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(Renal diet) حمیة مرضى الكلى 
	

	

 :الحمیة اتباع من الھدف
 اومضاعفاتھ األمالح مستوى ارتفاع منع

 
 :الحمیة لھذه یحتاج من

 .المزمن الكلى مرض لدیھم الذین المرضى

 

 :المقدمة
الكلیة ھي العضو المسؤول عن تنقیة الجسم والتخلص من األمالح والسوائل الزائدة عن الحاجة. فعند وجود مرض في 

الكلى، تفقد الكلى قدرتھا على التخلص من بعض المواد (مثل الصودیوم) فیرتفع مستواھا في الدم، فیحتاج المریض على 
اتباع حمیة غذائیة قلیلة بھذه المواد ( مثالً حمیة قلیلة بالصودیوم). لیس بالضرورة بأن یتبع جمیع مرضى الكلى نفس 

الحمیة الغذائیة، فغالباً ما یقرر الطبیب طبیعة الحمیة الغذائیة اعتماداً على فحوصات الدم لدیك. إضافة، قد تتغیر نصائح 
مع تقدم مرض الكلى یؤدي إلى فقدان الكلیة قدرتھا على التخلص من معظم المعادن الحمیة الغذائیة مع مرور الوقت، ف

 األخرى وبالتالي لزوم ضرورة اتباع حمیة غذائیة تشمل ھذه المعادن.

 

 :نصائح عامة
ال ینصح باتباع حمیة غذائیة متشددة لجمیع مرضى الكلى، فقد ال یحتاج مرض الكلى في المراحل المبكرة إلى قیود    -

على الحمیة الغذائیة (حمیة تقتصر على أحد أمالح الجسم). ولكن في المراحل المتقدمة من المرض، غالباً ما یحتاج 
 مرضى الكلى إلى وجود العدید من القیود على الحمیة الغذائیة (حمیة تشمل معظم أمالح ومعادن الجسم).

ى أن تلتزم بحمیة الخاصة بمرضك (مرض السكري) إذا كنت تعاني من مرض مزمن (مثل السكري)، فإنك تحتاج إل   -
 باإلضافة إلى الحمیة الخاصة بمرض الكلى.

الطبیب (أو اخصائي التغذیة) على تحدید نوع الحمیة  یعتمد نوع الحمیة الغذائیة على فحوصات الدم لدیك، فیساعدك   -
لیة: حمیة قلیلة بالصودیوم، حمیة قلیلة المناسبة لحالتك. تشمل حمیة مرضى الكلى واحد أو أكثر من النصائح التا

 بالبوتاسیوم، حمیة قلیلة بالفسفور، حمیة قلیلة بالبروتینات.

 

 :ةتفصیلی نصائح

 



BenSeena.com

موقع 

	

	WWW.BENSEENA.COM  لمعرفة المزید من المعلومات، قم بزیارة الموقع الطبي:

	

 

 :تحضیر األكل -نصائح 
 حسب نوع الحمیة الغذائیة، بإمكانك إحداث تغییرات على تحضیر األكل:

 حمیة قلیلة بالملح: عدم استخدام الملح، واستخدام البدائل (مثل البھارات الحارة أو التوابل)    -
 حمیة قلیلة البوتاسیوم: طبخ األكل بطریقة محددة لتقلیل من كمیة البوتاسیوم    -

 

 :نصائح أخرى
طبیبك عن كمیة الماء المسموح تناولھا یومیاً بحالتك، فإن الكمیة تختلف باختالف مستوى وظائف الكلى اسأل     -

 األدویة المتناولة.  وطبیعة 

ینصح بأن یتابع مریض الكلى مع أخصائي التغذیة. فإن أخصائي التغذیة سیساعدك على إیجاد الخطة الخاصة     -
 لة عن األطعمة الممنوع تناولھا.بحالتك، ویقوم بإعطائك الحلول البدی

 

 :دالمزی لمعرفة
تتكون حمیة مرضى الكلى من مجموعة من التعلیمات الغذائیة الخاصة باألمالح والمعادن، فقد ینصحك الطبیب اتباع 

 أكثر من حمیة واحدة، لمعرفة المزید عن كل حمیة على حدى، انقر على أحد الروابط التالیة:

  (الملح) لصودیومبا قلیلة حمیة
 بالبوتاسیوم قلیلة حمیة
 بالفسفور قلیلة حمیة
	

	بإمكانك طباعة تعلیمات المخصصة لكل حمیة عبر الموقع اإللكتروني:

www.BenSeena.com	


