Dieta w okresie dializacyjnym

Dlaczego nale¿y przestrzegaæ specjalnej diety
w czasie leczenia dializ¹?
Pomimo tego, ¿e dializa usuwa szereg szkodliwych substancji
z krwi, nale¿y uwa¿nie dobieraæ po¿ywienie, aby unikn¹æ
wyst¹pienia ró¿nych dolegliwoœci.
Przestrzeganie specjalnej diety w okresie dializacyjnym ma na
celu utrzymanie optymalnego od¿ywiania przy jednoczesnym
ograniczeniu gromadzenia siê substancji szkodliwych.
Po rozpoczêciu leczenia dializacyjnego, pacjent spotka siê
z lekarzem, pielêgniark¹, którzy wyjaœni¹ wszelkie zmiany
jakie nale¿y wprowadziæ do diety oraz poda¿y p³ynów.
Generalnie, staramy siê wprowadzaæ tylko niezbêdne
ograniczenia w sposobie od¿ywiania siê.
Zalecenia ¿ywieniowe zostan¹ przygotowane dla konkretnego
pacjenta i jego wymagañ. Zostan¹ one opracowane na
podstawie wyników badania krwi i masy cia³a pacjenta.
Zwykle krew jest pobierana raz na miesi¹c. Dopuszczalna iloœæ
przyjmowanych p³ynów ustalana jest na podstawie iloœci
oddawanego moczu w ci¹gu doby i przyrostu wagi miêdzy
zabiegami. Temat kontrolowania iloœci przyjmowanych
p³ynów zostanie przedstawiony w oddzielnej broszurze.

Bia³ko

W okresie regularnych dializ nie obowi¹zuj¹ ¿adne
ograniczenia w spo¿ywaniu bia³ka, tak wiêc zachêcamy do
przyjmowania normalnych iloœci bia³ka.
Bia³ko ma niezwykle wa¿ny wp³yw na rozwój, proces
naprawczy tkanek i zwalczanie infekcji. Najlepiej jest
spo¿ywaæ wysokogatunkowe bia³ko wystêpuj¹ce w takich
produktach, jak chude czerwone miêso, drób, ryby i jajka oraz
w ograniczonej iloœci produkty mleczne. Wegetarianie mog¹
przyjmowaæ bia³ko wystêpuj¹ce w roœlinach str¹czkowych,
ziarnach zbó¿ i warzywach.
W przypadku niedoboru bia³ka, lekarz mo¿e zaleciæ
przyjmowanie suplementów diety.

Co to jest sód i dlaczego nale¿y na niego uwa¿aæ?

Zwykle, pacjentom zaleca siê przestrzeganie diety „bez
dosalania”, zgodnie z któr¹ nie nale¿y dodawaæ soli do
po¿ywienia przy stole, a jedynie stosowaæ niewielkie iloœci do
gotowania. Œwie¿e produkty maj¹ ni¿sz¹ zawartoœæ soli, gdy¿
do przetworzonej ¿ywnoœci sól jest dodawana w celu
polepszenia smaku. Nale¿y ograniczyæ spo¿ycie ¿ywnoœci
przetworzonej i zwracaæ uwagê na zawartoœæ soli i sodu
podan¹ na liœcie sk³adników. Im ni¿ej sól lub sód znajduje siê
na liœcie sk³adników, tym lepiej. Nie nale¿y stosowaæ
zamienników soli kuchennej, np. „soli dietetycznej” bez
wczeœniejszej konsultacji z lekarzem. Sód kontroluje bilans
p³ynów; zbyt du¿a iloœæ sodu mo¿e przyczyniæ siê do rozwoju
nadciœnienia têtniczego, skutkowaæ zmo¿onym pragnieniem
i w konsekwencji przyjmowaniem nadmiernej iloœci p³ynów.

Kontrolowanie iloœci spo¿ywanego sodu

Aby ograniczyæ zawartoœæ sodu w diecie i pomóc unikn¹æ
nadmiernego gromadzenia siê p³ynów, nale¿y skorzystaæ
z nastêpuj¹cych wskazówek:
• Do gotowania u¿ywaæ zió³ i przypraw zamiast soli
• Czytaæ etykiety na artyku³ach ¿ywnoœciowych i wybieraæ
produkty ubogie w sód
• W restauracjach zamawiaæ miêso lub rybê bez soli. Poprosiæ
o podanie sosów oddzielnie, gdy¿ czêsto zawieraj¹ one du¿e
iloœci soli, a wiêc nale¿y ograniczyæ ich spo¿ywanie do
minimum.
• Ograniczyæ spo¿ywanie ¿ywnoœci z puszek, przetworzonej
i mro¿onej zawieraj¹cej zamienniki soli, gdy¿ s¹ one bogate
w potas
• Unikaæ zamienników soli i specjalnych produktów
niskosodowych, gdy¿ zawieraj¹ one zamienniki soli, które s¹
bogate w potas
• W razie jakichkolwiek pytañ nale¿y porozmawiaæ ze swoim
lekarzem, pielêgniark¹.

