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 : ینيار آموزش

  ديالیزی ي در رابطه با رژيم غذاييگاهكمبود آ 

 :هدف

 .ديالیزی آگاهي در رابطه با رژيم غذايي ارتقاء

 :محتوای آموزشی

 نه؟آموزشي داشته يا  ديالیزیرژيم در مورد  آيا بیمار قبالًكه مشخص كنید  -

اند و بیماار اياا اطالعاا     به بیمار داده ديالیزیرژيم مشخص كنید پزشك، چه اطالعاتي در مورد   -

 .را  در چه حدی فهمیده است

 .نكا  مبهم را برای بیمار روشا كنید -

 :در مورد مصرف نمکهای الزم توصيه. 1

كاه اياا مقادار در ناا ،     . دخاوری نماك در ياك روز میای كنیا     قاشق مرباا  1-5/1توانید حداكثر شما مي

بناابرايا هنااات تهیاه    . محسوس موجود استنا گوشت، شیر و ساير مواد غذايي مورد استفاده شما بصور 

 .غذا نمك استفاده نكنید

  .نمک استفاده کنيداز پنير بی

 

د  نماك كار  بهتريا راه برای باي . دقت كنید پنیرهای رژيمي موجود در بازار برای شما مناسب نیستند

 .ساعت است 11-11پنیر، قرار داد  قطعا  پنیر در آب سالم، به مد  

 

هاای ساا،د، ادوياه، خارد ،     فرناي، انواع سسگوجهدار، سس شور، آجیی نمكترشي، زيتو ، خیار

اناواع    كنسروها مثی كنسرو ماهي تا و سوپهای حاضری، انواع دار،های  نمكبیسكويیت چیپس، ذر ، 



  

چاو  حااوی مقاادير باا،يي نماك      . سوسیس، كالبااس، پیتازا و غیاره میای نكنیاد     : انندغذاهای حاضری م

 .هستند

 

هستند، مصرف نكنید( نمك) كرفس، هويج، اسفناج، شلغم، چغندر، كنار نیز غني از سديم. 

 

 :در مورد مصرف پتاسيمهای الزم توصيه. 2

 .باید مصرف پتاسيم شما نيز محدود شود

 :پتاسيم زیادی هستندغذایی زیر حاوی مواد

        ،سیب زمیني، كدو حلوايي، اسفناج، قارچ، موز، كارفس، كلام، هاويج، آلاو، هندواناه، تاو  فرنااي

 ....پسته، فندق و : پرتقا ، زردآلو، خربزه، گرمك، طالبي، نارناي، گوجه فرناي، كشمش، مغزها مانند

 

سااعت   1را پوست بایرياد و حاداقی    برای كم كرد  پتاسیم سبزيجاتي مانند سیب زمیني و هويج آنها

 .سپس آب آ  را دور بريزيد و با آب فراوا  بپزيد. در آب قرار دهید

 

  است را نیز دور بريزيد و سابزی ماورد ن ار را میای     بعد  از  پخت  نیز آب  موجود كه غني از  پتاسیم

 .كنید

 

 نمك يا كم نمك حاوی مقاادير باا،يي   چسب بيتوجه داشته باشید پنیرهای رژيمي و مواد غذايي با بر

 .پتاسیم هستند، آنها را مصرف نكنید

 :فسفردر مورد مصرف های الزم توصيه .3

های گازدار، انواع شكال  و تنقال  و خشكبار، انواع گوشتها منابع غني از فسافر  لبنیا ، انواع نوشابه

 .هستند



  

 .فسفر دریافتی شما نيز باید محدود شود

 .شودولي مصرف لبنیا  و گوشتها با توجه به شرايط شما توصیه مي. شودتوصیه نميمصرف نوشابه 

 :هادر مورد مصرف چربیهای الزم توصيه. 4

غاذاهای سارش شاده و ماواد غاذايي پرچارب میای        . ها نیز بسیار دقت كنیاد شما بايد در مصرف چربي

 .پز، بخار پز يا كبابي میی كنیدغذاهای آب. نكنید

 

مرغ، مايونز، شاكال ،   روغا حیواني، زرده تخمچرب، خامه، كره، ر، كله و پاچه، لبنیا  پرمغز، جا

 .بستني برای شما مضر است

 

 :در مورد مواد پروتئينیهای الزم توصيه. 5

شاود مرغ با توجه به شرايط برای شما توصایه ماي  مواد پروتئیني مانند انواع گوشتها، مرغ، ماهي و تخم .

  .گوشتهای بدو  چربي و مرغ و ماهيِ بدو  پوست استفاده كنید دقت كنید از

 

 :در مورد مصرف مایعاتهای الزم توصيه. 6

 .مقدار مایعات مصرفی شما محدود باشد

 شوددار توصیه نميمصرف غذاهای آب بايد  مقدار دقیق مايعا   مصرفي خود  از  قبیی. 

 

  بیش از حجم ادرار دفعي خود مايعا  بنوشید(  لیوا  12)سيسي 511ساعت   12شما بايد در. 

 

 كیلوگرت باشد 2/1-8/1نوبت ديالیز،  1دقت كنید بايد افزايش وز  شما بیا. 

 

 افزايش بیش از مقدار وز  شما به معني آ  است كه مقدار مايعا ، نمك و پروتئیا دريافتي شما زياد

 .ما وارد كندتواند صدما  جبرا  ناپذيری را به شبوده است و مي
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