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آيد كه مصرف بيشتر مواد دفعي و مايعات اضافي خون از غذايي بوجود مي

تواند مي شود. مراقبت از رژيم غذايي در مراحل ابتدايي بيماري كليوي مي

سبب كند شدن پيشرفت نارسايي كليه شده و به كنترل بهتر مشكالت 

 ناشي از بيماري كمك كند. 

شما بايد مقدار مصرف موادي مانند: پروتئين، فسفر، پتاسيم، سديم و 

 مايعات را كنترل كنيد.



 اهميت رژيم غذايي در بيماران همودياليز
 

 

 چرا بايد مراقب مصرف پتاسيم باشيم؟

پتاسيم يك ماده معدني است كه در مواد غذايي زيادي بخصوو   
شير، ميوه ها و سبزي ها يافت مي شود . پتاسيم ضربان قلب شموا   
را تحت تاثيرقرارمي دهد.كليه هاي سالم، مقدار مناسب پتاسيم را    
در خون حفظ مي كنند تا ضربان قلب را در حد سرعت مناسوب و    
ثابت حفظ نمايند سطح پتاسيم خون مي تواند بين دو نوبت دياليوز  
افزايش يافته و ضربان قلب شما را تحت تاثير قرار دهود خووردن     
پتاسيم زيادي مي تواند بسيار خطرناك باشد و حتي ممكن اسوت    
سبب مرگ شود. براي كنترل سطح پتاسيم خونتان از مصرف موواد  

 غذايي پر پتاسيم پرهيز كنيد.

 چرا بايد مراقب مصرف فسفر باشيم؟
شود. فسفر ماده معدني است كه در بسياري از مواد غذايي يافت مي

اگر شما فسفر زيادي در خون داشته باشيد، براي برقراري توعوادل،   
كشد. از دست دادن كلسيوم   هايتان بيرون ميكلسيم را از استخوان

-در دراز مدت، استخوانهاي شما را ضعيف و مستعد شكستگي مي
 كند همچنين فسفر زيادي ممكن است شما را دچار خارش كند. 

شما احتماال براي كنترل ميزان فسفر خونتان بين نوبتهاي ديالويوز   
نياز به داروهاي باند شونده با فسفر خواهيد داشت اين داروها مانند 
اسفنجي براي جذب كردن يا باند شدن با فسفري كه وارد موعوده     

صورت چون فسفر به آنها متصل كنند در اينشود عمل ميشما مي
از طريق مدفوو      آن  تواند به جريان خون برود و بجايشود، نميمي

 شود.به خارج از بدن دفع مي
 

 چرا بايد مراقب مصرف سديم باشيم؟
سديم از اجزاي اصلي نمك طعام است و در ساير مواد غذايي هوم  

كند بنابورايون   شود دريافت سديم اضافي شما را تشنه مييافت مي
چنانچه شما در پي مصرف مقدار زيادي آن مايعات اضافي بنوشيد، 

 تواند سبب فشار خون باال و نارسايي احتقاني قلبتان شود.مي
 



 درباره پروتئين بداند؟ چيزي چه الزم است دياليزي بيمار

قبل از اينكه شما تحت درمان با دياليز قرار بگيريد، پزشك موعوالو     
 احتماال به شما گفته است كه از يك رژيوم غووذايي كم پوروتئيون

پيروي كنيد. قرار گرفتن تحت درمان با دياليز اين مسئله را تغويويور     
 دهد. مي

بيشتر افراد دياليزي با خوردن پروتئين با كيفيت باال تا حودي كوه       
كند شوند پروتئين به شما كمك ميتوانند تحمل كنند تشويق ميمي

هاي خود را حفظ كنيد و ترميم بافتي داشته باشيد هور قودر     ماهيچه
شما بهتر تغذيه شويد به همان ميزان هم سالم تور خوواهويود بوود          
همچنين مقاومت بيشتري در برابر عفونت خواهيد داشت. بدن شوموا    
پروتئين را پس از تجزيه و به كارگيري به مواد زايدي به نوام اوره      

كند خورددن برخي پروتئين ها )مانند پروتئين هاي ناكاملي تبديل مي
كه در غالت و حبوبات وجود دارد( كيفيت غذايي كوموتوري دارد.         
پروتئين هاي با كيفيت باال از انوا  گوشت ماهي، مرغ بويژه سفيوده  

 تخم مرغ بدست مي آيد.
 

