
 تغذیه در بیماران کلیوی
 

 پروتئین:  پروتئین یکی از مواد مغذی مورد نیاز بدن است. پروتئین در بسیاری از مواد غذایی وجود دارد. مهمترین منابع
 پروتئین با کیفیت باال انواع گوشت و لبنیات و تخم مرغ هستند. حبوبات و سبزیجات و غالت نیز حاوی پروتئین می باشند
  با پروتئین موجود در آنها از کیفیت پایینی برخوردار است. مددجوی گرامی توجه داشته باشید که جهت تعیین میزان مجاز

 دریافت پروتئین حتمًا با پزشک خود مشورت نمایید
 

  کربوهیدرات:  کربوهیدراتها بخش عمده انرژی مورد نیاز انسان را فراهم می کند. تمام غذاهای گیاهی دارای کربوهیدرات
 هستند. ممکن است بیماران کلیوی مبتال به دیابت باشند. در صورتی که قند خون بیماران مبتال به نارسایی کلیوی افزایش

 یافته باشد رعایت نکات زیر به کنترل قند خون کمک می کند
 .1.مصرف قند. شکر. عسل. مربا. پولکی. انواع شیرینی. کمپوت و نوشابه باید کاهش یابد.

 2.سعی  کنید برنامه غذایی به جای سه وعده در پنج تا شش وعده اما در حجم بسیار کم تقسیم شود تا از نوسانات قند خون
 جلوگیری گردد.

 3.از  انواع میوه ها و سبزی های کم پتاسیم مانند سیب. خیار پوست کنده و کاهو در طول روز استفاده شود.
 4.آبمیوه نسبت به میوه سبب افزایش بیشتر قند خون میشود. بنابراین بهتر است به جای آب میوه از میوه استفاده شود.

 5.در  صورت داشتن اضافه وزن بهترین راه کنترل قند خون کاهش وزن از طریق رژیم غذایی مناسب و ورزش است.
  الزم به ذکر است که بیماران مبتال به نارسایی کلیوی باید حتما تحت نظر پزشک اقدام به کاهش وزن نمایند. زیرا کاهش

 وزن خودسرانه احتمال وخیم تر شدن بیماری را فراهم می کند.
 

 چربیها و روغنها:
 چربی ها خاصیت انرژی زایی فراوان دارند. بنابراین مصرف این گروه غذایی برای تولید انرژی ضروری است. اما باید

 توجه داشت که مصرف بیش از اندازه چربی ها در بیماران مبتال به نارسایی کلیوی باعث افزایش کلسترول و تری
 گلیسیرید شده که این امر زمینه ابتال به بیماری های قلبی عروقی را در این بیماران فراهم می کند.

 1.سعی  کنید که از روغن های غیر اشباع مثل کانوال یا کلزا- سویا و زیتون استفاده نموده و از مصرف اسیدهای چرب
 اشباع .روغن جامد و روغن حیوانی خودداری کنید.

 2.باید از روشهای مناسب در پخت و پز مانند کباب کردن- آب پز کردن و بخارپز کردن استفاده کرده و از سرخ کردن
 مواد غذایی پرهیز کنید.

 3.باید از مصرف سوسیس- کالباس- مغز- دل و قلوه- جیگر- کله پاچه- پنیر پیتزا- پوست مرغ- کره- مارگارین و سس
 مایونز خودداری کنید.

 4. زرده تخم مرغ بیش از دو بار در هفته مصرف نکنید.
 5.از  گوشت و لبنیات کم چرب استفاده کنید. مقدار مصرف لبنیات به علت دارا بودن فسفر زیاد باید حتمًا توسط کارشناس

  تغذیه تعیین شود.
 6.مصرف گوشت قرمز را به دو بار در هفته کاهش دهید.

 


