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PREHRANA DIALIZNIH BOLNIKOVprehrana dializnih bolnikov
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Za življenje vsakega posameznika je ustrezna prehrana kljuËnega 
pomena. To še posebej velja za dializne bolnike.

Ledvice so zelo pomemben organ. Glavna naloga zdravih ledvic 
je odstranjevanje strupov iz krvi. Zdrave ledvice uravnavajo 
koliËino vode, mineralnih snovi (vkljuËno s kalcijem in fosfati) in 
elektrolitov (natrija, kalija in kloridov) v krvi.

Zaužita hrana se v želodcu in Ërevesju razgradi v posamezna 
hranila. Po krvi se nato hranilne snovi iz prebavljene hrane 
prenesejo do vseh celic v telesu. Celice posrkajo hranilne snovi 
vase, hkrati pa v krvni obtok oddajo presnovke.

»e ledvice ne delujejo normalno, se v krvi kopiËijo odpadne 
snovi in razliËni elektroliti. Zaradi tega se lahko zdravstveno 
stanje in poËutje poslabšata.

Prehrana in dializaPrehrana in dializa
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Zakaj je prehrana pomembna?Zakaj je prehrana pomembna? Hrana naj vsebuje Hrana naj vsebuje 
dovolj energije!dovolj energije!

Kaj je nadomestno zdravljenje ledvic? To je postopek, imenovan 
dializa, ki odstranjuje odpadne snovi iz krvi. Vendar se morate 
zavedati, da se presnovki ponovno zaËnejo kopiËiti v krvi takoj 
po zakljuËenem dializiranju. Na koliËino presnovkov, ki nastanejo 
med dvema dializama, lahko vplivate z ustrezno izbiro zaužite 
hrane in popitih tekoËin.

»e v obdobju med dvema dializama obËutite nastajanje oteklin, 
to obiËajno pomeni, da vam v telesu zastaja tekoËina. Zelo 
pomembno je, da tako stanje nadzorujete in se takoj posvetujete 
z zdravnikom ali zdravstvenim osebjem na dializnem oddelku. 
Zaradi zastajanja tekoËin se namreË zviša krvni tlak.

Pravilno ravnovesje vode v telesu boste najuËinkoviteje 
vzdrževali z ustreznim vnosom tekoËin in elektrolitov. O primerni 
koliËini tekoËine, ki jo smete popiti, se lahko pouËite pri 
zdravstvenem osebju. Ravno tako lahko povprašate o primerni 
koliËini elektrolitov, ki jih morate vnesti v telo, ter o hrani, ki jih 
vsebuje. Nekaj nasvetov in idej, ki vam bodo pomagali pri izbiri 
ustrezne hrane in o pravilnem prehranjevanju, ko se zdravite z 
dializo, boste našli tudi v tej knjižici.

• Omejite uživanje živil, ki vsebujejo veliko fosfatov: mleko, sir, 
jogurt, sladoled, polnozrnati kruh in polnozrnata živila, oreški, ter 
mesni izdelki, kot so: klobase za kuhanje, salame, hrenovke ...

• Omejite uživanje živil, ki vsebujejo veliko kalija, kot so 
pomaranËe, melone, suho sadje, fižol in grah v zrnju, brokoli, 
radiË, špinaËa, paradižnik, oreški, Ëokolada in nadomestki soli.

• Omejite uživanje živil, ki vsebujejo veliko natrija, kot so predelani 
mesni izdelki, suhe salame, hrenovke, hitro pripravljena hrana, 
instant ter konzervirane juhe in omake, kislo zelje in repa ter 
namizna sol.

Preprosti nasveti, s katerimi lahko urejate svoje elektrolite: 

Preprosti nasveti, kako s prehrano zagotoviti 
dovolj energije in beljakovin

Uživanje energijsko bogate hrane je pomembno za dobro 
splošno poËutje. Zaužita koliËina kalorij vpliva na zdravstveno 
stanje in moË. Pogosto se dogaja, da dializni bolniki ne zaužijejo 
dovolj kalorij - obiËajno zato, ker morajo spremeniti naËin 
prehranjevanja, in uživati hrano, ki jim ni všeË, ali ker zaradi 
kopiËenja seËnine v krvi izgubijo apetit.

»e dlje Ëasa ne pridobite dovolj energije, bo vaše telo zaËelo 
razgrajevati lastno mišiËno tkivo, zato boste zaËeli hujšati. 
Skupaj z zdravnikom ali zdravstvenim osebjem na dializnem 
oddelku lahko pripravite jedilnik, ki bo vseboval živila, s katerimi 
boste dobili dovolj kalorij, da boste zadostili svojim energijskim 
potrebam. Zdravnik ali zdravstveno osebje na dializnem oddelku 
vam bo pomagalo pripraviti ustrezen prehranjevalni naËrt, Ëe 
imate hkrati tudi sladkorno bolezen.

