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 :فسفر

جْت تٌظین عطح فغفز زر تیواراى ّوَزیالیشی ػالٍُ 

تز رػایت رصین غذایی ایي تیواراى اس زارٍّایی تِ ًام 

هتصل کٌٌسُ ّای فغفز کِ تَعط پشؽک تجَیش هی 

تیواراى ّوَزیالیشی تایس . ؽًَس ًیش اعتفازُ هی کٌٌس

تَجِ کٌٌس کِ تایس ایي زارٍّا را زقیقا قثل اس غذا یا زر 

حیي غذا ذَرزى ٍ یا حساکثز تالفاصلِ تؼس اس غذا 

 .ذَرزى هصزف ًوایٌس

 

تزای هحذّد کزدى فظفز رژین غذایی تیواراى هی تایظت ًکات 

 :سیز را رعایت کٌٌذ

  ،حذف یا هحسٍز کززى ؽیز، هاعت، تغتٌی، پٌیز

 زٍؽ، کؾک، ؽیز کاکائَ، ذاهِ

  حذف غالت کاهل ٍ ًاى ّایی تْیِ ؽسُ اس غالت

 کاهل ٍ ّز فزآٍرزُ غذایی حاٍی عثَط

  ،حذف حثَتات اس قثیل ًرَز، لَتیا، ػسط، هاػ

 لپِ، تاقال، ٍ عَیا 

  (ًَؽاتِ ّای عیاُ )حذف ًَؽاتِ ّای کَالزار 

 حذف هاّی عارزیي 

  ،ٍحذف هغش زاًِ ّا اس قثیل هغش تازام، پغتِ، گزز

فٌسق، کٌجس، تروِ، کزُ تازام سهیٌی ٍ 

 هحصَالت حاٍی آى ّا

 حذف زل، جگز، قلَُ ٍ هغش 

  فقط  (هزؽ، هاّی، گَؽت قزهش )اًَاع گَؽت ّا

تِ هیشاى تؼییي ؽسُ تَعط هؾاٍر تغذیِ هصزف 

 .گززًس
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 اًزژی

بیمار همودیالیزی باید انرژی کافی دریافت نماید تا پروتئین 

. های بدنی وی صرف تامین کسر انرژی دریافتی نگردد

انرژی مورد نیاز بیماران همودیالیزی می بایست بر اساس 

وزن خشک بیمار که همان وزن بعد از همودیالیز می باشد 

بنابر این بیماران میبایست به تغییرات وزنی . تعیین گردد

 .خود قبل و بعد از همودیالیز دقت کنند

 پروتئین

 گرم 13 الی 10به دلیل اینکه طی هر بار همودیالیز حدود 

پروتئین دفع میگردد، نیاز به پروتئین در این بیماران بیشتر 

از بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیه می باشد بنابر این 

می توانید با آسودگی خاطر بیشتری مقادیر مجاز پروتئینی 

از منابع مجاز که توسط مشاور تغذیه تعیین شده، استفاده 

 .کنند

 

 :چربی و کربو هیدرات

هیشاى هجاس هصزف اس ایي گزٍُ ّا تَعط هؾاٍر تغذیِ هحاعثِ 

هیشاى ٍ . ؽسُ ٍ زر اذتیار تیواراى ّوَزیالیشی قزار ذَاّس گزفت

ًَع کزتَّیسرات هصزفی تِ ٍیضُ زر تیواراى ّوَزیالیشی زیاتتی 

 .تغیار حائش اّویت اعت
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 :همودیالیزی بیماران در کلی ای تغذیه های توصیه

 ًوک هصزفی خْد را هحذّد کٌیذ. 

  َهیشاى دریافت خْد اس هیٍْ ُا ّ طثشی ُا ت

خاطز هحتْای پتاطین فقط در حذ تْصیَ شذٍ 

 .هصزف کٌیذ

  ،اس هصزف هغشُا اس قثیل هغش تادام، پظتَ، فٌذق

حثْتات، طْیا، ًاى ُای  (...گزدّ، تخوَ ّ 

طثْص دار اس جولَ ًاى جْ، تیظکْیت ُای 

 )طثْص دار اس جولَ طاقَ طالیی، لثٌیات، تظتٌی 

دل، قلٍْ، جگز، هغش،  (تَ اطتثٌای تظتٌی یخی

طْطیض، کالثاص، ًْشاتَ تَ ّیژٍ ًْشاتَ ُای 

 .طیاٍ جذدا پزُیش ًوایٌذ

  اس هصزف آب خْرشت ُا، آب گْشت ُا، آب

 .کوپْت ُا خْدداری کٌیذ

  حجن هایعات دریافتی تیوار هعادل حجن ادرار دفعی

 . لیْاى هایعات هجاس هی تاشذ4تَ عالٍّ 
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 :پتاطین