Potas

Potas jest minera³em wystêpuj¹cym w wielu produktach
¿ywnoœciowych, takich jak owoce i warzywa (np. w bananach
i grzybach) oraz w kawie i chipsach.
Przy zaburzeniach czynnoœci nerek, usuwanie potasu mo¿e
byæ utrudnione, co mo¿e prowadziæ do podwy¿szenia jego
wartoœci we krwi. Zbyt wysokie lub zbyt niskie stê¿enia potasu
mog¹ wp³ywaæ na pracê serca.
Poniewa¿ ka¿dy organizm jest inny, lekarz/pielêgniarka
wska¿e jakie produkty nale¿y jeœæ w celu utrzymania stê¿enia
potasu na bezpiecznym poziomie.

Czy osoby stosuj¹ce preparaty wi¹¿¹ce fosforany
musz¹ uwa¿aæ na fosfor?
Fosfor jest minera³em wystêpuj¹cym w wielu produktach
¿ywnoœciowych. Nerki zazwyczaj utrzymuj¹ poprawny bilans
fosforanów, poprzez usuwanie ich nadmiaru z organizmu.
Fosforany s¹ niezbêdne do zachowania zdrowych koœci.
Wysokie stê¿enia fosforanów mog¹ wywo³ywaæ swêdzenie
i ból oczu. D³ugo utrzymuj¹ce siê wysokie poziomy fosforanów
mog¹ wywo³aæ wiêksze wydzielanie parathormonu (PTH), co
prowadzi do d³ugotrwa³ego uszkodzenia koœci.
Pacjenci z wysokim stê¿eniem fosforanów powinni
przestrzegaæ diety ubogiej w fosfor. Konieczne mo¿e byæ
równie¿ stosowanie preparatów wi¹¿¹cych fosforany
w przewodzie pokarmowym, takich jak Calcifos, Calperos,
Fosrenol, Renagel. Pacjent otrzyma od lekarza odpowiednie
zalecenia ¿ywieniowe, np. ograniczenie spo¿ycia nabia³u oraz
informacje na temat czasu przyjmowania leków wi¹¿¹cych
fosforany.

Wapñ

Wapñ wystêpuje w wiêkszoœci produktów mlecznych. Jest
niezbêdny dla zachowania zdrowych miêœni i koœci. Zazwyczaj
od¿ywianie nie ma wp³ywu na stê¿enie wapnia, jednak nale¿y
unikaæ stosowania leków zawieraj¹cych wapñ.
W przypadku stosowania preparatów Calperos, Calcifos, nigdy
nie wolno za¿ywaæ dawki wiêkszej ni¿ zalecana i nale¿y
zawsze przyjmowaæ je z posi³kiem.

Co dalej?

Jeœli po przeczytaniu niniejszej broszury macie jeszcze jakieœ
pytania, odpowie na nie pielêgniarka lub lekarz. Pamiêtajcie,
¿e macie prawo zadawaæ pytania.
Przygotowaliœmy dla was dodatkowe broszury, do których
mo¿ecie zajrzeæ w póŸniejszym czasie. S¹ to:
• Hemodializa – krótkie wprowadzenie
• Jak dzia³a hemodializa?
• Pielêgnacja dostêpu naczyniowego
• Kontrolowanie iloœci przyjmowanych p³ynów
• Dieta w okresie dializacyjnym
• Powszechnie stosowane leki w okresie dializacyjnym
• Zwiêkszanie niezale¿noœci
• Przeszczep nerki
Mamy nadziejê, ¿e przygotowane przez nas materia³y pomog¹
wam ³atwiej przystosowaæ siê do dializoterapii, która sprawi,
¿e poczujecie siê lepiej.
Pamiêtajcie, ¿e w ka¿dej chwili mo¿ecie zadawaæ pytania
na temat leczenia.
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