کلیِ ّبهَاد سائذ ٍسوی حبصل اسسَخت ٍ سبس غذا ٍ هصزف

در توام غذاّایی کِ هیخَرین چٌذ تزکیب اصلی

پزٍتئیي ّب صزف تَلیذ اًزصی هَاد سائذ سوی سیبدی تَلیذ

دارٍّب را ّوزاُ ثب هقذاری آة ثِ صَرت ادرار اس ثذى خبرج

ٍجَد دارد کِ عبارتٌذ اس:

هیشَد ٍّوبى هقذار هحذٍد پزٍتئیي هصزفی را

هیکٌٌذٍ .قتی کلیِ ّب ًتَاًٌذ ایي کبر را ثِ خَثی اًدبم دٌّذ
شخص هدجَر ثِ استفبدُ اس دستگبُ ّوَدیبلیش هی شَد.

-1پزٍتئیي -2چزثی -3هَاد قٌذی یب ًشبستِ ای -4هَاد
هعذًی ٍ-5یتبهیي ّب -6آة کِ فقط سِ دستِ اٍل ثزای هب
تَلیذ اًزصی هی کٌٌذ ٍ سِ دستِ دٍم ثزای حفظ سالهتی .السم

دستگاُ ّوَدیالیش باعث هیشَد:

ّستٌذ.

ًیشثبیذاسپزٍتئیي ّبی هزغَة هثل سفیذُ تخن هزغ ٍگَشت
سفیذ دریبفت کٌٌذ.
 هقذار پزٍتئیي کشک ثسیبر ثبال ٍ ًوک فزاٍاًی دارد
پس هصزف آى را ثِ کلی قطع کٌیذ.
 چزثیْب هٌجع خَثی ثزای تبهیي اًزصی ّستٌذ اهب

-1هَاد سائذ ٍسوی اسثذى خبرج شَد .

چزثی هصزفی اس ًَعی ثبشذ کِ سالهتی شوب را ثِ

-2هقذار هَاد هعذًی هبًٌذ سذین ٍپتبسین ثِ حذ هطلَة ثزسذ.

خطز ًیٌذاسد هبًٌذ رٍغي سیتَى ،رٍغي کٌدذ ،رٍغي

-3خستگی ٍثی اشتْبیی ًبشی اس ًبرسبیی کلیِ کوتز شَد.

کلشا ٍ کزُ ثبدام سهیٌی .
 هَاد ًشبستِ ای ًیش هیتَاًذ درثزًبهِ غذایی افزاد

ٍلی ایي دستگبُ ًوی تَاًذ ّوِ کبرّبی کلیِ طجیعی را اًدبم

تحت درهبى دیبلیش افشایش یبثذ.

دّذ ثٌبثزایي کن خًَی ًبشی اس ًبرسبیی کلیِ اسثیي ًوی رٍد

 در صَرتیکِ فزد هجتال ثِ دیبثت ًجبشذ استفبدُ اس

ٍهَاد هعذًی هثل کلسین ٍفسفز حتی ثب دیبلیش ّن ثِ هقذار
طجیعی ًویزسذ ثِ ایي خْت کسی کِ ثب دستگبُ ّوَدیبلیش

عسل  ،هزثب  ،آة ًجبت  ،شیزیٌی خبت ً ،بى  ،ثزًح ،

درهبى هیشَد ًویتَاًذ ّز غذایی ثخَرد.ثیوبر کلیَی ثبیذ ثذاى

سیت سهیٌی ٍ هبکبرًٍی ٍ ...هی تَاى ثِ هیشاى

چِ غذایی را کوتز هصزف کٌذ ٍ در عَض چِ غذاّبیی را
ثیشتز هصزف کٌذ تب اًزصی کبفی دریبفت ًوبیذ.
1

افزاد دچبر ًبرسبیی کلیَی ثبیذ اًزصی هَرد ًیبس خَد را ثیشتز
اس هَاد ًشبستِ ای ٍچزثیْب دریبفت کٌٌذ چَى در صَرتیکِ
2

هٌبست استفبدُ ًوَد .اس هصزف ًبًْبی حبٍی ًوک
سیبد ٍ سیت سهیٌی چیپس شذُ خَدداری کٌیذ.
3

هَاد غذایی دیگزثِ دست آٍریذ.
بزای کٌتزل هیشاى هَادهعذًی دریافتی اس جولِ
سذین –پتاسین  -فسفز ٍکلسین بِ تَصیِ ّای سیز

بيمارستان صاحب الزمان (عج) شهرضا

تَجِ کٌیذ:
بیوار تحت درهاى با دیالیش چِ هیشاى هایعات هیتَاًذ

-1هصزف ًوک ثِ ّزشکل هحذٍد شَد.
-2اس هصزف سَسیس،کبلجبس ٍسس ّبی آهبدُ پزّیشکٌیذ

هصزف کٌذ؟
ثزای تعییي هیشاى هبیعبت هصزفی حدن ادرار 24سبعتِ خَدرا
اًذاسُ گیزی کٌیذ سپس ثِ اسای ّز کیلَ گزم ٍسى خَد11سی
سی آة درًظز ثگیزیذ ،هثالاگز ٍسى شخصی 45کیلَگزم ثبشذ
ایي عذد 451سی سی ثزای ٍسى اٍ خَاّذ ثَد  ،ثب خوع کزدى

هٌابع :اصَل رصین درهبًی(آسادُ ًَثخت)

راهنمای غذایی
بیماران دیالیز

اصَل تٌظین ثزًبهِ ّبی غذایی(پزٍیي هیزهیزاى)
تلفي تواس  (0323555 – 2 :داخلی )235

حدن ادرار  24سبعتِ ثب هقذار ثِ دست آهذُ ثِ اسای ٍسى حدن
هبیع هصزفی هشخص هیشَد .هبیعبت دریبفتی فقط شبهل آة،
آثویَُ  ،شزثت ٍ ًَشبثِ ًیست ثلکِ ّوِ هَاد غذایی کِ
هیخَرین دارای هقذاری آة ّستٌذ.هثال 61درصذ ٍسى گَشت
ٍاحذ آهَسش بِ بیوار

ٍ 01درصذ ٍسى هیَُ خبت آة است.شوب هیتَاًیذ ًیوی اس

ٍیزایص :سهستاى ٍ 3333باسًگزی :پاییش 3330

هبیعبت هَرد ًیبس خَد را اس طزیق ًَشیذًی ّب ًٍین دیگز را اس
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کذ سٌذA8 :
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