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شود از رژيم غذايی توصیه میدر اين حال 

س با ( لیتر روزانه استفاده شود سپ3-7)مايع

اضافه کردن مقددار  ندان برشدتهر بدرن ر     

سدددهاي ا   سدددیم زمی دددیر  ماکدددارانیر

ها  بدون چربی کهابی نیداز   پختهرگوشت

ک دیم  مدواد غدذايی از    بیمار را تأمین مدی 

اندوا    جمله سهاي ايی مان دگل کلمر کلمر

 لپدهر  عدد،ر  پیازر پیازچهر ترهر خیارر لوبیار

و میوه هدا شدامل سدیم     سويار شلغم تربچهر

خرباه و طدالهی و ه دوانده از    خامرگالبیر

جمله غذاها  نفاخ در اين بیمداران اسدت   

ب تددر اسددت م دددود شددوند  بلددد از عمددل 

شدود بیمدار   جراحی کیسه صفرا توصیه مدی 

همچ ان از خوردن چربی پرهیا کرده و تا 

رژيدم غدذايی م ددود از    ماه ت دت   چ د

 چربی باشد تا الت اب فرو نشی د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنگ کيسه صفرا

يی کده ت هدل و بیمدار اسدت     در کیسه صفرا

شود  تشکیل س گ ناشی از س گ تشکیل می

عفونددتر بددی حرکتددی صددفرا يددا تغییددر در 

 باشد ترکیم شیمیايی آن می

پرخور رچدددددددابی رديابدددددددترچربی 

خونربیماري ا  بلهی و عروبدی رحدامل ی   

عدادا  غدذايی غلدی نیدا در     ها  مکرر و 

 تشکیل س گ کیسه صفرا دخالت دارند 

 رژیم غذایی

در ايدن حالددت بايددد از خددوردن کیدد  و  

شیري ی ها  خامده ا  و غ دی از چربدیر    

شددکال  و  مغاهددا و داندده هددا  روغ ددیر 

غذاها  سرخ شده و غذاها  نفاخ پرهیدا  

 کردهع و از غذاها  ساده استفاده کرد 

فیهردار زود هضم برا  استفاده از غذاها  

چربددی و  ايددن بیمدداران م اسددم اسددت   

اسیدها  چرب م رک تدرين غدذا بدرا     

باشد  خصوصدا   کیسه صفرا و انقهاض آن می

ه  ام وجود حمله ها  شدديد کده خدود    

نشانه انسداد است بايدد از دادن هدر ندو     

 چربی بابل رويت در غذا جلوگیر  کرد 
 

 

 

نرسيده بهه  آدرس: تهران، خيابان انقالب، 

 چهارراه ولی عصر، خيابان صبا جنوبی

 55356466تلفن: 

8-65465355 

 55365666نمابر: 

www .Madaen hospital.ir 

http://www.mdaen/
http://www.mdaen/


 

 

 بيماری های کبدی

هدف از تغذيه درمانی در بیمار  ها  کهد  

آن است که انرژ  و مواد مغذ  مورد نیاز بده  

و  اندددازه کددافی بددرا  بدددن تددأمین گددردد  

همچ ین انجام وظايف برا  عضو آسیم ديده 

تا آنجا که ممکن است تس یل شدود تدا بتواندد    

 نقش خود را با کفايت بیشتر  ايفا نمايد 

 هپاتيت ویروسی

شود کده علدت   هپاتیت به الت اب کهد گفته می

-مدی ا ناشی از ويرو،ر سموم يا داروهدا  آن ر

 دان د  

 سیروز کهد 

ن دايی و جدد  آسدیم    سیروز در وابع مرحله 

کهد  است  در اين بیمار  بافت سالم و فلال 

سدخت  رود و بافدت  به تدري  از بین مدی  کهد

)فیهروز ( به دنهال مرحلده تجمدع چربدی در    

گیدرد  در  کهد جا  سلول ها  کهد  را مدی 

گدردد و بدادر بده    اين وضع کهد کوچ  مدی 

انجام بسیار  از وظايف خود نیسدتر ب دابراين   

شود که ناشی از تجمع امدال   می زرد  ظاهر

صفراو  و زرد  در پوسدت و چشدم هاسدت     

 برخددی از اوبددا  نیددا عالنمددی مان ددد ت ددو ر 

)تجمع مايلا  در  بی اشت ايی آسیت استفراغر

 .  شوده میدها  مر  دي ناحیه شکم( و واريس

 

 
 

  در موابع افاايش تورم پاها يا بطر کمر

نم  و آب اضافی جددا  پرهیدا    مصرف از

و مصددرف پددروتغین غددذايی و نیددا   ک یددد

هرگوندده اسددتر، و فلالیددت جسددمانی را  

 .کاهش دهید

   گوشت بدون چربی مرغ بدون پوسدت

و شیر بدا چربدی ملمدولی )و نده پرچدرب(      

  استفاده شود

 بدا کمد  ويتدامین     غذايی همراه رژيم

و  Kو  Cو ويتددددامین  Bهددددا  گددددروه 

 می شود   اسیدفولی  توصیه

  حتددی هددا ورويدده داراز مصددرف بددی

اسددتامی وفن )بدددون نزددر پاشدد ( پرهیددا 

 .ک ید

 ا توصدیه  کاهش میاان سديم )نم ( غذ

 می شود  

 
 

 

 :غذایی رژیم

 بده بیمدار اسدتراحت     ربهل از هر نو  درمان

 شود   توصیه می

 کمیت و کیفیت پروتغین برنامه غذايی بیمار 

مهددتال بدده سددیروزکهد  از اهمیددت خاصددی     

برخوردار است  يل ی پروتغین مورد استفاده در 

برنامه غذايی بیمار از ارزش بیولوژيکی خدوبی  

برخوردار باشد  گوشتر ماهیر مرغر تخم مرغر 

شیربدون چربی و پ یر کم چرب م ابع پروتغی ی 

 خوبی برا  بیماران مهتال به سیروز هست د 

 ودن حال بیماراستفاده از در صور  وخیم ب

م ابع غ ی شده پروتغی ی از بهیل پودر شیررآرد 

 شود لوبیا  سويا و پودر مخمر توصیه می

  پرهیا از مصرف الکل نیا م م است  

 با بی اشت ايی شديد روبرو  ممکن است بیمار

شدود غدذا بدا    شودر در اين صور  توصدیه مدی  

در متلددد داده شدود     حجم کم در وعده ها 

ايددن بیمدداران مصددرف غددذاها  نفدداخ و سددرخ 

باشد  بلدد از ت مدل نسدهی    کردنی غیرمجاز می

  شود بیمار غذا  سه  و س ل ال ضم توصیه می

 

 


