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Ρόλος Νεφρού

 Διατήρηση Ομοιόστασης 
Υγρών και Ηλεκτρολυτών

 Σχηματισμός Τελικού 
ούρου

 Ενδοκρινής Ρόλος, 
ρύθμιση Αρτ. Πίεσης  

 Απέκκριση Προϊόντων 
Μεταβολισμού



ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

 Τι πρέπει να τρώει ο αιμοκαθαιρόμενος εκτός κάθαρσης?

 Τι πρέπει να τρώει ο αιμοκαθαιρόμενος κατά την κάθαρση?

 Γιατί πρέπει να προσέχει τη δίαιτα του?

 Πόσο πρέπει να ζυγίζει ο αιμοκαθαιρόμενος?



 Αξιολόγηση της πρόσληψης τροφής.

 Ανθρωπομετρία.

 Βιοχημικές παράμετροι - αξιολόγηση

 Οστικές Διαταραχές. 

 Ιατρικό Ιστορικό.

 Πρωτεϊνική πρόσληψη.

 Ενεργειακή Πρόσληψη.

 Φώσφορος

 Ασβέστιο

 Βιταμίνη D
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Θέματα Διατροφής στην ΧΝΝ

• Διαχείριση Σ.Δ

• Πολυπαραγοντική προσέγγιση. 

• Διαχείριση Δυσλιπιδαιμίας.

• Εκπαίδευση στην αυτοδιαχείριση. 

• Νάτριο

• Ιχθυέλαια/Ω-3 λιπαρά

• Άσκηση

• Οργάνωση της φροντίδας.

• Συμπληρώματα Διατροφής. 

• Κάλιο

• Αναιμία 

• Καταγραφή και Αξιολόγηση της 

Συμμόρφωσης.



ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

 Τι πρέπει να τρώει ο αιμοκαθαιρόμενος εκτός κάθαρσης?

 Τι πρέπει να τρώει ο αιμοκαθαιρόμενος κατά την κάθαρση?

 Γιατί πρέπει να προσέχει τη δίαιτα του?

 Πόσο πρέπει να ζυγίζει ο αιμοκαθαιρόμενος?



Ενεργειακές ανάγκες 

 30-35 kcal / Κιλό Σωματικού βάρους   (φυσιολογικό ΣΒ)

 25 kcal/Κιλό Σωματικού βάρους    (υπέρβαροι)



Πρωτεΐνη 

 Περίπου 1.2 – 1.4 γρ/κιλό Σωματικού βάρους

Τρόφιμο Ποσότητα Πρωτείνη (γρ)

Κρέας/τυρί 30 γρ. 7.0

Κοτόπουλο/ψάρι 30 γρ. 7.0

Γάλα ½ φλυτζάνι 8.0

Δημητριακά 1/3 φλυτζανιού 2.0

Φρούτα 1 μέτριο 1.0

Λαχανικά 1 φλυτζάνι ωμά 0.5



Γιατί είναι σημαντικό το Νάτριο?

 Νάτριο: κύριο συστατικό του αλατιού , βασικό συστατικό πολλών 
τροφίμων 

 Περιορισμός του Νατρίου σε ποσότητα περίπου 2-2.5 γρ/ημέρα :

1. Έλεγχος της κατακράτησης υγρών

2. Αρτηριακή Υπέρταση

3. Μείωση καρδιαγγειακού κινδύνου 



Δίαιτα 2 γρ αλατιού/ημέρα

Ομάδα Τροφίμων Τρόφιμα που απαγορεύονται 

Γαλακτοκομικά Περιορίστε το γάλα και το γιαούρτι σε 2 μερίδες/ ημέρα 

Φρούτα Κανένα

Λαχανικά Λαχανικά σε μορφή τουρσί ή κονσερβοποιημένα. Έτοιμοι χυμοί, 
σάλτσες ή σούπες λαχανικών.

Αμυλώδη Αλατισμένα κράκερ & κουλούρια, πατατάκια, ποπ κορν, 
τηγανίτες, βάφλες. Έτοιμα φαγητά με ρύζι, ζυμαρικά ή πατάτες.

Κρέας Κονσερβοποιημένα κρέατα, παστά, αλλαντικά, λουκάνικα. 
Παστά ψάρια (σαρδέλα, λακέρδα, ρέγκα, μπακαλιάρος). 
Αστακός και απομίμηση θαλασσινών. Τυριά και κρέμες τυριών.

Λίπος Βούτυρο και μαργαρίνες καλά αλατισμένα, σάλτσες για σαλάτες, 
ελιές, αλατισμένοι ξηροί καρποί.

Διάφορα Αλάτι> ¼ κουταλάκι του γλυκού, μουστάρδα, κέτσαπ, κύβοι 
ζωμού κρέατος/ λαχανικών.



Πώς  νοστιμεύουμε το φαγητό χωρίς 
αλάτι?

 Προσθήκη φρέσκων μυρωδικών στα φαγητά.

 Μαρινάρισμα κρέατος και ψαριού για προσθήκη 
γεύσης- αρώματος.

 Χρησιμοποίηση σκόρδου, τζίντζερ, τσίλι και λεμόνι στα 
τηγανητά.