• Vsak dan uživajte beljakovinska živila z veliko biološko 
kakovostjo, kot so jajca, ribe, pišËanec, puran, govedina in 
svinjina.

• Pri vsakem obroku zaužijte tudi nekaj živil, bogatih z energijo. 
Take so mašËobe: maslo, margarina, kisla smetana in 
majoneza, ali pa ogljikohidratna živila, kot so: med, sladkor, 
bonboni.

• Namesto treh veËjih obrokov na dan raje zaužijte po 4 do 6 
majhnih obrokov in prigrizkov.

• Vnos kalorij in hranilnih snovi lahko poveËate tudi, Ëe v svojo 
prehrano kot dnevni prigrizek vkljuËite dopolnilni prehranski 
izdelek, kot je Nepro.
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Veliko bolnikov se je v Ëasu odpovedovanja ledvic hranilo s 
hrano, ki je vsebovala manj beljakovin, ker je tako nastajalo 
nekaj manj presnovkov. Po uvedbi dializnega zdravljenja so se 
potrebe po beljakovinah spremenile. Beljakovine so pomemben 
del vsakdanje prehrane, saj omogoËajo izgradnjo in vzdrževanje 
mišic in tkiv. Poleg tega poveËujejo tudi odpornost telesa pred 
okužbami in omogoËajo hitrejše okrevanje po operaciji.

Zato veËino bolnikov, ki se zdravijo z dializo, spodbujamo, naj 
uživajo Ëim bolj kakovostne vire beljakovin. Po zaužitju beljakovin 
visoke biološke kakovosti telo proizvaja manj seËnine. Zaradi 
zmanjšanega nastajanja seËnine se izboljša bolnikovo poËutje v 
obdobju med dvema dializama.

• sveže meso,
• ribe,
• perutnina,
• jajca in jajËni beljak.

BeljakovineBeljakovine Fosfor/fosfatiFosfor/fosfati

Viri beljakovin z veliko biološko kakovostjo so:

Živila, ki vsebujejo veliko fosforja, so:

Ne glede na to, ali se zdravite s peritonealno dializo ali s 
hemodializo, vedno morate veliko pozornosti nameniti živilom, 
ki vsebujejo precej fosforja. »e bi s hrano zaužili preveË fosforja, 
bo to povzroËilo izgubo kalcija. PoslediËno bi oslabele kosti, 
ki postanejo tudi  krhkejše. Zlomi so zato pogostejši. Znamenji 
kopiËenja fosforja v krvi sta srbenje kože in boleËe mišice. Nasvete 
o pravilni izbiri hrane s Ëim manjšo vsebnostjo fosforja lahko dobite 
pri zdravniku ali zdravstvenem osebju na dializnem oddelku.

• mleko,
• sir (zlasti topljeni siri),
• stroËnice v zrnju,
• oreški,
• drobovina,
• mesni izdelki.

»e boste opazili naštete težave, vedno obvestite 
zdravnika ali zdravstveno osebje na dializnem oddelku 
in se pozanimajte o novih prehrambenih priporoËilih:

• izgubljanje ali pridobivanje telesne mase;
• otekanje rok, stopal, gležnjev ali nog;
• zmedenost;
• oteženo žveËenje ali požiranje hrane;
• boleËina ali utrujenost;
• razjede v ustih;
• zaprtje;
• izguba teka;
• suha koža ali razjede na koži;
• težave pri kuhanju;
• težave pri nakupovanju ustreznih živil;
• pomanjkanje denarja za nakupovanje živil.
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Naslednja rudnina, ki se nahaja v hrani in lahko povzroËi težave, 
je kalij. Pomemben je za delovanje srca in mišiËja.

Zdrave ledvice uravnavajo ravnovesje kalija v telesu. »e se 
morate zdraviti z dializo, še posebej s hemodializo, se lahko kalij 
zaËne kopiËiti v krvnem obtoku in vpliva na srËni utrip. Posledica 
uživanja hrane s preveË in v nekaterih primerih tudi s premalo 
kalija je poslabšanje zdravstvenega stanja.

Osebni zdravnik vam bo morda svetoval, naj omejite uživanje 
živil, ki vsebujejo veliko kalija.

• avokado, krompir, paradižnik;
• banane, kivi, melona, pomaranËe;
• mleko in jogurt;
• stroËnice v zrnju;
• suho sadje, kostanj.

Tudi natrij vpliva na poËutje. Uživanje hrane, ki vsebuje veliko 
natrija, ustvari njegov presežek v telesu, kar obËutimo kot žejo. 
Kadar ste žejni, obstaja veliko tveganje, da bi popili preveË 
tekoËin. V takšnem primeru bi se lahko v Ëasu med dvema 
dializama presežek tekoËine nakopiËil in povzroËil zvišanje 
krvnega tlaka in celo srËno odpoved.

