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ΣΤΟΧΟΙ 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 Διατήρηση καλής Διατροφικής Κατάστασης

 Η αποτροπή ή η ελαχιστοποίηση της ουραιμικής 

τοξικότητας και των άχρηστων προϊόντων του 

μεταβολισμού

 Η διαιτολογική προσέγγιση και άλλων 

συνυπαρχόντων νοσημάτων

 Η καθυστέρηση του ρυθμού εξέλιξης της νόσου



ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

(1)

 Περιορισμός Υγρών

 Περιορισμός Νατρίου (2,0-3,0 γρ./ ημέρα)

 Περιορισμός Καλίου (1,5-2,5 γρ./ ημέρα)

 Περιορισμός Φωσφόρου (0,8-1,0 γρ./ ημέρα)

Χρήση δεσμευτών P

 Αυξημένες ανάγκες Ασβεστίου και βιταμίνης D

(λόγω περιορισμού φωσφόρου)



ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

(2)

 Συγκεκριμένη Πρόσληψη Πρωτεΐνης

 Καταμερισμός Υδατανθράκων (σε περίπτωση 

ΣΔ)

 Περιορισμός Κορεσμένου Λίπους/ διαιτητικής 

Χοληστερόλης

 Ενεργειακή πρόσληψη για επίτευξη/ 

διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους



Αμυλούχα

τρόφιμα

Ψωμί

Φρυγανιές

Παξιμάδια

Ρύζι

Ζυμαρικά

Πατάτες

Δημητριακά

Βρώμη

Καλαμπόκι

Αρακάς



ΑΜΥΛΟΥΧΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
 Αποφύγετε: πατάτες, πουρέ, καλαμπόκι (λόγω της 

υψηλής περιεκτικότητας σε κάλιο)

 Περιορισμός: προϊόντων ολικής άλεσης και βρώμης 

(λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε φώσφορο)

 Προτιμήστε το ρύζι και τα ζυμαρικά (χωρίς να 

προστεθεί αλάτι/ μαγειρικοί κύβοι κατά το βρασμό 

τους)

 Καταμερισμός αμύλου στα γεύματα 

στους διαβητικούς ασθενείς

 Περιορισμός ποσότητας σε ασθενείς

με υπερτριγλυκεριδαιμία



Λαχανικά

Ωμές σαλάτες

Βραστά

λαχανικά

Λαδερά

φαγητά



ΛΑΧΑΝΙΚΑ (1)

 Αρκετά από αυτά έχουν μεγάλη 

περιεκτικότητα σε κάλιο: 

ντομάτα, αγκινάρες, μανιτάρια, σπανάκι

 Μείωση του περιεχομένου του καλίου γίνεται 

με βράσιμο των λαχανικών για 30 λεπτά.

 Προτιμάτε: βραστά κολοκυθάκια, καρότα, 

αγγούρι

 Από λαδερά φαγητά προτιμάτε: αρακά, 

φασολάκια, μπάμιες, μελιτζάνες, γεμιστές 

πιπεριές (κατόπιν βρασμού)



ΛΑΧΑΝΙΚΑ (2)

 Για να μειώσετε το περιεχόμενο τους σε κάλιο, 

αφήστε τα στο νερό από το προηγούμενο βράδυ 

(καθαρισμένα και κομμένα σε μικρά κομμάτια), 

έπειτα βράστε τα και πετάξτε το νερό 2 φορές

 Τα λαχανικά αποτελούν καλή πηγή φυτικών ινών 

(ρύθμιση σακχάρου, λιπιδαιμικού προφίλ, εντερική 

λειτουργία)



Όσπρια

Φακές

Ρεβύθια

Φασόλια

Κουκιά



ΟΣΠΡΙΑ
 Τα φασόλια και τα ρεβύθια έχουν μεγάλη 

περιεκτικότητα σε κάλιο

 Μείωση του περιεχομένου του καλίου γίνεται με 2 

βρασμούς των οσπρίων για 30 λεπτά

 Περιέχουν πρωτεΐνη χαμηλής βιολογικής αξίας

 Προτιμάτε: φακές, σερβίρισμα χωρίς ζουμί (για 

περιορισμό υγρών)

