
   

  

 تغذیه و دیالیز
اگدش  .  تغزیِ ٍ دیبلیض استجبط هْوی ثب یک دیگش داسًدذ   

ضوب یک ثیوبس دیبلیضی ّستیذ هوکي است الصم ثبضذ 

ضودب هدی     .  تغییشاتی دس سطین غزایی تبى ایجبد کٌیذ

تَاًیذ ثب هشاجعِ ثِ کبسضٌبس تغزیِ ٍ  سطین دسهبًی دس 

 .هَاسد هَسد ًیبص هطَست ًوبییذ

 چشا یک ثیوبس دیبلیضی ًیبص ثِ یک سطین خبظ داسد؟ 

ثِ دلیل ایٌکِ کلیِ ّبی ضوب تَاًبیی دفع هَاد صائذ ٍ   

هبیعبت اضبفی هَجَد دس خَى ضوب سا ثِ اًذاصُ کبفدی  

ثٌبثشایي هوکي است ثذى ضوب ًیبصّبی خبظ اص   .  ًذاسد

جولِ هحذٍدیت هبیعبت ٍ تغییش دسیبفت ّبی غزایدی  

 .خبصی دس سطین تبى داضتِ ثبضذ

کبسضٌبس تغزیِ ثِ ضوب کوک خَاّذ کشد ثشًبهِ ّدبی  

غزایی خَد سا ثِ طَسی طشاحی کٌیذ کِ اص ثدشردشاسی   

 .تعبدل ٍ ثْجَد ٍضعیت ثذًتبى اطویٌبى حبصل ضَد

 

 

 

 

 :توصیه های رژیمی

ّوِ هیَُ ّب ٍ سجضیجبت پتبسین داسًذ اهب  اًَاع 

هطخصی ًسجت ثِ ثقیِ پتبسین ثیطتشی کِ ثبیذ هصشف 

 .آًْب هحذٍد یب کال حزف ضَد

 :سجضیجبت ٍ هیَُ ّبی کِ ثبیذ هحذٍد یب حزف ضًَذ

 هیَُ ّبی پشپتبسین

 کیَی

 گشهک

 خشثضُ

 گالثی تبصُ

 هَص

 خشهب

 صسد آلَ

 ضلیل

 طبلجی

 خشهبلَ

 آة آلَ

 آلَ ثخبسا

 اًجیش خطک

 ثشگِ صسد آلَ

 پشتقبل

 اًبس

ثدِ طدَس     .  هصشف ضیش ، هبست ٍ پٌیش سا هحذٍد کٌیدذ   -

تقشیجی هجبص ثِ هصشف یک دٍم استکبى ضیش، یدب یدک       

صیشا لجٌیبت غٌی اص فسفدش  .  فٌجبى هبست دس سٍص هی ثبضیذ

 .ّستٌذ

پٌدیدش   :  لجٌیبت کن فسفش کِ هی تَاًیذ هصشف کٌیذ ضبهل

 .خبهِ ای، خبهِ غلیظ است

اص هصشف آة خَسضت ّب، آة گَضت ّب، آة غزا ّب ٍ آة 

 .کوپَت ّب پشّیض ًوبییذ

 سجضیجبت پشپتبسین

سة گَجِ 

 فشًگی

سیت صهیٌی آة 

 پض یب پَسُ ضذُ

سیت صهیٌی 

 تٌَسی

سین صهیٌی 

 سشخ کشدُ

  ثبهیِ 

آة گَجِ 

 فشًگی

 گَجِ فشًگی

 سجضی پختِ

 کذٍ حلَایی

 فلفل تٌذ

 ًخَد فشًگی

 اسفٌبج پختِ

 چغٌذس

 کشفس پختِ

 ربسچ پختِ

 ثبرال سجض 

 کلن ثشٍکلی
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 هصشف ًوک سا هحذٍد کٌیذ-

