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 مزکش آمًسشی درماوی َفدٌ شُزیًر 

  کلیات تًصیٍ َای تغذیٍ ای در بیماران دیالیشی
 تىظیم می گزدداي  با تًجٍ بٍ سه ، قد، يسن ي شزایط تغذیٍ ای  بیمار رصیم غذایی َز 

 
 تسٍى سثَس ) ضغیوی ( زض ضغین اسسفازُ  ضَز یازطخیحاً اظ ًاًْای سفیس -1

 ًصف لیَاى هصطف ًطَز . تیص اظضٍظاًِ ، ضیط ٍ هاسر زض کل  -2

طف ًطَز . زض صَضذ زض زسسطس ًثَزى ـــــهصطم ) یک قَطی کثطیر ( زض ضٍظ ــــــگ 30خٌیط تیص اظ  -3

 سدس اسسفازُ کٌیس . ضَز زاذل آب قطاضزازُ زا تی ًوک ضا ط ضغیوی تی ًوک ، یک ضة قثل خٌیط ــــخٌی

 سازُ کٌیتدای ّوسیگط اسسف هَاز شکط ضسُ زض ظیط ضا هی زَاًیس  -4

 هاسر کن چطب ; ًصف لیَاى تسسٌیًصف لیَاى ضیط کن چطب ; ًصف لیَاى  -

 گطم خٌیط 30ػسز زرن هطؽ کاهل ;  1گطم گَضر ;  30 -

 حصف ًوائیس . ًَضاتِ ضا تِ طَض کلی اظ ضغین -5

 هصطف قطصْای هکول زَصیِ ضسُ زَسط خعضک العاهی اسر -6

 اظ قطاضزازى ًوک سطسفطُ خطّیع کٌیس -7

 ُ هیل ًطَززل ، خگط ٍ قلَ -8

 مًاد غرایی شیس وثاید مصسف شًود: -9

اض ضَض ، غصاّای کٌسطٍ ضسُ ، ـــَى ، ظیسَى ، ظیسَى خطٍضزُ ، ذیــــاذ زاگ ، غاهثــــاس ، ّــسَسیس ، کالث

ًوکی ، َخِ فطًگی ، خَزض آهازُ سَج ، آخیل ، سس ساالز ، تیسکَیر گس سُ،هاّی زٍزی ، چیدس ، ًوک ، کچاج 

 ب ضَض ، ضکالذ ، خٌیط لَض ، خفکَسٍ ، خفک ، خٌیط خیسعا ، چــــزروِ آفساب گطزاى ، زروِ ک

 

 مًاد غرایی شیس تاید محديد مصسف شًود : -11

 َا : ( گسيٌ حثًتات ي آجیلالف 

 لَتیا چیسی ، لَتیا چطن تلثلی ، لَتیای سَیا ، تازام ، تازام ٌّسی ، گطزٍ ، تازام ظهیٌی -

 صیجات :ب( سث

یا خَضُ ضسُ ، سیة ظهیٌی زٌَضی خع  ٌی آبیهآب گَخِ فطًگی تسٍى ًوک ، سیة ظ قاضذ ، تاهیِ ،کطفس خرسِ ، چغٌسض،

 طٍکسل ، فلفل زٌســایی ، اسفٌاج خرسِ ، ضب گَخِ فطًگی ، کلن تحلٍَذالل ( ، کس زػس14گطم یا  30) سطخ کطزُ ٍ
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 ج ( میًٌ جات :

 ػسز ( ، 1ػسز ( ، ظضزآلَ زاظُ )  2ػسز ( ، اًدیط ذطک )  5ػسز کَچک (، آلَ تراضا ذطک )  1)ال ق، خطزال قآب آلَ ، آب خطز

 هسَسط (                   َی )ــکی   کَچک ( ،  ، طالثی )           ػسز کَچک (  1ػسز ( ضلیل )  5تطگِ ظضزآلَ )

 هسَسط (                      ػسز هسَسط ( ، هَظ )  1 کَچک ( ، گالتی زاظُ )            طهک ) ـــــــگ

