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 اّداف رعبیت رصین غذایی

 وبّص هیضاى هشي ٍ هیش -

 افضایص سٍحیِ ٍ احسبس سالهتی -

 ػشٍلیوبّص ػَاسض للجی  -

 وبّص دسدٍ پَوی استخَاى -

 ثْجَد اضتْب -

 وبّص تدضیِ پشٍتئیي ّبی ثذى -

 خلَگیشی اص تدوغ آة اضبفی دس ثذى -

 خلَگیشی اص اختالالت الىتشٍلیتی -

 خلَگیشی اص افضایص فطبسخَى -

 وبّص تدوغ اسیذ دس ثذى -

 ثْجَد سیستن دفبػی ثذى -

ِ در حبلت کلی یک بیوبر دیبلیشی السم است ک

 هَارد سیز را رعبیت کٌد:

 غزاّبی حبٍی پشٍتئیي ثبال هصشف وٌذ  -1

هصشف ًوه سا ثِ حذالل سسبًذُ ٍ سؼی  -2

وٌٌذ وِ غزا سا ون ًوه تْیِ ٍ اص هصشف ًوه 

سش سفشُ اختٌبة وٌٌذٍ ّوچٌیي اص هصشف 

 غزاّبی حبٍی پتبسین ٍ فسفش ثبال اختٌبة وٌٌذ.

ًجبیذ آصاداًِ ٍ ثِ هیضاى صیبد هبیؼبت  -3

لیَاى ثیطتش اص  3ثٌَضیذ ثلىِ ثبیذ فمط دس سٍص 

هیضاًی وِ اداسُ هی وٌیذ هبیؼبت هصشف وٌیذ. 

 )ضبهل آة یب چبی یب لَُْ(.

 گزٍُ هی ببشد. 6هَاد غذایی بطَر کلی شبهل 

 گشٍُ گَضت ٍ هَاد پشٍتئیٌی -1

 گشٍُ ًبى ٍ غالت -2

 لجٌیبتگشٍُ ضیش ٍ  -3

 گشٍُ هیَُ خبت -4

 گشٍُ سجضیدبت -5

 گشٍُ چشثیْب -6

گزٍُ غذایی  6تَصیِ ّبی السم در سهیٌِ هصزف ایي 

 بِ اختصبر تَضیح دادُ هی شَد:

 گزٍُ گَشت ٍ هَاد پزٍتئیٌی:

ثیوبساى دیبلیضی ًیبص ثِ هصشف گَضت ٍ هَاد 

پشٍتئیٌی ثیطتشی داسًذ. ثٌبثشایي ثبیستی 

توبم ٍػذُ ّبی غزایی  هصشف ایي هَاد سا دس

ٍاحذ  11تب  8خَد داًستِ ثبضٌذ یب ایٌىِ سٍصاًِ 

غزای پشپشٍتئیي ضبهل هَاد صیش سا هصشف 

 وٌٌذ.

 هبّی،تخن هشؽ -هشؽ -گَضت لشهض

گشم گَضت لشهض یب ثِ اًذاصُ یه لَطی  31 -

 وجشیت )یه ٍاحذ(

دفتزچه رژیم غذایی جهت 

 همودیالیزیبیماران 

 



 ٍاحذ( 3ًصف سیٌِ هشؽ ) -

 ٍاحذ( 3یه هبّی هتَسط ) -

 ٍاحذ( 3هشؽ ) ػذد تخن 3 -

هصشف حجَثبت ثِ ایي هٌظَس ثبیستی ثؼلت 

داسا ثَدى سطح ثبالی پتبسین ٍ فسفش هحذٍد 

ضَد ٍ دس صَست هصشف ًیض ثبیذ یه ضت دس 

آة خیسبًذُ ٍ آثص دٍس سیختِ ضَد ٍ سپس 

دس آة صیبد پختِ ٍ ثبص آة آى دٍس سیختِ ضَد 

 ٍ ثِ همذاس ون دس غزا استفبدُ ضَد.

 گزٍُ ًبى ٍ غالت

ایي گشٍُ ضبهل ًبى،ثشًح، هبوبسًٍی ٍ رست ٍ 

 اًَاع آسد است.

هصشف ًبى ٍ غالت سجَس داس ثؼلت داسا 

 ثَدى فسفش صیبد ثبیذ هحذٍد ضَد.

 8یه ثیوبس دیبلیضی سٍصاًِ هی تَاًذ حذٍد 

 ٍاحذ اص ایي گشٍُ دسیبفت وٌذ.

 

 

 

 

 

 

ش ٍاحذ ًَع غالت  همذاسّ 

 لیَاى 2/1 ثشًح پختِ

 لیَاى 2/1 هبوبسًٍی

 ػذد وَچه 1 ًبى ثبگت

سبًتی  11 × 11ثشش اص  2 ًبى سٌگه

 هتش

 سبًتی هتش 11 × 11ثشش  4 ًبى لَاش 

 

 

 گشم 31 ویه

 لیَاى 4/3  رست 

 

 گزٍُ شیز ٍ لبٌیبت

ایي گشٍُ ضبهل ضیش، هبست، خبهِ،ثستٌی ٍ 

پٌیش هی ثبضٌذ وِ سشضبس اص پشٍتئیي ثب اسصش 

حیبتی ثبال ٍ هَاد هؼذًی خصَصبً ولسین ٍ 

فسفش ٍ پتبسین هی ثبضٌذ. ایي گشٍُ ثؼلت ثبال 

ثَدى فسفش ثْتش است ثب یه ................. ثِ 

فسفش هثل وشثٌبت ولسین هصشف ضًَذ. 

