصرف کنید. شرط باالنبودن قند خون( می

 مصرف نکنید. شیرینی هایی که تخم مرغ، جوش شیریه، پدته، بادام، فندق و هرد نخودچی زیاد دارند ، 

  روغنهای گیاهی مای  که از ذرت و هفتابگردان تهیه می شوند، بی ضرر هدتند. از روغه زیتون و انرواع سدرهای همراده

 استفاده نکنید.

 ویتامینها: 

  شما با خ ر کمبود ویتامینها روبرو هدتید.از مواد غذایی تازه استفاده کنید. سبزیجات را برا هب سررد بشرو ید و

 هنها را در هب درحال جوش بریزید و درب ظرف را ببندید. برای پخت 

 .از مصرف کندروها و کمپوتها بپرهیزید 

 .برنج را به صورت کته یا دمی تهیه کنید 

  .سیب زمینی، پیاز و میوه ها را دور از نور نگهداری کنید 

 لیموترش استفاده کنید.  و چند ق ره هب هایی م ل زیره، فلفل، دارچیهدر غذاهایتان به جای نمک از چاشنی 

 ای که برای شما تجویز شده مصرف کنید.داروهای ویتامینی مکمل را تنها با دستور پزشک و به اندازه 
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 نکات کلی زیر را در تغذیه رعایت کنید:

 .رژیم غذایی شما بایدتی کم سدیم، کم پتاسیم، کم فدفر و پر کلدیم باشد 

 .مایعات را به صورت محدود مصرف کنید 

  ،و بعضی مواد غذایی م ل سوسیس و کالباس را در صرورت تمایرل فقری حریه دیرالیز و بره  هجیل هاهب میوه

 مقدار بدیارکم مصرف کنید. 

 از هب نبات و شیرینی استفاده کنید. ،در صورت احداس ضعف موق  دیالیز 

 داشته باشید، مشورت کنید. و از همه مهمتر اینکه با متخصص تغذیه در مورد بهتریه رژیم غذایی که می توانید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


