توصیه های غذایی برای بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیوی:
گوشت :
گوشت قرمز :چه به صورت کبابی و چه به صورت خو رشتی یک نوبت در هفته هر بار حداکثر  06گرم
مرغ :دو نوبت در هفته در هر نوبت حداکثر  06گرم
ماهی ( سفید ،کفال ،اوزون برون ،کولی ،فیتوفاک)  3 :نوبت در هفته در هر نوبت حداکثر  066گرم و
این در صورتی است که فسفر شما نرمال باشد.
گوشت های دیگر مثل خوتکا ،بوقلمون را می توان یک نوبت در هفته و در هر نوبت  06گرم مصرف کرد.
پروتئین گیاهی سویا را می توان دو نوبت در هفته و حداکثر  06گرم در هر نوبت مصرف کرد.
حبوبات :
حداکثر یک پیاله در روز و فقط دو بار در هفته
لبنیات :
لبنیات باید به صورت کم چرب مصرف شود .روزانه یک لیوان شیر و یک پیاله ماست و این در صورتی
است که فسفر شما نرمال باشد.
میوه فصل :
در صورت نرمال بودن پتاسیم شما مصرف میوه فصل به مقدار کم بالمانع است.
مصرف مایعات :
در صورت ورم پا  :مصرف انواع مایعات (آب ،چای ،آب میوه ،ماالشعیر) باید به مقدار خیلی کم و فقط در
صورت تشنگی باشد.
در صورت نداشتن ورم پا  :اگر حجم ادرار در  42ساعت بیشتر از  066سی سی است ،می توانید به
طور متناوب مایعات مصرف کنید و اگر حجم ادرار در  42ساعت کمتر از  066سی سی است فقط در
صورت تشنگی مایعات مصرف کنید.
نوشابه :
مصرف نوشابه های رنگی و گاز دار به طور کل ممنوع است.
آب میوه:
مصرف آب میوه به مقدار کم مثال  066سی سی در روز بالمانع است.
نمک :
مصرف نمک باید در حداقل باشد حد اکثر  4تا  3گرم در طی  42ساعت – مصرف نمک سبز (درار)
ممنوع است و همچنین مصرف نمک های طبی توصیه نمی شود.
ترشی ها :
مصرف ترشی ها به شرط اینکه شور نباشد به میزان خیلی کم بالمانع است.

مصرف آب لیمو ،آب نارنج ،آب غوره ،سرکه ممنوع است.
غذا های حاضری ( : )Fast foodسوسیس ،کالباس ،پیتزا ،چیپس ،ماهی شور ،شنسل ممنوع
است.
روغن :
روغن مایع و به مقدار کم بالمانع است .مصرف روغن جامد ،سرشیر ،خامه ممنوع است.
نان :
در بین انواع نان نان سنگک و نان ماشینی رژیمی چون نمک کمتری دارند توصیه می شود.
تخم مرغ:
 4عدد در هفته بالمانع است.
سبزی :
به مقدار کم مصرف شود.
سیب زمینی:
قبل از مصرف آن را در آب خیس کنید و بعد آب آن را دور بریزید .سیب زمینی سرخ کرده به میزان
خیلی کم مصرف شود.
اشپل ماهی:
به مقدار خیلی کم و به شرط آن که شور نباشد.
دسر:
عسل ،مربا ،شیرینی ،بستنی در صورت مبتال نبودن به دیابت و در حد متعارف بالمانع است.
کله پاچه:
کله پاچه ،جگر ،دل ،قلوه منع مصرف دارد.
آجیل و خشکبار:
در صورتیکه شور نباشد به میزان کم مانعی ندارد.
بادمجان و کدو:
در صورتیکه شور نباشد به میزان کم بالمانع است.
در کل توجه داشته باشید با یک متخصص تغذیه در مورد رژیم غذایی خود مشورت کنید.