 سٍصاًِ اص ایي گَُ ضبهل  همذاس تَصیِ ضذُ

 

گشم یب  3 -لیَاى هبست 2/1لیَاى ضیش ٍ  2/1:

لیَاى  2/1ثِ اًذاصُ یه لَطی وجشیت پٌیش ٍ 

 ثستٌی

 گزٍُ هیَُ جبت:

ُ ّب حبٍی پتبسین ّستٌذ ٍلی هیضاى یَتوبم ه

 آًْب هتفبٍت است.

ثبیذ حتوب اختٌبة  اس هیَُ ّبی حبٍی پتبسین ببال

ن ٍ یب هتَسط پتبسین وٌیذ. اص هیَُ ّبی گشٍُ و

ثبس دس سٍص استفبدُ وٌیذ ٍ  3تب  2هی تَاًٌذ تب 

هدبص سٍصاًِ یىجبس آة هیَُ حذٍد ًصف لیَاى 

 -هی ثبضذ هیَُ ّبی حبٍی  پتبسین ثبال : پشتمبل

 –هَص  -گالثی –طبلجی  –ضلیل  –خشهب   -ویَی 

  –ٍ آلَ ٍ گَخِ سجض  –صسدآلَ  –گشهه 

 ًٌذ ثشگِ صسدآلَهیَُ ّبی خطه ٍ ثشگِ ّب هب

  هیَُ ّبی حبٍی پتبسین کن ٍ هتَسط:

لیوَ  –ووپَت گالثی  –ػصبسُ ّلَ  -آة اًگَس

ػذد وَچه(  15اًگَس ) –لیوَ تشش  –ضیشیي 

ًبسًگی –گیالس  -سیت–تَت فشًگی  –توطه 

 اًجِ –ٌّذٍاًِ  -ّلَ –

 

 



 گزٍُ سبشیجبت:

توبم سجضیدبت حبٍی پتبسین ّستٌذ ٍلی ثشخی 

   اص پتبسین ّستٌذ ٍ ثبیستی اص آًْب سشضبس

ثبس اص  3تب  2هحذٍد ضًَذ. هصشف  سٍصاًِ 

 گشٍُ ون ٍ هتَسط پتبسین آًْب تَصیِ 

هی ضَد. ّش ثبس ًصف لیَاى( ثشای ون وشدى 

همذاس پتبسین سجضیدبت آًْب سا دس آة صیبد 

پختِ ٍ آثص سا دٍس ثشیضیذ. سیت صهیٌی سا 

 پَست وٌذُ ٍ ثِ هذت یه ضت ثخیسبًیذ تب

 پتبسین آى وبّص یبثذ.

 -وشفس پختِ –چغٌذس  سبشیجبت بب پتبسین ببال:

 -ثب هیِ )فسفش ثبال( -لبسذ پختِ )فسفش ثبال(

سیت –آة گَخِ فشًگی ٍ خَد گَخِ فشًگی 

سة گَخِ -اسفٌبج پختِ )فسفش ثبال( –صهیٌی 

–تشُ پختِ  –فلفل تٌذ  -ولن ثشولی–فشًگی 

 هبسچَثِ -وذٍ تٌجل

خیبس  -لَثیب سجض پتبسین کن ٍ هتَسط:سبشیجبت بب 

 -ولن خبم -ضبّی -فلفل سجض -پَست وٌذُ

 -تشثچِ -پیبص -ثبدًدبى –اسفٌبج خبم  -وبَّ

 -وشفس خبم -وذٍ –ضلغن  -سیَاس -رست

 -ًخَد سجض)فسفش ثبال( -ولن گل -ولن پختِ

 تشُ خبم–َّیح 

 

 

 گزٍُ رٍغي ٍ چزبی ّب:

ش ٍ ایي گشٍُ ضبهل پشٍتئیي ًبچیض ٍ فسف

پتبسین اًذن هی ثبضذ، هصشف ایي گشٍُ ثبیذ 

طجك تَصیِ ی پضضه  وبسضٌبس تغزیِ ثب 

تَخِ ثِ دادُ ّبی آصهبیطگبّی ثیوبس صَست 

 پزیشد.

هصشف داًِ ّبی سٍغٌی هبًٌذ پستِ ٍ ثبدام ٍ 

فٌذق ٍ تخوِ ًیض ثِ دلیل ثبال ثَدى فسفش ٍ 

 پتبسین ثبال ثبیذ هحذٍد ضَد.

 هکول ّبی ٍیتبهیي:

دلیل اص دست سفتي ٍیتبهیٌْبی هحلَل دس ثِ 

ة دس حیي دیبلیض هىول ٍیتبهیي حبٍی تیبهیي، آ

، vit B12سیجَ فالٍیي، ًیبسیي، اسیذ پبًتَتٌیه، 

B6  اسیذ اسىَسثیه ٍ پیشیذٍوسیي الصم ٍ

 است

 ٍرسش: 

ٍسصش دس وبّص لٌذ خَى، چشثی خَى ٍ سبیش 

هَاد هضش هَخَد دس خَى ثسیبس هفیذ است، 

دلیمِ ًشهص یب پیبدُ سٍی  45ثِ حئبلل تَصیِ 

 دس سٍص هی ضَد.

 

 

 