 Αφήστε τα στο νερό από το προηγούμενο βράδυ

 Αποφύγετε: τη σάλτσα ντομάτας στο μαγείρεμα τους

 Τα όσπρια αποτελούν καλή πηγή φυτικών ινών 

(ρύθμιση σακχάρου, λιπιδαιμικού προφίλ, εντερική 

λειτουργία)



Φρούτα

Ωμά φρούτα

Φρουτοχυμοί

Κομπόστες



ΦΡΟΥΤΑ

 Αρκετά από αυτά έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε 

κάλιο: μπανάνα, πορτοκάλι, ακτινίδιο, πεπόνι, ρόδι, 

σύκο

 Μικρή μείωση του περιεχομένου του καλίου γίνεται 

με ξεφλούδισμα και τεμαχισμό των φρούτων.

 Προτιμάτε: μήλο, αχλάδι, καρπούζι, κεράσια, 

σταφύλια, κομπόστες φρούτων

 Τα φρούτα περιέχουν βιταμίνες και

αντιοξειδωτικά (περιορισμός αθηρωμάτωσης)

 Προσοχή στην ποσότητα στους  Διαβητικούς 

ασθενείς



Γαλακτοκομικά

προϊόντα

Γάλα

Γιαούρτι

Τυριά



ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 Έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε φώσφορο

 Περιέχουν πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας

 Περιέχουν ασβέστιο και βιταμίνη D

 Έχουν αρκετό κάλιο

 Τα τυριά έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε νάτριο, 

προτιμάτε τα σχεδόν ανάλατα: ανθότυρο, cottage

 Το γάλα υπολογίζεται στα συνολικά 

προσλαμβανόμενα υγρά

 Προτιμάτε τα ημίπαχα (βελτίωση λιπιδαιμικού

προφίλ)



Ψάρια



ΨΑΡΙΑ

 Έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε φώσφορο

 Περιέχουν πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας

 Περιέχουν ω-3

 Συστήνεται η πρόσληψη τους να είναι 1-3 φορές/ 

εβδομάδα

 Αποφύγετε τα τηγανιτά (βελτίωση λιπιδαιμικού

προφίλ)

 Αποφύγετε τις σούπες (λόγω περιορισμού υγρών)



Πουλερικά

• Κοτόπουλο

• Γαλοπούλα

• Κουνέλι



ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

 Περιέχουν πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας

 Συστήνεται η πρόσληψη τους να είναι 1-3 φορές/ 

εβδομάδα

 Αφαιρέστε την πέτσα και το ορατό λίπος (βελτίωση 

λιπιδαιμικού προφίλ)

 Αποφύγετε τις σούπες (λόγω περιορισμού υγρών)



Κόκκινο κρέας

• Μοσχάρι

• Χοιρινό

• Αρνί/ Κατσίκι



ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΕΑΣ

 Περιέχουν πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας

 Περιέχουν σίδηρο υψηλής βιοδιαθεσιμότητας

 Συστήνεται η πρόσληψη τους να είναι 2-3 φορές/ 

μήνα

 Αφαιρέστε το ορατό λίπος (βελτίωση λιπιδαιμικού

προφίλ)

 Αποφύγετε τις σούπες (λόγω περιορισμού υγρών)



Αυγά



Αυγά

 Περιέχουν πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας

 Περιέχουν σίδηρο υψηλής βιοδιαθεσιμότητας

 Το ασπράδι του αυγού μπορεί να καταναλώνεται για 

να συμπληρωθεί η πρωτεϊνική πρόσληψη

 Αποφύγετε τα τηγανιτά (βελτίωση λιπιδαιμικού

προφίλ)

 Να καταναλώνετε μέχρι 3 κρόκους/ εβδομάδα 

(βελτίωση λιπιδαιμικού προφίλ)