 بيمار دياليزي الزم است چه چيزي درباره كالري بداند؟
غذا، مقدار  هر كالري واحد اندازه گيري انرژي است و منظور از كالري

كند. به توصيه پزشك معالجتان اگر  انرژي است كه در بدن توليد مي
عكس گاهي بر كاهش دهيد اما را دريافتي خود الزم است مقدار كالري

اوقات الزم است بعضي افراد دياليزي وزن اضافه كنند ممكن اسوت  
خود پيدا   كالري مصرفي  براي افزايش  هاييشما نياز داشته باشيد روش

هاي گياهي مانند روغن زيتون و كانوال منابع خوبي براي كنيد. روغن 
 خود استفاده كنيد. افزايش كالري غذا هستند از آنها در تركيب غذاي

 توجه!

كوالوري     از  روغن هاي نباتي جامد، كره و انوا  مارگارين ها سرشوار 
شود. بنابراين آنها را كمتور   هستند ولي موجب انسداد رگهاي شما مي

از   و با احتياط مصرف كنيد و اگر نياز به افزايش وزن داريد استوفواده  
تري است. تامين مونوابوع     هاي گياهي مايع  راه مناسب و ايمنروغن

هاي سفت، شكر و عسل بدون ايجاد انرژي از كربوهيدراتها، آب نبات
 باشد. هاي شما مناسب ميانسداد در رگ
هستيد، خيلي مراقب خوردن اين شيريني ها باشويود.     اگر شما ديابتي

راهنمائي و توصيه هاي متخصص تغذيه براي افراد ديابتي خويولوي      
 مهم است.



معدني    آيا بيمار دياليزي بايد مكمل ويتامين و مواد

 دريافت كند؟
بدليل اينكه شما از خوردن بسياري از مواد غذايي پرهيز مي كنيود  
ممكن است ويتامين ها و مواد معدني كافي از طريق رژيم غذايوي  
به بدن شما نرسد به همين دليل امكان دارد پزشك معوالوجوتوان     

 مكمل ويتامين و ماده معدني براي شما تجويز كند.

 توجه!

فقط ويتامين هايي كه پزشكتان تجويز كرده است را مصرف كنيد 
و از مصرف مكمل هايي كه نياز به نسخه ندارند و به راحتي قابل 
خريداري هستند، جدا خودداري كنيد زيرا اموكوان دارد حواوي          

 ويتامين ها و مواد معدني خا  باشند كه براي شما مضر است.
 
 
 
 
 
 

 

 

 مراقبت هاي غذايي  در بيماران تحت دياليز
 گام يک، آشنايي با مواد مغذي مهم

يكي از مهم ترين مواد مغذي براي بدن است. منابع آن  پروتئين:  
 شامل:

گوشت ها، تخم مرغ، لبنيات و غالت مي بواشود كوه در افوراد           
 دياليزي مقدار بيشتري نسبت به ساير افراد الزم است.

از جمله امالح موجود در بدن مي باشد. دريافت مقدار زياد  سديم:  
 آن باعث تشنگي و فشار خون مي شود.

يكي از امالح الزم براي بدن است. پتاسيم خيلي باال يوا     پتاسيم:  
 خيلي پايين در خون بر ضربان قلب تاثير مي گذارد.

جزء امالح الزم براي بدن مي باشد. فسفر زياد در خون باعوث   فسفر:  
 پوستي و مشكالت استخواني مي شود. خارش



 آشنايي با گروه هاي غذايي

براي اجراي يك برنامه غذايي الزم است فرد ابتدا با گوروه هواي     
 غذايي آشنا شود.

 گام دوم، شناخت گروه هاي غذايي

 مواد غذايي به شش گروه تقسيم مي شوند:

غالت )گندم، برن ، جوو   اين گروه شامل انوا  گروه نان و غالت:   -1
 د.باشو..( و فرآورده هاي آنها مي

در اين گروه برخي از مواد غذايوي داراي سوديوم و         نكات مهم:  

 فسفر بيشتري بوده و بايد در مقادير كم مصرف شود مانند:
فرآورده هاي سبوس دار مانند: نان سبوس دار، نان جو، بويوسوكوويوت          

البته بيسكويت هاي كرمدار داراي فسفر بيشتري نسبت سبوس دار، 
 .به انوا  ساده آن مي باشد

هاي اقالمي كه به آن ها نمك افزوده شده است، مانند چيپس، بيسكويت
 چوب شور و... داراي سديم باال مي باشد. نمكي،

ميوه ها منابع خوب ويتامين هستند و بهوتور   گروه ميوه ها:   -2
 است روزانه از انوا  مختلف آن استفاده شود.