 ي زض آب ذیساًسُ ضَز .سػر خیص اظ خراس 8اظ سیة ظهیٌی ، خَسر آًطا گطفسِ ٍ زض صَضذ اسسفازُ  -11

 س .یضٍظاًِ فقط تِ اًساظُ یک ػسز  هسَسط گَخِ فطًگی ذام یا خرسِ هداظ تِ هصطف  هی تاض -12

 ای مصسف:مًاد  غرایی مىاسة تس -13

 الف( سثصیجات :

، زطتچِ ، اظ ـــاى ، خیــــلیَاى ( ، کلن ذام ، لَتیا سثع ، اسفٌاج ذام ، تازهد 1سثع ، کاَّ )  لذیاض خَسر کٌسُ ،فلف

َز سثع ، َّیح خرسِ ، ــــن خرسِ ، گل کلن ، ًرلضاذِ ( ، ک 1سٍ ، کطفس ذام ) ـــــشضذ ) ًصف تالل ( ، ضلغن  ،ک

 سز (ػ 1)َّیح ذام 

 ب( میًٌ جات :

ح فطٍذ ، ــــکَچک ( آب گطی  زگطیح فطٍذ ) ًصف یک ػس ،ػسز کَچک ( ، آب سیة  1سیة ) 

ػسز کَچک ( ، آب اًگَض ،   15ػسز ( ، آب لیوَ ، آًاًاس زاظُ یا کودَذ ضسُ ، اًگَض )               طش )   ـــَزـــــلیو

َذ فطًگی ، ــــَذ ، زوطک ، زــــقاضق غصاذَضی ( ، ضاُ ز 2ی ، کطوص ) ــــــظغال اذسِ ، کودَذ گالت

 ػسز کَچک ( ٌّسٍاًِ ، ًاضًگی ، گیالس 1ُ ) َ زاظـــــّل

 * َس ياحد معادل وصف لیًان است مگس ایىکٍ دز کىازشان ذکس شدٌ تاشد .

ضا تِ قطؼاذ ًاظک  اـــزض صَضذ اسسفازُ اظ سثعیداذ ، اتسسا سثعیداذ ضا ضسسِ ، خَسر گطفسِ ٍ سدس آًْ -14

 تدعیس .ٍ سثعیداذ ضا کٌیس سدس آب ضا زٍض ضیرسِ  سساػر زض آب ذی 1تطش زازُ ٍ تِ هسذ 

 کیلَگطم ًثاضس 3زا  2اظ  یصتضَز زا هقساض افعایص ٍظى زض تیي ًَتسْای زیالیع هقساض هایؼاذ تایس طَضی زٌظین  -15

 دزیافتی زيشاوٍ :مایعات  تسای کىتسل یک زاٌ سادٌ  -11

زض  هصطف کٌیس زا تساًیس  آى اظض یک ضیطِ تطیعیس ٍ زض طَل ضٍظ، تِ اًساظُ هیعاى هایغ هداظ، آب زالف ( ّط ضٍظ صثح 

 ضٍظ چقسض هی زَاًیس آب ترَضیس .طَل 

ضا اظ  هی ًَضیس ّواى هیعاى آب ییری هی ذَضیس یا چیع یا تسسٌی  هایؼی ًظیط ید ب( ّط ٍقر زض طَل ضٍظ ّطگًَِ

 ضیطِ هَضز ًظط تیطٍى تطیعیس .
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ایغ ــــزوام ضسیس ضوا هسَخِ هی ضَیس کِ تِ اًساظُ هداظ هزاذل ضیطِ تِ ا آب ج ( زض خایاى ضٍظ ، ٌّگاهی کِ 

 کِ اظ هایؼاذ اسسفازُ کٌیس . ایس تیص اظ ایي هقساض هداظ ًیسسیس هصطف کطزُ

 طًز متىاسة دز طًل زيش مصسف شًد .تٍ ٍ ادٌ کىید کیعات زا تٍ وحًی استفیاد تگیسید میصان مجاش ما*

 

 اوداشٌ گیسی مایعات تٍ شسح ذیل می تاشد :

 گطم 60ًصف لیَاى تسسی ;                 گطم    120اى هایغ ; ًَصف لی               گطم  240لیَاى هایغ ;  1

