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هنگام مصرف سیب زمینی ، آن را به قطعات کوچکتر تقسیسیس  
دقیقه در آب قرار دهید و آب آن را دور  03کرده و به مدت 

بریزید در این صورت مقدار قابل توجه ای از پتساسسیس  آن را 
 کاهش داده اید.

 

 مصرف ک  مواد غذایی حاوی فیفر

فرد یالیزی باید از مصرف غذاهایی با فیفر باال خودداری کند . 
چون باعث ضعیف و شکننده شدن استخوانها و ایجاد خارش در 
بیماران دیالیزی می شود. موادی که حاوی فیفر بساال هیستسنسد 
شامل : شکالت ، ذرت برشته ، نوشابه های سیاه رنس  حساوی 
کوال ، کاکائو ، ماهی بویژه ماهی سفید ، زرده تخ  مرغ ، کلسه 

، شیر ، ماست ، لوبیا قرمز ، عدسی ، آجیل حساوی فیسفسر پاچه 
 باالیی هیتند. 

 

 میزان مصرف مایعات در افراد دیالیزی  

مصرف مایع بیته به مقدار ادرار تولید شده در فرد دارد بسرای 
اندازه گیری مقدار ادرار روزانه ، صبح اولین ادرار را دور ریخته 

ساعت یعنی تا صبح فردا هرچه ادرار نموده اید  42و بعد از آن تا 
جمع آوری نمائید مجموع حج  آن ، حج  ادرار شمساسست و 

 033براساس آن میزان مایعات مصرفی تعیین می گردد .مثال اگر 
 033ساعت داشته مقدار مجاز مصرف مایع  42سی سی ادرار در 
سی سی می باشد. بطور کلی مصرف  033تا  233سی سی بعالوه 

آشامیدنی باید در حدی باشد که اضافه وزن در جلیه دیالیز بیش 
 کیلوگرم نباشد. 4از 

       
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن

    بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا 
 

 رژی  غذایی در بیماران دیالیزی 

 مددجویان دیالیزیگروه هدف:

زیر نظر واحد آموزش سالمت با همکار ی کارشناس 

 تغذیه بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا 

8030خرداد   
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بیمار عزیز با کنترل رژی  غسذایسی اوال احیساس 

بهتری خواهید داشت . پتاسی  ، سدیس  و فیسفسر 

خونتان را بهتر کنترل می شود و زندگی با سالمتی 

 و نشاط بهتری خواهید داشت.
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 به نام خدا

  مقدمه

بیمارانی که به دالیل مختلف از جمسلسه دیسابست ، فشسارخسون 

و ...دچار نارسایی کلیوی می شوند و کلیه ها دیگر قادر به دفسع 

مواد سمی و زائد تجمع شده نمی باشند باید به جهت حفظ حیات 

 ، تحت دیالیز قرار گیرند.

 هدف از رژی  غذایی در بیماران دیالیزی

اگر بیماری که دیالیز خونی می شود رژی  غذایی مناسبی نداشته 

باشد سالمتی اش به خطر می افتد و از طرفی بیمار با رعایت رژی  

غذایی مناسب به سطح مناسبی از سالمت خواهد رسیسد. رژیس  

غذایی بیمار باید حاوی مقادیر مناسب کالری و پروتئین باشد تا 

 بتواند احتیاجات بیمار را بر آورده نماید.

 

 مصرف مواد پروتئینی  

به علت اینکه سموم ناشی از تجویز پروتئین توسط دستگساه دیسالسیسز 
تاحدی برداشته می شود مقدار مصرف پرونئین  بیماران باید نیبت به 
قبل از دیالیز افزایش یابد. چون پروتئین در بدن موجب رشد ، ایجاد 
نیرو و ترمی  بافتهای آسیب دیده می شود به همین دلیل در صسورت 
عدم مصرف مقادیر کافی پروتئین ، قدرت دفاعی بسدن در مسقسابسل 

 بیماری ها به خطر می افتد. 

 مواد غذایی حاوی پروتئین:

 ماهی ، مرغ ، گوشت گاو ، گوشت گوسفند، شیر و تخ  مرغ است .

گروه غالت و حبوبات حاوی پروتئین می باشند . اما پروتئین آنها از 
نوع گیاهی و نامرغوب بوده ، پس برای مصرف بیماران دیالیز مناسب 
نمی باشند. با انداره گیری دوره ای آلبومین سرم می توان تا حدی از 

 مناسب بودن پروتئین مصرفی در بیماران مطمئن شد.

 

 مصرف ک  نمک

مصرف زیاداز حد نمک ، باعث ایجاد تشنگی در فرد شده و فسرد 
مجبور به مصرف آب زیادتر از حد الزم می شود. واین آب در بدن 
تجمع پیدا کرده و تجمع آب اضافه در بدن سبب فشارخون بساال و 
کار قلب زیادتر شده و تورم دست و پا برای بیمار ایجاد می شسود. 
یمار دچار تنگی نفس وسخت تر شدن تنفس ، سردرد و احیساس 
کیالت می شود به همین دلیل مصرف خیار شور ، چیپس ، پفک و 
آجیل نیز برای افراد دیالیز ممنوع می باشد. در صورتی که به نمک 
طعام عادت کرده اید می توانید با افزودن سبزیهای معطسر خشسک 
 شده ، سرکه ، لیمو  و ادویه جات غذاهای خود را خوش طع  نمائید.

 

 

 

 

 مصرف ک   مواد غذایی حاوی پتاسی  

پتاسی  یک ماده معدنی مه  برای کارکرد طبیعی اعصاب و عضالت 
است که بطور فراوان در میوه ها ، شیر و سبزیجات وجود دارد. اگر 
چه پتاسی  عنصری مفید و ضروری برای بدن است ولی زیاد بسودن 
آن می تواند همراه با عوارض بییار خطرناک قلبی باشد. در یسک 

میلی اکی واالن در لیتر می باشد.  0بیمار دیالیزی پتاسی  مطلوب ،  
اگر میزان پتاسی  در فواصل دیالیز بیش از انداره بساال رود سسبسب 
ضعف عضالنی و تاثیر بر روی ضربان قلب و مرگ می شود. لذا در 
مصرف مواد پر پتاسی  مثل : سیب زمینی ، کرفس ، مرکبات ، موز ، 
کیوی ، گوجه فرنگی ، کدو ، حبوبات ، خربزه ، طالبی ، خسرمسا ، 
آجیل ، بادام ، پیته ، هویج ، انبه ، انجیر ، توت خشک ، برگه زرد 
آلو دقت کنید.اگر می خواهید بخورید نصف آن را بخورید و یا به 
میزان ک  بخورید و  در صورتیکه مواد با پتاسی  باال در آب می باشد 

 آب آن را دور بریزید یا آب پز کرده و آبش را دور بریزید. 