Natrij vsebujejo številna živila. Najpogosteje se nahaja v obliki 
kuhinjske soli. Zelo veliko natrija vsebujejo konzervirana hrana, 
že pripravljena zamrznjena živila ter mesni izdelki. Zato, Ëe le 
morete, pripravljajte hrano iz svežih živil in takšnih z majhno 
vsebnostjo natrija.

Osebni zdravnik vam bo morda svetoval omejitev koliËine 
kuhinjske soli pri kuhanju in priporoËil izogibanje dodatnemu 
soljenju že pripravljene hrane ter da ne uživate slanih živil. Takšna 
navodila so zlasti pomembna, kadar imate povišan krvni tlak.

• Ližite trde bonbone ali limonine krhlje.
• TekoËino rajši pijte veËkrat po požirkih.
• Dovoljeno koliËino tekoËine si odmerite.
• Pogosteje si umijte zobe.
• Lahko si splaknete usta z ustno vodo.
• ŽveËite žveËilni gumi.
• Pijte ohlajene napitke namesto zelo vroËih! 

KalijKalij

Živila, ki vsebujejo veliko kalija, so:

Natrij in kuhinjska solNatrij in kuhinjska sol

Koristni nasveti, ki vam bodo pomagali 'tolažiti' žejo:

8
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Veliko ljudi se zaradi zdravstvenih razlogov ne more prehranjevati 
normalno, zato z zadovoljstvom posegajo po dopolnilnih 
prehranskih izdelkih, ki so lahko odliËen dodatek vsakdanjim 
obrokom. Prilagojena dopolnilna prehrana omogoËa dializnim 
bolnikom popolno, uravnoteženo prehrano in zadovolji njihove 
posebne potrebe.

Nepro je posebej prilagojena dopolnilna prehrana, ki je 
zasnovana tako, da zadosti prehranskim zahtevam dializnih 
bolnikov. Je preprosta za uporabo, ni je treba posebej pripravljati 
in ima blag okus po vanilji. Primerna je tudi za dializne bolnike s 
sladkorno boleznijo ali z glukozno intoleranco. Nepro lahko poleg 
tega pomaga odpraviti zaprtje, ker vsebuje fruktooligosaharide 
(FOS) in probiotiËne oligosaharide, ki v prebavilih vzdržujejo 
zdravo Ërevesno floro. O uporabi dopolnilne prehrane Nepro se 
posvetujte z zdravnikom ali zdravstvenim osebjem na dializnem 
oddelku.

V Ëasu nadomestnega dializnega zdravljenja se lahko zgodi, da 
zaradi omejene prehrane telo ne dobi dovolj potrebnih vitaminov 
in rudnin. Vzrok za njihovo pomanjkanje je lahko tudi izguba 
apetita ali spremenjena presnova hranil. Nepro je kaloriËno bogat 
vir visokokakovostnih beljakovin. Vsebuje esencialne vitamine, 
mineralne snovi in ustrezne koliËine elektrolitov, ki jih potrebujejo 
dializni bolniki. Je zelo dober vir železa, folne kisline, vitamina B6 
ter antioksidantov, kot sta betakaroten in selen.

• Vsebuje visokokakovostne beljakovine, s katerimi pomaga 
vzdrževati zdrave mišice in tkiva, hkrati pa prepreËuje 
Ëezmerno nastajanje seËnine.

• Vsebuje malo sladkorja in drugih ogljikovih hidratov, zato je 
primeren tudi za dializne bolnike, ki imajo sladkorno bolezen ali 
glukozno intoleranco.

• Vsebuje veliko mononenasiËenih in malo nasiËenih mašËobnih 
kislin, zato ne obremenjuje ožilja.

• Kalcij in fosfor sta v pravilnem razmerju, zato pomaga 
vzdrževati zdrave kosti.

• Vsebuje fruktooligosaharide (FOS - snovi, podobne inulinu), ki 
pomagajo vzdrževati zdrava prebavila in odpravljajo zaprtje.

• Je odliËen vir energije (2 kcal/ml), predvsem za bolnike s 
slabšim apetitom.

Nepro je preprosto dobra hrana!

Izbira dopolnilne prehraneIzbira dopolnilne prehrane

Kaj je Nepro?Kaj je Nepro?

