
 رصیم غذایی مناسة در تیماران دیالیشی
   

اهزٍسُ ػلن پشضکی ارتجبط تٌگبتٌگی ثب ػلن تغذیِ پیذا کزدُ،ایي در حبلی است کِ یکی اس ارکبى اصلی درهبى ثیوبراى ارائِ یک 

افشایص کبرایی رصین غذایی هٌبست ٍدرػیي حبل ػلوی است کِ ّن ثتَاًذ ًیبسّبی تغذیِ ای خَد ثیوبر را تبهیي کٌذ ٍّن ثب 

 .سیستن ایوٌی ٍی،ثتَاًذ در ثْجَدی ٍی قذم ثسشایی ثزدارد

درصذ اسآًْب دچبر سَء تغذیِ هتَسط 40تب  35درصذ اسثیوبراى دیبلیشی دچبر سَء تغذیِ ضذیذ هی ثبضٌذ ٍ  8تب6ّن اکٌَى 

ٍ NAٍردى الکتزٍلیت ّبی سزم اس جولِ ثِ ایي آهبر ثسیبر ثبال هی ثبیست تؼذاد هزگ ّبی ًبگْبًی ًبضی اس ثِ ّن خ.ّستٌذ

K هتبسفبًِ اگز اس ثیوبراى .راًیش ثبیذ اضبفِ کٌیذ کِ ثذلیل ػذم آگبّی ثیوبراى اس رصین غذایی است کِ هی ثبیست رػبیت کٌٌذ

خَرًذ دیبلیشی سَال کٌیذ کِ چِ چیشی راثبیذ ثخَرًذ ٍ چِ چیشی را ًِ،تٌْب جوالتی کِ هی داًٌذ ایي است کِ ًوک ًجبیذ ة

 .گَضت قزهش ّزگش ٍثزخی تَصیِ ّبی دست ٍ پب ضکستِ کِ ّیچکذام ػلوی ًیستٌذ

ػالٍُ ثزّوَدیبلیش هَقت،یکی اسهْوتزیي ًکبتی کِ سجت ثذحبل ضذى اٍرصاًسی ثیوبراى دیبلیشی هیطَد رػبیت ًکزدى رصین 

د ثْن ثخَرد ٍدرًتیجِ حبل ػوَهی ضبى غذایی هٌبست است  کِ هَجت هی ضَد تؼبدل تزکیجبت ًوک ٍآة درخَى ایي افزا

 .اسایي رٍ اگز ضوبیک ثیوبر دیبلیشّستیذ یب یک ثیوبر دیبلیشی در هٌشل داریذ اصَل سیز را حتوب جذی ثگیزیذ.ٍخین ضَد

 مصزف آب
اسایي رٍ السم است .یک فزد ّوَدیبلیشی ثِ دلیل ػذم کبرکزد کلیِ ّب،ادرار تَلیذ ًوی کٌذ یب هیشاى ادرار ٍی ثسیبر اًذک است

سی سی  1500سبػت 24ثِ ػٌَاى هثبل اگز فزد دیبلیشی رٍساًِ در .فزد ّوَدیبلیشی اسهیشاى ادرارش ثطَر دقیق ثبخجز ثبضذ

سی سی است،هیشاى هصزف آة ًیش ثبیذ  1000ثیطتز آة ًٌَضذ،یب اگز هیشاى ادرار ٍی کوتز اس   1500ادرار دارد،ثبیذ رٍساًِ 

 .سی سی ثبضذ 1200تب800در ٍی ثیي 

 .هصزف ثیص اس ایي هقذار آة سیستن قلجی ػزٍقی را هختل هیکٌذ ٍسجت ثْن خَردى ٍضؼیت ػوَهی ثذى هی ضَد

 مصزف نمک
ایي هیشاى ًوک ّن در غذاّبی ػبدی .گزم کبّص دّذ 5/1تب 1فزد دیبلیشی هی ثبیست هصزف ًوک را در رٍس ثِ کوتز اس 

 .دارد،اسایي رٍ ًوک را ثِ غذای فزد دیبلیشی اضبفِ ًکٌیذّوچَى ًبى ٍ  ثزًج  ٍجَد 

 میوه جات 
یَی ٍ آًبًبس هیتَاًٌذ پتبسین فزد دیبلیشی را ثبال ثجزًذ ٍ اٍ را کهیَُ ّبی حبٍی پتبسین ّوچَى هَس،ٌّذٍاًِ،گَجِ فزًگی،

هصزف ایي گًَِ هیَُ ّب تب حذاهکبى پزّیش اس ایي رٍ سؼی ضَد در .درهؼزض ػبرضِ ثسیبر کطٌذُ ایست قلجی قزار دٌّذ

 .هیَُ ّبی هٌبست ثزای ثیوبراى دیبلیشی خیبر ٍ سیت است.گزدد

اسایي رٍ اگز فزدی .گزم پزٍتئیي ثِ اسای ّز کیلَگزم ٍسى ثذى خَد ًیبس دارد 12یک فزد دیبلیشی رٍساًِ ثِ :هصزف گَضت

