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  مركز آموزشي،تحقيقاتي و ردماني قلب و رعوق شهيد رجائي

 در دیاليز صفاقي هیتغذ یراهنما

 

 

 هیشده در بخش تغذ هیته

    

با دفع سموم از بدن و حفظ تعادل مایعات ، عالئم نارسایي كلیه را تخفیف داده و بیمار را به سمت یك  دیالیز

 .زندگي طبیعي باز مي گرداند

 . یك ماشین نقش كلیه را بعهده گرفته، مواد زائد و آب اضافي را از خون تصفیه مي كندهمودیالیز،  در

 . دیالیز صفاقي ، مواد از طریق پرده صفاق خود بدن ) غشایي در داخل شكم ( تصفیه مي شوند در

م مي شود . صفاقي شكل آهسته تري از دیالیز در مقایسه با دیالیز خوني است و هر روز بطور دائم انجا دیالیز

در این روش هیچ ماشیني وجود ندارد و آن چیزي كه خون بیمار را تصفیه مي كند ، پرده صفاق خود بیمار 

 . روي احشاء را مفروش كرده است ومتر مربع  وسعت دارد ، قسمت داخلي شكم  2است . این پرده كه حدود 

ایع دیالیز وارد حفره شكم شده و مدتي در از طریق لوله كوچكي بنام كاتتر كه روي شكم تعبیه مي گردد م 

آن باقي مي ماند . در این مدت سموم و آب اضافي بدن از وراء این پرده وارد مایع دیالیز شده و با تخلیه این 

طي شبانه روز ، سموم به آرامي از خون  درمایع ،از بدن خارج مي گردند . با تكرار این عمل بدفعات الزم 

 . تصفیه مي شوند

صفاقي استقالل شخصي را باال مي برد و بیمار نیازي به مراجعه به بیمارستان ندارد و در منزل یا محل  الیزدی

 . كار قابل انجام است

  تغییراتي در رژیم غذایي بیمار ضروري است؟ چه

لیه سالم انجام مي بایست به اندازه كافي غذا بخورید ، اما با توجه به اینكه دیالیز قادر به انجام آنچه كه ك شما

  : مي دهد نمي باشد . ممكن است شما نیاز به تغییراتي در رژیم غذایي خود داشته باشید

 . غذاهایي كه غني از پروتئین باشدزیرا مقداري از پروتئین در طي دیالیز دفع مي شود خوردن

  كردن نسبي مایعات دریافتي محدود

 كردن چربي و نمك مصرفي محدود

 ر براي كمك به هضم و دفع روده هافیبر بیشت خوردن

فقط سه روز در هفته و هر بار  زكهیالیبصورت مداوم و همه روزه )برخالف  همود يصفاق زیالیآنجاییكه  د از

 تیچهار ساعت( انجام مي شود . مقدار بیشتري از پتاسیم ، مایع و پروتئین اضافه دفع شده و بنابراین محدود 

  . بود مترخواهدرژیم غذایي نسبت به دیالیز خوني كمایعات و پتاسیم و تغییرات 

تغییرات خاص در رژیم غذایي شما مورد نیاز باشد ، پزشك یا كارشناس تغذیه شما را راهنمایي خواهد  چنانچه

كرد . عالوه بر آندسته از مواد غذایي كه در این جزوه به آنها اشاره شده ، شما مي بایست به میزان كافي از 

 . وي ویتامین ها و آهن نیز استفاده كنیدغذاهاي حا
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 )فسفر ( فسفات

جلوگیري از بیماریهاي استخواني و خارش كه در نتیجه نارسایي كلیه بروز مي كند ، باید میزان فسفات  براي

 . خون به حداقل مقدار ممكن كاهش یابد

این غذاها استفاده مي كنند . به  در غذاهاي زیادي وجود دارد و معموال مردم بیشتر از نیاز بدنشان از فسفات

مرور زمان ، فسفر در بدن تجمع كرده و غلظت آن در خون باال رفته و بدنبال آن غلظت كلسیم سرم پایین مي 

را صرف مي كنند و لذا ضعیف و مستعد  ودآید و استخوانها براي تامین این كاهش ، كلسیم ذخیره شده در خ

مدتها قبل از دیالیز شروع مي گردد ولي معموال هیچ عالمتي را تا بعد  شكستگي مي شوند . این واكنش ها از

    از شروع دیالیز از خود بروز نمي دهند . دیالیز و بعضي از داروهایي كه تحت عنوان متصل شونده هاي فسفر

  (Phosphate Binders) د و در ضمن مي شوند ، مقداري از فسفات اضافي را از خون مي گیرن ختهشنا

مي توانند كلسیم اضافي را تامین كنند ، ولي این میزان كافي نیست لذا شما باید از مصرف غذاهاي حاوي 