Zagotavljanje prehranskih potreb Zagotavljanje prehranskih potreb 
z dopolnilno prehrano Neproz dopolnilno prehrano Nepro

Nepro za dietetiËno Nepro za dietetiËno 
uravnavanje prehrane ledviËnih uravnavanje prehrane ledviËnih 
dializnih bolnikovdializnih bolnikov
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Priprava
V posodici zmešamo olivno olje s Ëesnom v prahu, 
rožmarinom in origanom. Kruh narežemo na tanke 
rezine in jih premažemo z mešanico olja in zaËimb. 
Namazan kruh denemo na pekaË. 
PeËemo 20 minut na 160 °C ali toliko Ëasa, da rezine 
postanejo zlatorumene in hrustljave.
Ohlajene kruhke lahko hranimo v dobro zaprti posodi. 

Energijske in prehranske vrednosti enega prigrizka:
80 kalorij, 2 g beljakovin, 3,3 g mašËob, 10,5 g 
ogljikovih hidratov, 24 mg kalija in 22 mg fosforja.

Priprava
Dobro polovico keksov nadrobimo v štirikotno posodo 
ter prelijemo s polovico Nepra. V posodo za stepanje 
nalijemo rastlinsko smetano ter preostanek Nepra, 
dodamo pol male žlice sveže kave ter po želji še 
sladkor ali sladilo. Z elektriËnim mešalnikom stepemo 
v Ëim bolj gosto in Ëvrsto maso, ki jo razporedimo po 
piškotnih drobtinah. Pokrijemo s preostankom maslenih 
keksov. Tako pripravljeno maso za sendviËe denemo v 
zamrzovalnik vsaj za 2 uri. Nato razrežemo na kose in 
postrežemo. 

Energijske in hranilne vrednosti 1 sendviËa:
160 kalorij, 3 g beljakovin, 7,8 g mašËob, 20,5 g 
ogljikovih hidratov, 83 mg kalija in 47 mg fosforja.

Nekaj predlogov za Nekaj predlogov za 
okusne in z energijo okusne in z energijo 
bogate jedibogate jedi

HRUSTLJAVI KRUHKI Z MEDITERANSKIM OKUSOM

Sestavine za približno
10 prigrizkov:

200 g francoske štruËke
2 veliki žlici olivnega olja

1/2 male žlice Ëesna v prahu
rožmarin
origano

SLADOLEDNI SENDVI»

Sestavine za približno
10 košËkov: 

200 g maslenih keksov
2 dl Nepro

2 dl rastlinske smetane 
pol male žlice sveže

mlete kave
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PE»ENO JABOLKO V CIMETOVI OMAKI

Sestavine za 4 obroke: 
4 dag masla

štiri jabolka
mleti cimet

4 žliËke rjavega sladkorja
1 dl smetane

Priprava
PeËico ogrejemo na 200 °C. Jabolka operemo. 
Izrežemo pešËišËe in jabolka zložimo na pekaË, ki smo 
ga obložili s pekipapirjem.
Vsako jabolko potresemo s šËepcem cimeta, pol 
žliËke sladkorja in damo malo masla. Postavimo v 
peËico in peËemo približno od 15 do 20 minut. V kozici 
segrejemo preostanek masla, dodamo tri žlice rjavega 
sladkorja in malo žlico cimeta ter segrevamo, da se 
sladkor stopi. 
Vmešamo smetano in še na hitro pokuhamo. PeËena 
jabolka prelijemo s cimetovo omako in postrežemo še 
vroËe

Energijske in hranilne vrednosti enega peËenega 
jabolka:
183 kalorij, 1,1 g beljakovin, 11,2 g mašËob, 22 g 
ogljikovih hidratov, 40 mg fosforja in 175 mg kalija.
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OMLETA S PAPRIKO

Sestavine za 2 obroka:
1 žlica olivnega olja

1 drobna Ëebula
1 veËja paprika

2 žlici sladke smetane
2 jajci

mleti poper. 

Priprava
V ponvi segrejemo polovico olja in na njem prepražimo 
sesekljano Ëebulo in na rezance narezano papriko. 
V posodi razžvrkljamo jajca in sladko smetano.
V drugi ponvi segrejemo preostalo olje in nanj vlijemo 
jajËno mešanico.
Dodamo prepraženo zelenjavo. PeËemo toliko Ëasa, da 
se omleta lepo zapeËe.
Po želji zaËinimo z mletim poprom in omleto previdno 
obrnemo na drugo stran.
Ko je peËena še na drugi strani, jo lahko postrežemo ali 
pa jo najprej ohladimo in šele nato postrežemo.
 
Energijske in prehranske in vrednosti ene omlete:
240 kalorij, 9 g beljakovin, 18 g mašËob, 10 g ogljikovih 
hidratov, 308 mg kalija in 163 mg fosforja.
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Zastopnik za Republiko Slovenijo: 
Abbott Laboratories, d.o.o. 
Dolenjska cesta 242 c, 1102 Ljubljana
tel.: 01 236 31 76; Faks: 01 236 31 61N
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