 .یذ ثذٍى چزثی ٍاستخَاى هصزف کٌذگزم گَضت سف 150تب100کیلَگزم ٍسى دارد،ثبیذ رٍساًِ 70

 مصزف چزتی
اسایي رٍ رٍغي ّبی .درصذ هزگ افزاد دیبلیشی اثتال ثِ ثیوبری ّبی قلجی ػزٍقی هتبثز اس چزثی ثبالست50ّن اکٌَى ػلت 

 .ثبضذ 3هصزفی فزد دیبلیشی هی ثبیست اس چزثی ّبی گیبّی حبٍی چزثی اهگب

کیلَ کبلزی ثِ اسای ّزکیلَگزم ٍسًص ًیبس  35الی  30فزد دیبلیشی رٍساًِ ثِ ثیطتز اس  ّوچٌیي ایي ًکتِ فزاهَش ًطَد کِ ّز

 .داد،اسایي رٍ اًزصی ثیطتز هصزف ًکٌذ ٍچزثی هصزفی خَد را ًیش ثزاسبس ّویي هیشاى کبلزی غذایی تٌظین کٌذ

فغ سوَم ثذى ثِ هزکش درهبًی کِ خذهبت ثیطتز ثیوبراى استفبدُ کٌٌذُ اس دستگبّْبی دیبلیش هؼوَال ّفتِ ای سِ ثبر ثزای د

دیبلیش ارائِ هی دّذ،هزاجؼِ هی کٌٌذ ٍایي گزٍُ اس ثیوبراى ثبیذ ػالٍُ ثز ایٌکِ فزایٌذ درهبى خَد را قطغ ًکٌٌذ اس الگَّبی 

 .غذایی خبصی ًیش استفبدُ کٌٌذ
  
  
  



 رصیم مناسة 
 .چزة،کن ًوک ٍ کن پزٍتئیي ثبضذرصین غذایی یک ثیوبر دیبلیشی ثبیذ یک رصین غذایی کن 

هثال یک ثیوبر دیبلیشی ثبیذ تبحذ اهکبى اس گَضت قزهش کوتز استفبدُ کٌذ،در غذاّبی خَد تبجبیی کِ هی تَاًذ اس ًوک 

 .استفبدُ ًکزدُ ٍ اس هصزف حجَثبت ًیش خَدداری کٌذ

 نقش ورسش
 .ٍرسش را تزک ًکٌیذ

داضتي تحزک ًٍطبط،ػالٍُ ثز .کِ در آى ٍرسش کزدى هَجت حبد ضذى ثیوبری ضَد ضبیذ کوتز ثیوبری ای را ثتَاى ًبم ثزد

 .ایي کِ اس ًظز جسوی ثِ ثْجَد ثیوبری ّب کوک هی کٌذ،در ارتقبی رٍحیِ فزد ثیوبر ًیش تبثیز ضگزفی دارد

تَاًٌذ ثِ ٍرسش هَرد  ثیوبری دیبلیش ًیشاس ایي هَضَع هستثٌی ًیست ٍثیوبراى دیبلیشی ّن ثب رػبیت ثزخی ًکبت ایوٌی هی

 . ػالقِ خَد ثپزداسًذ

ٍرسش کزدى ثزای ثیوبر دیبلیشی هوٌَع ًیست،ثلکِ ایي گزٍُ اسثیوبراى ّن هی تَاًٌذ ٍرسش کٌٌذ،فقط ثبیذ هزاقت ثبضٌذ کِ اس 

 .اًجبم ٍرسش ّبی سٌگیي اهتٌبع کٌٌذٍ ٍرسش ّبی هؼوَلی ٍ سجک را اًجبم دٌّذ

 تاشیدمزاقة دیاتت و فشارخون 
سي ٍ جٌسیت،دٍػبهلی است کِ هؼوَال ثز ثسیبری اس ثیوبری ّب تبثیز هستقین هی گذارد در ثیوبراى هجتال ثِ ثیوبری ّبی 

هشهي کلیِ کِ اس دیبلیش استفبدُ هی کٌٌذ،ًَع جٌسیت ثیوبر رثطی ثِ ثزٍس ثیوبری ًذارد،اهب احتوبل دارد ثب افشایص سي،هیشاى 

 .ّبی هشهي کلیِ افشایص یبثذاثتالی افزاد ثِ ثیوبری 

چَى ثیوبری ّبیی هثل دیبثت ٍ فطبرخَى،درسٌیي ثبالتز ضبیغ تز است ٍایي دٍ ثیوبری ّن هی تَاًذ ػَارض کلیَی درپی 

 .داضتِ ثبضذ،ثٌبثزایي ّوِ افزاد ثبیذ هزاقت قٌذٍفطبرخَى خَد ثبضٌذ
  

 