 كهفسفر باال اجتناب كنید و این كار سختي است ، چون بسیاري از این غذاها پروتئین زیادي دارند و همانطور 

 . صرف كنیددر قسمت بعدي مي خوانید ، شما باید پروتئین بیشتري م

از جمله پنیر و فراورده هاي لبني ، (ي فسفر باال ، باید خودداري كنیداز مصرف پاره اي از مواد غذایي حاو لذا

  ).تخم مرغ ، دل ، جگر ، قلوه ، نوشابه و غذاهاي كنسرو شده

هاي شما باید به میزان فسفر خون خود توجه زیادي داشته باشید چون این موضوع با سالمتي استخوان شما

 . ارتباط مستقیمي دارد

 

 نیو پروتئ يانرژ

 .استفاده كند نیاز پروتئ يغن میدازرژیبا يصفاق زیالیدرمان با د مارتحتیب

رود، لذا  ياز دست م زیالید عیما قیاز طر يتا حد دهایاس نویو آم نیاست كه در آن پروتئ يعامل يصفاق زیالید

 دیخواه هیو گر نه دچار كاهش وزن و سوء تغذ دیدار يافتیدر نیئپروت شیبه افزا اجیآن احت ينیگزیجا يبرا

ها  نی. پروتئ دیكن يم افتیدر انیاز گوشت كم چرب و ماك يكاف نیكه شما پروتئ دیشد . مطمئن شو

در  نیفسفر باال هستند، بنابرا يدو محتو نیوجود دارند ، اما ا زین يلبن يدر تخم مرغ و فراورده ها نیهمچن

در شكم و جذب  يبه جهت احساس پر دیشو يم يصفاق زیالید ي.شما وقت دیعمل كن دمحتاطانهیامصرفشان ب

 يبخوردن وعده ها دیآن شما با رغمیعل يول دیداشته باش يمترك ي، ممكن است احساس گرسنگ شتریقند ب

اند سبب كاهش تو يم زین ي. عفونت ها و كم خون دیكم ( ادامه ده ریدر مقاد ياز سه وعده ول شتریمكرر )ب

 . شود هیاشتها شده و منجر به سوء تغذ
 

 

و درمان آن از  يریجلوگ يبرا دیو با رودیپرده صفاق از دست م قیاز طر يادیز نیالتهاب پرده صفاق، پروتئ در

 .اقدام گردد ينیپروتئ يو مكمل ها نیمصرف مناسب پروتئ قیطر

 ياغلب محتو يصفاق زیالید عیكمتر معمول است . ما زیالینسبت به همود يصفاق زیالیدست دادن وزن در د از

شود .  يم يو مانع الغر دهیگرد نیتام يادیز يقند است كه با جذب آن به داخل بدن ، انرژ يادیز ریمقاد

 . شده است شنهادیپ مارانیب نیدر ا يجهت مصرف كمتر مواد قند نیبد
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 و نمك عاتیما

 

شما ادرار را  يها هیو كل دیكنترل كن دیتوان يمقدار آب بدنتان را نم ، دیهست هیكل یيشما دچار نارسا يوقت

تواند در بدن باال رود.  يم عیسازند ، لذا حجم ما ينم ياصالً ادرار ایكنند  يم دیكمتر از نرمال تول يلیخ

از  يافو نمك داشته باشند . نمك اض عاتیدر مصرف ما يشتریب تیمحدود دیبا يزیالید مارانیهمه ب نیبنابرا

خواهد شد . اما با  شتریب عاتیو احتباس ما شتریشدن آب ب دهی، باعث نوش ياحساس تشنگ شیافزا قیطر

 . ونددیپ يبوقوع م زیالینسبت به همود ي، احتباس آّب و نمك كمتر يصفاق زیالیساعته د 21توجه به عملكرد 

 . دییخود مشاوره نما، حتماً با پزشك  دیورم هست ایوزن و فشار خون  شیدچار افزا اگر

 

 میپتاس

 

 شیبه افزا يممكن است شما حت يموثر است ، لذا گاهگاه اریاز خون شما بس میپتاس هیدر تصف يصفاق زیالید

در بدن ،  میپتاس شینادر و در صورت بروز افزا اری. البته در موارد بس دیداشته باش اجیاحت میمقدار پتاس

و  ينیزم بی، موز ، قارچ ، س اسفناجخام ،  جاتیخواهد بود . سبز يرضرو یيغذا میدر رژِ میپتاس تیمحدود

 . باشند يم میپتاس ادیز اریبس ریمقاد يشكالت حاو

 

 92429322933.   دییمراجعه فرما مارستانیب هیخود به واحد تغذ یيغذا میرژ میتنظ يبرا

 

 


