مرادعً کنىدي محتزم  /همراي محتزم :
ایه مطالب جهت افزایغ اطالعات شما تهیً شدي است ردصىرت رهگىهن سىال و رپسغ و
نیاس هب راهنمایی رتشیب می تىانید هب صىرت حضىري هب بخغ دياليش با با شماري تلفه اهي -28
 -66783120داخلی 239بخغ دياليش اس طاعت  9صبح لغايت
 7شب تماص بگيزيد .

آشىایی با روع اهي تغذهی اي رباي بیماران دياليشي ضزوري
می باشد  .سىء تغذهی رد بیماران دياليشي هب علل متفاوتی ایجاد می
شىد اس جملً:
تغیيز حض ذؼایی و بی مزي بىدن غذا  ،افسزدگی همراي با خستگی و
ضعف  3،دياليش ان کافی ،احظاص رپ بىدن ػکم،

محدوديت رژیمی شديد ،خالی بىدن معدي هب مدت طىالنی و اسهال
ربخی مکمل اهي مىرد نیاس و اقبل تىصیً رد بیماران دياليشي جهت بهبىد

عالیم بالینی افزایغ فسفر :خارع  ،استخىان ردد
مىادي هک حاوي فسفر می باشد ػامل انىاع گىشت – لبنیات –
خشکبار – کنسزو – نىػاهب اه

تغذهی عبارتىد اس :
 استفادي اس آمپىل ارپکض رباي رفع کم خىنی  ،مصزف بکم
لس
ک
ل
پ
ی
ک
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غ
ص
م
ص
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ي
ض  ،زف م و و تا ه دي ، Dزف رو ه اهي

تىصیً اهي السم جهت کاسته فسفر
حذف شيز – ماست – بستنی – مصزف گىشت سفید
ن کاتی رباي رفع تشنگی

حاوي ام گا3

رد بیماران با لکشم فؼار خىن باال اس کؼک هب دلیل نمک سياد استفادي
نشىد

استفادي اس تکً اهي خی هب جاي آب ،آب نبات اهي سفت و رتع
سبشي و میىي خی ( خیار و سیب )  ،شست و شىي داهن با آب

عالیم بالینی افزایغ پتاسیم  :ضعف ػضالنی ،خستگی – تنگی نفض –

نىع میىي يا سبشیجات ديگر هب دلیل پتاسیم فراوان استفادي نمائید  .اس میىي

بی قراري – تحريک پذریي – تهىع و مش کالت قلبی – تپغ قلب

اهیی مانىد خرمالى – خرزبي و خرما و میىي اهي سرد روگ مثل سرد آلى طالبی

روشهاي کاسته پتاسیم:
خیظاندن سبشیجات – حبىبات قبل اس مصزف خیظاندي و آب آن
دور ریختً شىد  ،خرد كردن سبشیجات ،پخته رد سمان زنديک هب
مصزف .جدا كردن پىست مرغ قبل اس طبخ
ن کات مهم آمىسشی :
-1رد صىرت مصزف يک عدد رپتقال يا مىس رد روس نبايد اس چیه

نمی تىانید استفادي نمايىد .اس سبشیجاتی نظيز  :رتخىن – رتب سیاي – لبى –

بیمارستان شهدا ي يافت آباد

ن کات تغذهی اي رد بیماران دياليشي

ً
كرفض خام يا پختً – ربگ ذغىدر هب علت پتاسیم باال اصال استفادي نشىد  .اس
مصزف آجیل اه حبىبات هب علت سدیم و فسفر سياد اجتىاب نمادیی  .عدم
مصزف انن اهي سبىص دار مثل سن گک انن گىدم کامل – ربربي .تخم
مرغ را فقط هب شکل آب زپ مصزف کنىد .
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