زر تیواراى ّوَزیالیشی تایس عطح پتاعین عزم زقیقا کٌتزل 

هَاز غذایی کِ زر گزٍُ هیَُ ّا، عثشی ّا، لثٌیات ٍ . گززز

 .گَؽت ّا قزار زارًس غٌی اس پتاعین هی تاؽٌس

 . اس گزٍُ لثٌیات کزُ ٍ ذاهِ پتاعین کوتزی زارًس-1تَجِ

 . عثَط ٍ جَاًِ غالت غٌی اس پتاعین هی تاؽس-2تَجِ

 هیَُ ّایی کِ تِ صَرت کوپَت ّغتٌس زر -3تَجِ

 .صَرتی کِ آب آى ّا هصزف ًگززز پتاعین کوتزی زارًس

 

هیَُ ّای ٍ عثشی ّای پزپتاعین را تؾٌاعیس ٍ فقط تا 

زر غیز ایي صَرت  )ًظز هؾاٍر تغذیِ اعتفازُ ًوائیس

 :(اعتفازُ ًٌوائیس
 آلَ ترارا، آب آلَ، ذزهالَ، اًجیز : هیَُ ّای پزپتاعین

ذؾک، تزگِ سرزآلَ، پزتقالزیال آب پزتقالف اًار، 

ذزها، سرزآلَ، ؽلیل، طالثی، گزهک، ذزتشُ، کیَی، 

 گالتی، هَس، اسگیل

 اعفٌاج پرتِ، چغٌسر، کزفظ : عثشیجات پزپتاعین

پرتِ، قارچ پرتِ، تاهیِ، گَجِ فزًگی، عثشی پرتِ، 

کسٍ حلَایی، فلفل تٌس، کلن تزٍکغل، عیة سهیٌی 

 آب پش، تٌَری یا عزخ ؽسُ

 
 :عسین

تِ طَر کلی هیشاى زریافت عسین ٍ هایؼات تایس تِ هیشاًی 

تاؽس کِ حساکثز افشایؼ ٍسى تیي زٍ جلغِ هتَالی 

 . کیلَگزم ًثاؽس2 تا 1ّوَزیالیش تیؾتز اس 
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 :هایعات
هیشاى زریافت هایؼات رٍساًِ زر تیواراى ّوَزیالیشی تایس 

زقیقا رػایت گززز ٍ زر ًظز گزفتي هایؼات هَجَز زر هَاز 

 :غذایی سیز الشاهی اعت

آب هَجَز زر هَاز غذایی هایغ هاًٌس ؽیز، آب  .1

هیَُ، عَج، قَُْ، چای، ًَؽاتِ ّا، ؽزتت ّا، آب 

 کوپَت ّا

آب هَجَز زر هَاز غذایی کِ زر حالت طثیؼی  .2

جاهس ّغتٌس اها زر زرجِ حزارت اتاق تِ ؽکل 

 ...هایغ زر هی آیٌس هاًٌس تغتٌی، صلِ، ید ٍ 

رػایت ًکات سیز جْت کاّؼ تؾٌگی تَصیِ هی  :تَجِ

 :ؽَز

  اس غذاّای حاٍی عسین سیاز هاًٌس غذای ًوک

 .پزّیش ؽَز... عَز، ذیار ؽَر ٍ 

 زّاى را تا آب ؽغتؾَ زازُ ٍلی آب را فزٍ ًثزز. 

 ترؾی اس هایؼات زریافتی تِ صَرت ید تاؽس .

ّوچٌیي تْتز اعت تِ آتی کِ هیرَاّیس اس آى ید 

تْیِ کٌیس هقساری آب لیوَ اضافِ کٌیس سیزا آب 

 .لیوَ تاػث تحزیک تزؽح تشاق هی ؽَز

  ِهیَُ ّا ٍ عثشیجات هَجَز زر رصین غذایی ت

 .صَرت عزز هصزف ؽَز

هایؼات زر لیَاى ّای کَچک هصزف ؽَز

 
 :ّیتاهیي ُا

 B، آُي تشریقی، کارًیتیي، A ،Cهکول ُایی هاًٌذ کلظین، ّیتاهیي 

تز حظة شزایط تیوار تْطط ...  ّ B6کوپلکض، اطیذ فْلیک، 

  .پششک هعالج تجْیش هی شْد
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: تِیَ ّ تٌظین

 تیوارطتاى هِزادارتقای طالهت  ّگزٍّ آهْسع تَ تیوار

 1400اطفٌذ هاٍ: تاریخ 

 

تغذیه در بیماران  

 همودیالیزی


