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 بهتتر  و هستتن   ویتامین خوب منبع گروه این ها میوه گروه .2

 شود استفاده ان مختلف انواع از روزانه است

 الزم و باشن  می پتاسیم دارای ها میوه مختلف انواع: مهم نکات

  شود توجه آنها پتاسیم محتوای به مصرف هنگام است

 : پتاسیم اساس بر جات میوه بن ی تقسیم

 ،لیمو گالبی ،کمپوت هلو ،نکتار اخته ،زغال انگور آب: کم پتاسیم

  شیرین

 تتر   لیمتو  ،آب فتروت  گریت   ،آب سیب آب: متوسط پتاسیم

 ،ستیب  فرنگی ،توت انگور،تمشک( کمپوت یا تازه) ،آناناس ،آلوتازه

 ،هلتو  ،نتارنگی  ،گتیالس  فتروت  ،گریت   ،کشمش توت شاه ،انجیر

 ،انبه ،هن وانه

 آلتو  زرد ،برگته  خشتک  انجیتر  خشتک،  ،آلتو  آلو آب: باال پتاسیم

 ،آب ،طتتالبی ،شتتلی  کمپتتوت یتتا تتتازه آلتتو ،زرد ،خرمتتا ،پرتقتتال

  ،موز تازه ،گالبی ،گرمک پرتقال،کیوی

 الزم و دارنت   مهمی مغذی مواد گروه این سبزیجات گروه .3

 مصرف ساالد عنوان به ان با همراه یا ها غذا پخت هنگام در است

  شون 

 استاس  ایتن  بتر  و هستتن   پتاستیم  دارای سبزیجات: مهم نکات

 .شون  می تقسیم

 کتاهو  سبز ،فلف  ،شاهی کن ه پوست ،خیار سبز لوبیا: کم پتاسیم

  خام کلم ،انواع

 ،تربچته  ،پیتاز  ،بروکلتی  ،بادمجتان  خام اسفناج: متوسط پتاسیم

 ستبز  ،نختود  کلتم  ،گ  پخته ،کلم تازه ،قارچ ،شلغم ،ریواس ،ذرت

 خام ،تره پخته ،هویج

 ،کلتم  ،چغنت ر  فرنگتی  گوجه فرنگی،رب گوجه آب : باال پتاسیم

 تنت   ،فلفت   ش ه سرخ یا پز آب زمینی سیب پخته کرفس بروکس 

 ،تتره  پختته  استفناج  فرنگتی،  ،گوجه حلوایی،بامیه ،ک و پخته ،قارچ

 پخته

 

ر بیشتری هستتن  والزم استت   مق ار فسفبرخی از سبزیجات دارای 

دقت بیشتری شود مانن  نخود سبز ،قارچ ،ذرت ،بامیه  در مصرف آن

 اسفناج پخته ،رب گوجه فرنگی و سیب زمینی آب پز

 فتراورده  انتواع  و شتیر  شام  گروه این لبنیات و شیر گروه .4

 پتروتیین  و کلستیم  خوب منبع گروه این غذاهای.  است لبنی های

 .هستن 

 و پتاسیم مق ار بودن باال دلی  به گروه این غذایی دموا: مهم نکات

 لبنی مواد.  گردد دریافت بیمار وضعیت به توجه با است الزم فسفر

  هستن  زنی س یم مق اری دارای

 گوشتت  انتواع  شام  گروه این غذایی مواد ها گوشت گروه .5

 است کالباس و ،سوسیس احشایی های ،گوشت مرغ ،تخم ها

 بنتابراین  و بتوده  چربی دارای  ها گوشت انواع بافت: مهم نکات

 دی  قاب  های غذاهاچربی ش ن چرب از جلوگیری برای است الزم

 ...و گوشت روی های ،وچربی مرغ پوست مث  شود ج ا آنها

   هست  زیادی س یم دارای ماهی تن مانن  کنسروها انواع

 دارای...(و مغز و ،جگر قلوه و دل) احشایی های مانن گوشت اقالمی

 . مضرهستن  چربی باالو فسفر

 فسفرتوصیه و س یم باالبودن علت به ها پنیر و کالباس و سوسیس

  ..شون  نمی

 های ،چربی گیاهی های روغن ها روغن و ها چربی گروه .6

 .دارن  قرار گروه این در روغنی های ،دانه حیوانی

 استت  بهتتر  هتا  چربتی  گتروه  غتذایی  مواد مصرف در: مهم نکات

 . شود جام  های روغن جایگزین مایع های روغن مصرف

 در و دارنت   بتاالیی  فستفر  ،بتادام  ،پسته گردو مانن  روغنی مغزهای

   .دارن  هم ییباال س یم شون  داده بو نمک با که صورتی

               

 متان  در در موفقیتت  بترای  و استت  نیمتا  در رو  نوع همودیالیز

 جهتت  زیتر  مطالتب .  دارد زیتادی   اهمیتت  صتحی   تغذیه رعایت

 و غتذایی  های ،گروه مغذی مواد با همودیالیزی افراد بیشتر آشنایی

 بترای  کوچتک  چنت   هر نماییراه بتوان  واریم امی  که باش  می ...