Γλυκά

• Ζάχαρη

• Μέλι

• Μαρμελάδα

• Σοκολάτα

• Μπισκότα



Γλυκά

 Η σοκολάτα έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε κάλιο

 Οι μαρμελάδες γίνονται συνήθως από φρούτα που 

έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε κάλιο

 Τα περισσότερα γλυκά του εμπορίου έχουν γάλα και 

βούτυρο (δηλαδή περιέχουν αρκετό φώσφορο και 

κορεσμένο λίπος)

 Το ζελέ υπολογίζεται σαν υγρό τρόφιμο

 Μεγάλη προσοχή σε ανάγνωση της ετικέτας 

τρόφιμων

 Οι Διαβητικοί Ασθενείς να επιλέγουν μόνο όσα έχουν 

υποκατάστατο ζάχαρης (ασπαρτάμη, στέβια κτλ)



Έλαια και ξηροί

καρποί

• Ελαιόλαδο

• Ελιές

• Σπορέλαια

• Βούτυρο

• Μαργαρίνη

• Ξηροί καρποί



Έλαια και ξηροί καρποί

 Οι ξηροί καρποί έχουν μεγάλη 

περιεκτικότητα σε κάλιο

 Οι ελιές έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε νάτριο

 Το ελαιόλαδο συστήνεται να είναι το κύριο μαγειρικό 

έλαιο και να προστίθεται στο τέλος του 

μαγειρέματος

 Το ωμό ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά 

(περιορισμός αθηρωμάτωσης)

 Αποφύγετε το τηγάνισμα, τις μαργαρίνες και τα 

σπορέλαια (βελτίωση λιπιδαιμικού προφίλ)



Ροφήματα - Αφεψήματα

 Η σοκολάτα και το κακάο έχουν μεγάλη 

περιεκτικότητα σε κάλιο

 Ο καφές έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε κάλιο 

(κυρίως ο νες καφέ)

 Το τσάι έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε κάλιο

 Υπολογίζονται στα συνολικά προσλαμβανόμενα 

υγρά

 Οι Διαβητικοί Ασθενείς πρέπει να χρησιμοποιούν 

υποκατάστατα ζάχαρης (ασπαρτάμη, στέβια κτλ)



Συμπληρώματα Διατροφής

 Η από του στόματος συμπληρωματική αγωγή με σίδηρο δεν 

είναι αποτελεσματική (συστήνεται ενδοφλέβια χορήγηση)

 Η ανορεξία και η δυσγευσία συνδέονται με έλλειψη 

ψευδαργύρου

 Συνήθως παρατηρείται έλλειψη σε αρκετές υδατοδιαλυτές

βιταμίνες (λόγω διατροφικών περιορισμών)

 Μπορεί να χρειαστεί συμπλήρωμα βιταμίνης-D, δε 

συνιστώνται συμπληρώματα άλλων λιποδιαλυτών βιταμινών

 Η λήψη των συμπληρωμάτων πρέπει να γίνεται 

σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού (κίνδυνος 

υπερδοσολογίας και τοξικότητας)



Άσκηση

 Αποτελεί το μοναδικό τρόπο 
για την αύξηση της μυικής
μάζας

 Προτιμήστε ασκήσεις 
ενδυνάμωσης με λίγα κιλά ή 
λάστιχα

 Να υπάρχει καθοδήγηση από 
εξειδικευμένο γυμναστή

 Μπορεί να γίνει θεραπευτικά 
και κατά τη διάρκεια της 
αιμοκάθαρσης



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Επισκεφτείτε κλινικό διαιτολόγο για εξατομικευμένο 

διαιτολόγιο προσαρμοσμένο:

1. στις ανάγκες σας

2. στους εκάστοτε διατροφικούς περιορισμούς

3. σε επιπρόσθετα προβλήματα υγείας 

4. στις προτιμήσεις σας

 Εκπαιδευτείτε σταδιακά στον υπολογισμό των 

θρεπτικών συστατικών τις δίαιτας σας.

 Εντάξτε την άσκηση στην καθημερινότητά σας



ΚΟΥΙΖ: Σχεδιάστε ένα γεύμα σε εστιατόριο



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


