
 

بايستي رعايت نكات تغذيه اي را  كليوي بيمارانطور كلي 

  . سرلوحه كار خود قرار دهند

محدود شود، زيرا  در بيماران كليوي مصرف نمك بايد كامالً

سبب افزايش فشارخون مي شود و فشارخون عوارض 

بيماري را تشديد مي كند؛ همچنين مي تواند باعث احتباس 

 ۲۴۰۰نمك مصرفي نبايد روزانه بيش از . آب در بدن گردد

.). يعني تقريبا يك قاشق چايخوري(ميلي گرم باشد 

  . ر از سبزيجات تازه استفاده شودكالبيشت

  چگونه نمك نخوريم

اين امر شايد در . طبخ غذا از حداقل نمك استفاده شود

ابتدا كمي برايتان سخت باشد اما باالخره به آن عادت 

مقادير بيشتر نمك فقط در شرايط آب و . خواهيد كرد

يك  در اين موارد. هوايي گرم يا در طول شيردهي الزم است

  . قاشق چايخوري نمك كافي خواهد بود

از گذاشتن نمك بر سر سفره و مصرف آن هنگام  مطلقاً -

  .صرف غذا خودداري كنيد

در صورت مصرف پنير بايد نمك آن را به طور كامل  -

  .بگيريد

نان مصرفي بايد كم نمك و تهيه شده از آرد سبوس  -

شود كه اگر از در خاتمه پخت به آن روغن اضافه  سپس

 .انواع مايع باشد بهتر است

  ازچه غذاهايي بايد پرهيز كرد؟   

مواد غذايي زير بايد محدود شوند زيرا حاوي سديم  -  

  بااليي هستند

چيپس و پفك، چوب شور، بادام شور، بادام زميني، انواع 

تخمه ها، زيتون پرورده، خيارشور، كلم شور، ترشي ها، رب 

كالباس، كنسرو گوشت، برگرها و ساير  ها، سوسيس و

فرآورده هاي گوشتي و ماهي هاي دودي، ساردين، تن 

ماهي، انواع پنيرها، غذاهاي شور و كنسروي و فرايند شده، 

تردكننده هاي گوشت، سس سويا، سس و رب گوجه فرنگي، 

خردل، ادويه هاي مركب و چاشني هاي آماده مخصوص 

  .ساالد

ذاتي در غذاهاي با منشا حيواني مثل  ميزان سديم به طور -

  . انواع گوشت ها، شير، پنير و تخم مرغ باالست

مصرف سبزي هاي غني از سديم مانند اسفناج، كرفس،  -

هويج، كنگر، كلم، شلغم، ريواس و چغندر حتي االمكان 

  .محدود شود

مصرف ويتامين بخصوص ويتامين هاي محلول در آب به  -

علت  و در افراد دياليزي ضروري است ۶Bويژه ويتامين

مصرف . درصد از افراد دياليزي، چربي باالاست ۵۰مرگ 

  . چربي در اين بيماري مثل سم است و بايد محدود شود

  !چند راهكار براي كاهش چربي وعده هاي غذايي

. چربي خورش، خوراك و سوپ را پيش از مصرف بگيريد -

توانيد پس از پخت، آن را در براي ساده شدن اين كار مي 

يخچال خنك كنيد تا روغن موجود در آنها جدا شده و به 

در مورد غذاهاي كنسرو . راحتي از سطح، برداشته شود

مي توانيد . شده نيز مي توانيد همين كار را انجام دهيد

غلظت خورش هاي كم چرب را با آرد گندم و آرد ذرت 

  . بيشتر كنيد

ماهي، مرغ و تخم مرغ را بدون روغن و  مي توانيد گوشت، -

همچنين مي . با روغن موجود در خود آنها كباب نماييد

توانيد پيش از پخت براي خوشمزه نمودن آنها مدتي آنها را 

  .در آب ليمو و سركه يا انواع سبزي ها بخوابانيد

حتما قبل از مصرف گوشت هاي قرمز، تمام چربي قابل  -

پوست مرغ را كه حاوي چربي زياد . روِيت آن را جدا كنيد

ن از سرخ كردن گوشت اجتناب حتي االمكا. است جدا كنيد



 

بهترين راه پخت گوشت و مرغ، آب پز كردن و كباب  .كنيد

طريق  بدين. كردن و بريان كردن در فر يا مايكروفر است

  دبراي پخت، روغن اضافه نمي كني

خت آن آب پز و سفت كردن تخم مرغ، بهترين طريقه پ -

عدد زرده تخم مرغ در هفته و  ۲مصرف حداكثر . است

  .استفاده از سفيده به شكل آب پز مانعي ندارد

برنج به شكل كته و بدون روغن طبخ شده و سپس در 

خاتمه پخت به آن روغن اضافه شود كه اگر از انواع مايع 

  باشد بهتر است 

ويو طبخ انواع غذاها به شكل آب پز، بخارپز يا در ماكرو -

  . بدون نياز به سرخ كردن صورت گيرد

دريافت فيبر موجب كاهش جذب چربي غذا مي شود،  -

پس سعي كنيد هميشه در كنار غذا، سبزيجات و ساالد با 

  .هويج فراوان استفاده كنيد

طبخ انواع غذاها به شكل آب پز، بخارپز يا در ماكروويو  -

  . بدون نياز به سرخ كردن صورت گيرد

دريافت فيبر موجب كاهش جذب چربي غذا مي شود،  -

پس سعي كنيد هميشه در كنار غذا، سبزيجات و ساالد با 

  باشدهويج فراوان 

  مواد غذايي غير مجاز

مغز، جگر، دل، زبان، كله پاچه، قسمت هاي چرب انواع  -

گوشت قرمز، گوشت دنده، گوشت چرخ كرده پر چرب، 

ماهي كنسرو شده در روغن، خرچنگ، سوسيس، كالباس، 

ميگو، خاويار، صدف، گوشت غاز و مرغابي، شير و ماست 

پرچرب، پنير محلي، پنير خامه اي، پنير پيتزا، بستني، 

خامه، سس هاي حاوي زرده تخم مرغ و پر چرب مانند 

مايونز، روغن حيواني، روغن نباتي جامد، كره، دنبه، روغن 

ها و شيريني جات خامه دار و  نارگيل، مارگارين، بيسكويت

 Fastچرب، شكالت، تنقالت چرب مثل چيپس و پفك،

Food غذاهاي سرخ كرده و پر روغن، بادام زميني ،.  

به جاي كره و روغن نباتي جامد بهتر است از روغن  -

  . زيتون، ذرت، سويا و كانوالاستفاده شود

 براي افزايش ميزان انرژي دريافتي، مصرف نشاسته، -

گندم، آب نبات، عسل و مربا، بستني يخي، شربت و ژله 

   .توصيه مي شود

 FO-TR-۰۷: شماره سند

  A:شماره ويرايش

  
 
 
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل
  
  

  اي در بيماران كليوي نكات تغذيه
  
 

 
  
  

  واحد آموزش 
  بيمارستان سيدالشهداء
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