 گطم 240لیَاى سَج ; 1           م طگ 90) زٍقلَ ( : یریگطم       تسسٌی  120لیَاى ید ذطز ضسُ ; 1

 فقط ٌّگاهی کِ زطٌِ ّسسیس تٌَضیس اظ ضٍی ػازذ چیعی ًٌَضیس -17

 هداظ زض تیي  غصاّا اسسفازُ کٌیس ذٌکسؼی کٌیس کِ هیَُ ّای  -18

تِ طَض هکطض زّاًساى ضا تا آب آتکطی کٌیس الثسِ آى ضا قَضذ ًسّیس سؼی کٌیس ّوطیِ زّاًساى ضا هططَب  -19

 اضیسًگْس

 سآزاهس تدَی -20

 سُ ضا گاظ تعًیس .ضفطیع ی ّویطِ آب ًثاذ زطش تِ ّوطاُ زاضسِ تاضیس یا زکِ ای اظ لیوَ  -21

 مایعات پىُان مایعات 

 ید آب

 تسسٌی یری ضیط

 هیَُ ّا قَُْ / چای

 سثعیداذ سَج

 غالزیي -

 تسسٌی -

 صایش يشن شما شًود .د می تًاوىد تاعث افمصسف غیس کىتسل شدٌ تمام ایه مًا* 

کِ تایس زض حس هحسٍز هصطف ضًَس : قَُْ ،  هی تاضٌس  ًَضیسًْای ظیط حاٍی هقازیط هسَسطی خساسین یا فسفط -22

 چای ، آب هیَُ ّای صٌؼسی

 ) خف فیل ( ضا تِ ػٌَاى زٌقالذ هصطف کٌیس ظیطا ایي هازُ اظ هیعاى فیثط تاالیی تطذَضزاض اسر . زازُشضذ تَ -23

 سن اسر ٍ تایس هحسٍز ضَزهثل  طف چطتی زض ایي تیواضی هص -24
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 چىد زاَکاز تسای کاَش چستی يعدٌ َای غرایی :

، آى ضا زض اظ خرر  ای سازُ ضسى ایي کاض هی زَاًیس خستط ضش ٍ سَج ضا خیص اظ هصطف تگیطیس الف ( چطتی ذَ

، تطزاضسِ ضَز . زض هَضز غصاّای کٌسطٍ ضسُ  ي هَخَز زض آًْا خسا ضسُ ٍ تِ ضاحسی اظ سطحیرچال ذٌک کٌیس زا ضٍغ

 ًیع هی زَاًیس ّویي کاض ضا اًدام زّیس هی زَاًیس غلظر  ذَضش ّای کن چطب ضا تا آضز گٌسم ٍ آضز شضذ تیطسط کٌیس .

هَخَز زض ذَز آًْا کثاب ًواییس ّوچٌیي هی زَاًیس خیص ٍ تا ضٍغي  س گَضر ، هاّی ٍ هطؽ ضا تسٍى ضٍغي یب( هی زَاً

 ظ خرر تطای ذَضوعُ ًوَزى آًْا هسزی آًْا ضا زض آب لیوَ ٍ سطکِ ترَاتاًیس .ا

 ج ( آب خع ٍ سفر کطزى زرن هطؽ ، تْسطیي ططیقِ خرر آى اسر .

 ذ( تطًح تِ ضکل کسِ ٍ تسٍى ضٍغي طثد ضَز

 ز .طخ کطزى صَضذ گیطکطٍٍیَ تسٍى ًیاظ تِ سع یا زض هاز( طثد اًَاع غصاّا تــِ ضکل آب خع ، تراضخ

 ِ زض کٌاض غصا ، سثعیداذ ٍ ساالزخس سؼی کٌیس ّویططتی غصا هی ضَز ط: زضیافر فیثط هَخة کاّص خصب چ

 اسسفازُ کٌیس .

 ٍ آًْایی ضا کِ چطتی اضثاع ٍ کلسسطٍل کوسطی زاضًس اًسراب کٌیس . ترَاًیسظ( تطچسة غصایی هَاز غصایی آهازُ ضا 
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