هصشف کوتش ًوک ّن ثِ کٌتشل فطبس خَى کوک 

هی کٌذ ٍ ّوچٌیي ثِ  کٌتشل دسیبفت هبیعبت ثیي 

چدشا کدِ     .  ٍعذُ ّبی دیبلیض ساحت تش هی ضدَد 

هصشف ًوک ثبعث تطٌگی ثیطتش ضذُ ٍ ثدبعدث   

تجوع هبیعبت دس ثذى دس فبصلِ ثیي جدلدسدبت      

ثِ جبی هصشف ًوک هیتَاًیذ اص .  دیبلیض هی گشدد

ادٍیِ ّب ٍ سجضیجبت جْت هعطش ًوَدى غزا ّدب  

 .استفبدُ ًوبییذ

هَاد غزایی صیش ثبیذ ثِ خبطش سذین ثبال هحدذٍد  

 :ضًَذ

چیپس، پفک، چَة ضَس، ثبدام صهیٌی،تشضی ّب، 

تخن،صیتَى پشٍسدُ،خیبسضَس،سَسیس ٍ کبلجبس، 

کٌسشٍّب،هبّی ّبی دٍدی،تي هبّی،اًَاع پٌدیدش   

ّب،سة گَجِ فشًگدی،چدبضدٌدی ّدبی آهدبد           

 ...ٍ ( کبسی)سبالد،سس ّب،ا ادٍیِ ّبی هخلَط

هشغ ،   :  دس ّش ٍعذُ اص غزاّبی پش پشٍتئیي هثل-

 .هبّی ٍ تخن هشغ هصشف ًوبییذ

هٌبثع پشٍتئیٌی هثل کشُ ثبدام صهیٌی، هغض ّب، عذس ٍ 

لَثیب ٍ سَیب ثِ دلیل ایي کِ هٌجع غٌی اص پتبسیدن ٍ    

 .فسفش ّستٌذ کوتش استفبدُ ًوبییذ

 چِ غزا ّبیی ثشای ضوب هفیذ ّستٌذ ؟

 .هصشف هیَُ ٍ سجضیجبت سا فشاهَش ًکٌیذ

ٍ (  ّش ٍاحذ هعبدل یک هیَُ هتَسط)  سٍصاًِ سِ ٍاحذ 

( لیدَاى سدجدضی     1ّش ٍاحذ هعبدل ) سِ ٍاحذ سجضی 

 (ثِ غیش اص هیَُ ٍ سجضیجبت پش پتبسین.) هصشف کٌیذ

دیبلیض ثبعث کبّص چطوگیش  آًتی اکسیذاى ّدب دس      

ثٌبثشایي تبهیي آًتی اکسدیدذاى ّدب       .: خَى هی ضَد

 .تَصیِ هی ضَد( A ،C ،Eثتبکبسٍتي، ٍیتبهیي ) 

 هشکجبت، تَت فشًگی، فلفل سجض:  Cهٌبثع ٍیتبهیي 

 سٍغي ّبی گیبّی، رست: Eهٌبثع ٍیتبهیي 

هیَُ ّبی صسد ٍ ًبسًجی، سجدضجدبت   :  هٌبثع ثتبکشٍتي

 ثشگ سجض تیشُ

الصم ثِ رکش است  چشثی خَى ثبال ثبعث ثذ حبل ضدذى  

 .افشاد دیبلیضی هی گشدد

 

 

 

 

 

 با آرزوی سالمتی

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی وخدهات بهداشتی درهانی هرهزگاى

 بیوارستاى پیاهبر اعظن ص قشن

 

 تَصیِ ّبی تغزیِ ای دس ثیوبساى دیبلیضی

 DI-05-99شناسنامه پمفلت آموزشی کد 

  

تَصیِ  ّبی تغزیِ ای دس 

 ثیوبساى دیبلیضی
  

  

 عٌَاى

 ٍحیذ خبًٍذ کبسضٌبس تغزیِ

 ایشهب سیحبًی کبسضٌبس پشستبسی
  

 تْیِ کٌٌذُ

 تبییذ کٌٌذُ کویتِ آهَصش ثِ ثیوبس

 سبل تْیِ 1911پبییض  

  

 ٍحیذ خبًٍذ کبسضٌبس تغزیِ
 ًبظش کیفی
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