 .باش  عزیزان شما

 مهم غذایی مواد با یآشنایاول : گام

 منابع.  است ب ن برای مغذی مواد مهمترین از یکی: ها پروتئین

 افتراد  در.  باش  می غالتو ،لبنیات مرغ ،تخم ها گوشت شام  آن

 . است الزم افراد سایر به نسبت بیشتری مق ار دیالیزی

 ان زیاد مق ار دریافت.  است ب ن در موجود امالح جمله از: سدیم

 .شود می فشارخون افزایش و تشنگی باعث

 باالیتا  خیلتی  پتاستیم . است ب ن برای الزم ازامالح یکی: پتاسیم

 . گذارد می تاثیر قلب ضربان بر خون در پایین خیلی

 ختون  در زیتاد  فستفر . باشت   می ب ن برای الزم امالح جزء:فسفر

 .شود می استخوانی مشکالت و پوستی خار  باعث

 غذایی های گروه با آشنایی :گام دوم

 : شون  می تقسیم گروه شش به غذایی مواد

 ،برنج گن م) غالت انواع شام  گروه این غالت و نان گروه .1

 . باش  می آنها های فراورده و(، ،جو

 فستفر  و س یم دارای  غذایی مواد برخی گروه این در:مهم نکات

 هتای  فتراورده  شون مانن  مصرف کم مقادیر در بای  و بوده بیشتری

 ستاقه ) دار ستبوبس  ،بیسکوییت دار سبوس نان قبی  از دار سبوس

 بته  نستبت  فسفربیشتتری  دارای کرمت ار  های بیسکوییت.( طالیی

 شتود  متی  افتزوده  انهانمک به که اقالمی .باش  می آن ساده انواع

 ست یم  دارای...  و شور ؛چوب نمکی های ،بیسکوییت چیپس مانن 

 باش  می باال

 

 



 

 

 مصرف مثال دارن  سالمتی بر متفاوتی اثرات ها چربی مختلف انواع

 یهتای  بیمتار  با...و ،کره گوشت چربی مانن  حیوانی های چربی زیاد

 هتای  روغتن  متعتادل  صترف م یا و است ارتباط در سرطان و قلبی

 .دارد سالمتی بر مثبت تاثیر روغنی های دانه و مایع گیاهی

 نحوه ی صحیح طبخ غذا: سوم گام

 ح  از بیش دی ن حرارت از که باش  صورتی به غذا پخت نحوه ی

 آبپتز . شتود  بت ن  وارد تتری  کم سمی مواد تا شود جلوگیری روغن

 در.  باشت   متی  پخت رو  بهترین کردن پز بخار یا و غذاها کردن

 .است افراد سایر از بیش سمی مواد تجمع همودیالیزی افراد

  غذایی های توصیه: چهارم گام

 ماننت   هستن  باالیی پتاسیم و فسفر حاوی پروتیینی منابع برخی 

 استت  الزم و میباشتن  ...و نخود ،لپه ،ع س لوبیا شام  که حبوبات

  شون  مح ود آنها مصرف

 میتوه  طعتم  با ،نوشی نی آبلیمو شربت مانن  انرژی پر غذایی ماد 

 امالح دارای ،شکر ژله یا ،مربا سفت نبات ،آب ،عس  یخی ،بستنی

 غتذایی  رژیتم  در انترژی  افتزایش  جهت بنابراین و هستن  ناچیزی

  شون  می توصیه

 گتاز  هتای  نوشابه همچنین و دار مغز و ئویی کاکا شکالت انواع 

 .باشن  می باالیی فسفر دارای دار

 مق ار به توجه با توان می را مع نی ،آب آب مانن  های نوشی نی 

 .  کرد مصرف مایعات ش ه تنظیم

 یا پتاسیم متوسط مقادیر حاوی چای و قهوه مانن  هایی نوشی نی 

 شون  مصرف کمرنگ صورا به یا کم مق ار به بای  و هستن  فسفر

 است س یم و فسفر زیادی مقادیر دارای آبگوشت  

 هتا  ستس  انتواع  سایر و وسیاه سبز ،زیتون فلف  شور،سس خیار 

 نشون  مصرف المق ور حتی است بهتر و دارن  زیادی س یم

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 

 قزوین 

 مرکز آموزشی درمانی والیت

 مالحظات غذایی در بیماران دیالیزی

 

 

 دفتر پرستاری

سالمت واحد آموزش  

 

 

 

 

 

 میتوان شود کمتر بیمار در تشنگی احساس اینکه برای

 : کرد استفاده زیر های راه زا

 شود اجتناب زیاد(نمک) س یم حاوی غذاهای از 

 آدمتس  جویت ن  یتا  تتر   و ستخت  های نبات اب از استفاده 

 . شود می توصیه بزاق افزایش جهت

 و شتود  مصترف  یت   صتورت  بته  مصترفی  مایعتات  از بخشی 

 مقت اری  کنتیم  درست ی  ان از اهیم.خ می که آبی به همچنین

  شود بزاق ترش  تحریک باعث تا کنیم اضافه آبلیمو

 کنیم مصرف سرد صورت به را ها میوه  

 کنیم مصرف کوچک های لیوان درون را مایعات 

 

 فرد آزمایشات به توجه با دیالیز افراد در غذایی رژیم تنظیم:مهم

 بته  تغذیه کارشناس یا متخصص توسط مربوطه پزشک کمک با و

 مجتاز  غیتر  غتذایی  متواد  مصترف .  شتود  می انجام فردی صورت

 غتذایی  برنامه تنظیم و مشورت صورت در...(و پرفسفر و پتاسیم)پر

 مجتاز  اقالم از عادی مواقع در است بهتر و باشن  می مصرف قاب 

  .شود استفاده

 

  بهمن 22 بلوار ، الهیه مینودر،کوی قزوین،:آدرس

 والیت درمانی آموزشی مرکز

 

 با آرزوی سالمتی و بهبودی

 