نكات مهم: انوا  مختلف ميوه ها داراي پتاسيم مي باشند و الزم      
 است هنگام مصرف به محتوي پتاسيم آنها توجه شود.

 تقسيم بندي ميوه ها بر اساس پتاسيم:

آب انگور، زغال اخته، نكتار هلو، كمپووت گوالبوي      پتاسيم كم:  

 ليمو شيرين

آب سيب، آب گريپ فروت آب ليموو تورش،     پتاسيم متوسط:  

آلوي تازه، آناناس )تازه يا كمپوت،( انگور، تمشك، توت فرنوگوي،     
سيب، انجير، شاه توت، كشمش، گريپ فروت، گيالس، نارنوگوي،   

 هلو، هندوانه، انبه

آب آلو، آلوخشك، انجير خشك، بورگوه زرد آلوو،        پتاسيم باال:  

پرتقال، خرما، زرد آلو تازه يا كمپوت، شليل، طالبي، آب پورتوقوال،    
 كيوي، گرمك، گالبي تازه، موز



 الزم است  و  دارند  مهمي  مواد مغذيها سبزيگروه سبزيجات:   -3

 شوند.مصرف  ساالد عنوان با آن به يا همراه غذاها هنگام پخت در

سبزيجات نيز داراي پتاسيم هستند و بر اين اسواس  نكات مهم:  

 تقسيم مي شوند:

لوبيا سبز، خيار پوست كنده، شاهي، فلوفول سوبوز،       پتاسيم كم:  

 كاهو، انوا  كلم خام

اسفناج خام، بادمجان، بروكلي، پياز، توربوچوه،    پتاسيم متوسط:  

سوبوز،     ذرت، ريواس، شلغم، قارچ تازه، كلم پخته،گل كلم، نوخوود  
 هوي  پخته، تره خام

كولوم     فرنگي، چوغونودر،   فرنگي، رب گوجهآب گوجهپتاسيم باال:  

بروكلي،كرفس پخته، سيب زميني آب پز يا سرخ شده، فلفل تنود،  
 تره پخته. پخته، قارچ پخته،كدو حلوايي، باميه،گوجه فرنگي، اسفناج

برخي از سبزيجات داراي مقدار بيشتري فسفر هستند و الزم است 
ذرت،   قوارچ،   سوبوز،  شود مانند: نوخوود     در مصرف آن دقت بيشتري

 باميه، اسفناج پخته، رب گوجه فرنگي و سيب زميني آبپز

هاي لبني در ايون    انوا  شير و فرآوردهگروه شير و لبنيات:   -4
 اين گروه منبع خوب كلسيم و پوروتوئويون      دارند. غذاهاي   گروه قرار

 هستند.

مواد غذايي اين گروه به دليل بواال بوودن موقودار         نكات مهم:  

پتاسيم و فسفر الزم است با توجه به وضعيت بيمار دريافت شونود.  
 مواد لبني نيز داراي مقداري سديم مي باشند.

مواد غذايي اين گروه عبارتونود از: انووا          گروه گوشت ها:   -5
 گوشت ها، تخم مرغ، گوشت هاي احشايي، سوسيس و كالباس

 نكات مهم در مصرف مواد غذايي گروه گوشت ها

بافت انوا  گوشت ها داراي چربي بوده و بنابراين الزم است بوراي  
جلوگيري از چرب شدن غذاها، چربي هاي قابل ديد آنها جدا شود.  

 مثل پوست مرغ، چربي هاي روي گوشت و...
  .انوا  كنسروها مانند تن ماهي داراي سديم زيادي هستند 
         )...اقالمي مانند گوشت هاي احشايي )دل، قلوه، جگر، موغوز و

 داراي فسفر باال و چربي مضر مي باشند.
   سوسيس و كالباس و پنير ها به علت باال بودن سديم و فسفور

 توصيه نمي شود.



اقالم زير در اين گوروه قورار     گروه چربي ها و روغن ها:    -6
 دارند: روغن هاي گياهي، چربي هاي حيواني، دانه هاي روغني

 نكته مهم در مصرف مواد غذايي گروه چربي ها

 بهتر است مصرف روغن هاي مايع جايگزين روغن هاي جامد شود. 
مغزهاي روغني مانند گردو، پسته، بادام و... داراي فسفر و پتاسيم     

بااليي مي باشد و در صورتي كه با نمك بوداده شوند سديم بااليي 
 هم دارد.

انوا  مختلف چربي ها اثرات متفاوتي بر سالمتي بدن دارد. مثوال     
مصرف زياد چربي هاي حيواني مانند چربي گوشت، كره، با بيماري 

هاي هاي قلبي و سرطان در ارتباط است و يا مصرف متعادل روغن
 گياهي مايع و دانه هاي روغني تاثير مثبتي بر سالمتي دارد.

 گام سوم، نحوه صحيح طبخ غذا

نحوه پخت غذا به صورتي باشد كه از حرارت ديدن بيوش از حود        
شوود. آبوپوز        كمتري وارد بودن     روغن جلوگيري شود تا مواد سمي 

بواشود. در     كردن غذاها و يا بخار پز كردن، بهترين روش پخت مي
 افراد همودياليزي تجمع مواد سمي بيشتر از ساير افراد است.

 گام چهارم، توصيه هاي غذايي

     برخي منابع پروتئيني حاوي فسفر و پتاسيم بااليي هستند مانند
باشند و الزم   حبوبات، كه شامل: لوبيا، عدس، لپه، نخود و... مي     

 است مصرف آنها محدود باشد.
      ،مواد غذايي پر انرژي مانند شربت آبليمو، نوشابه با طعم مويووه

بستني يخي، عسل، آب نبات سفت، مربا و ژله،  داراي اموالح         
در رژيوم     ناچيز شكر هستند و بنابراين جهت افوزايوش انورژي        

 غذايي توصيه مي شوند.
             انوا  شكالت كاكائويي و مغز دار، همچنين نووشوابوه گوازدار

 داراي فسفر باال مي باشد.
 توان بوا تووجوه بوه        هايي مانند آب و آب معدني را مي نوشيدني

 مقدار تنظيم شده مايعات، مصرف كرد.
 و يا  پتاسيم  قهوه و چاي، حاوي مقادير متوسط  هايي مانند نوشيدني

 كمرنگ مصرف شوند.فسفر هستند و بايد به مقدار كم يا به صورت 
 .آبگوشت داراي مقدار زيادي سديم و فسفر است 
   خيار شور، سس فلفل، زيتون سبز و سياه و انوا  سس ها سديم

 زيادي دارند و بهتر است حتي المقدور مصرف نشوند.



 توصيه هاي الزم جهت رفع تشنگي

توان از راه هاي براي اينكه احساس تشنگي در بيمار كمتر شود مي
 زير استفاده كرد:

 .از غذاهاي حاوي سديم )نمك ( زياد اجتناب نمود 
 )شستشوي دهان با آب )بدون فرو بردن آب 
     استفاده از آب نبات هاي سخت و ترش يا جويدن آداموس كوه

 باعث تحريك ترشح بزاق مي گردد.
    بخشي از مايعات دريافتي به صورت يخ مصرف شود. هم چنين

به آبي كه مي خواهيم از آن يخ درست كنيم مقداري آب ليموو   
 اضافه كنيم تا باعث تحريك ترشح بزاق گردد.

 .ميوه ها را به صورت سرد مصرف كنيم 
 .مايعات را درون ليوان هاي كوچك مصرف كنيم 

بوا  تنظيم رژيم غذايي در افراد دياليزي با توجه به آزمايشات فرد و  
كمك پزشك مربوطه توسط متخصص يا كارشناس تغذيه به صوورت    
فردي انجام مي شود. مصرف مواد غذايي غير مجاز )پر پتواسويوم، پور       
فسفر و...( در صورت مشورت و تنظيم برنامه غوذايوي قوابول مصورف           

از اقالم مجاز اسوتوفواده     باشد و بهتر است در مواقع عاديمي

 طراحي و چاپ: روابط عمومي بيمارستان آتيه
شهرك غرب، تقاطع   آدرس بيمارستان: تهران،

 بلوار فرحزادي و شهيد دادمان
 10701تلفن بيمارستان: 
 11918948فاكس بيمارستان: 

  1070/011شماره تماس بخش دياليز:
 www.atiehhospital.irسايت بيمارستان: 