 Μην χρησιμοποιείται κύβους ζωμού κρέατος, 
κοτόπουλου ή μπαχαρικών του εμπορίου.

 Ψήστε και λιώστε λαχανικά όπως κόκκινες πιπεριές και 
κολοκυθάκια για να απελευθερώσουν άρωμα.

 Προσθέστε χυμό φρέσκου λεμονιού σε ψάρια και 
θαλασσινά.

 Δοκιμάστε διαφορετικούς τύπους κρεμμυδιών. 

 Χρησιμοποιήστε μαύρο πιπέρι σε ζυμαρικά, ομελέτες 
κλπ αντί για αλάτι.



Γιατί είναι σημαντικό το Κάλιο

 Κάλιο: βασικό συστατικό των περισσότερων τροφίμων

 Τα αυξημένα επίπεδα καλίου στον οργανισμό (> 5.5 mEq/L ) 
οδηγούν σε υπερκαλιαιμία

 Η υπερκαλιαιμία μπορεί να προκαλέσει αρρυθμίες, ακόμα και 
ανακοπή



Τρόφιμα πλούσια σε Κάλιο

Ομάδα Τροφίμων Τρόφιμα 

Γαλακτοκομικά προϊόντα Γάλα, αυγά, γιαούρτι

Φρούτα & λαχανικά Πορτοκάλι, πεπόνι, μπανάνα, βερίκοκα, σύκα, σταφίδες, ντομάτα, 
σπανάκι, κολοκυθάκια, λαχανάκια Βρυξελλών, μανιτάρια, 
σπαράγγια, πατάτες

Άλλες ζωικές πηγές Όλα τα κρέατα, όλα τα ψάρια και όλα τα παράγωγά τους

Δημητριακά Είναι ελεύθερα προς κατανάλωση αλλά με προσοχή τα ολικής 
άλεσης

Ξηροί καρποί & όσπρια Όλα

Ζάχαρη και ζαχαρωτά Σοκολάτες, λικέρ, μελάσα, σιρόπι, ξερά φρούτα

Ποτά Σοκολάτα ρόφημα, κακάο, καφές, κρασί, ποτά για αθλητές πλούσια 
σε κάλιο

Βότανα και μπαχαρικά Υποκατάστατα αλατιού, κάρυ, τσίλι, τζίντζερ

Διάφορα Μαγιά, κύβοι βοδινού, σάλτσες εμπορίου, κέτσαπ, πίκλες, 
πουτίγκα, κρέμα



Τρόφιμα πλούσια σε Κάλιο –
Συνδυασμοί 

 3 φρούτα/ημέρα

 3-4 μερίδες λαχανικών ημέρα



Πώς θα μειωθεί το Κάλιο των τροφίμων?

 Ξεφλουδίστε τα φρούτα και τα λαχανικά.

 Κόψτε τις πατάτες και τα λαχανικά σε μικρά κομ
άτια.

 Αφήστε τα λαχανικά και τις πατάτες τουλάχιστο
ν για 2 ώρες μέσα σε νερό πριν τα βράσετε / ψή
σετε.

 Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος αλλάξτε 2‐3
φορές το νερό από τις πατάτες, τα λαχανικά ή τα
όσπρια 



Γιατί είναι σημαντικός ο Φώσφορος? 

 Σε κάθε συνεδρία κάθαρσης απομακρύνονται 800mg φωσφόρου

 Πρωτεϊνική πρόσληψη ≥1.2 g/kg/ για ασθενείς σε αιμοκάθαρση/ 
ισούται με 1000 mg P/ ημέρα

 Η περίσσεια φωσφόρου μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του 
ασβεστίου στον οργανισμό και προβλήματα στον παραθυροειδείς 
αδένες. 



Λίπη και Έλαια

 Στην ομάδα του λίπους ανήκουν τα φυτικά έλαια και 
το ζωικό λίπος.

 Τα φυτικά έλαια θα πρέπει να προτιμώνται, με 
έμφαση στο ελαιόλαδο.

 Το ζωικό λίπος θα πρέπει να περιορίζεται μέσω της 
αφαίρεσης του ορατού λίπους και της αποφυγής 
κατανάλωσης βουτύρου και επεξεργασμένων 
κρεάτων.

 Έμφαση σε λιπαρά ψάρια (τόνος, σκουμπρί, 
λαυράκι).



Υγρα

 Είναι απαραίτητος ο περιορισμός των υγρών σε 500- 700 
ml+ όγκος ούρων.

 Ο περιορισμός των υγρών περιλαμβάνει όλα τα ροφήματα, 
τα τρόφιμα που είναι υγρά σε θερμοκρασία δωματίου και 
τα τρόφιμα με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε υγρά: 

Ζελέ

Ζωμός κρέατος 

Σούπες

Παγωτά και γρανίτες 

Γιαούρτι

Κρέμες



Πώς θα περιοριστεί το αίσθημα της 
δίψας?

Ο ασθενής για να ελέγξει τη δίψα του μπορεί:

 Να αφήνει παγάκια να λιώνουν στο στόμα του.

 Να καταναλώνει τσίχλα ή σκληρές καραμέλες.

 Να παγώνει το νερό έτσι ώστε να χρειάζεται 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να το καταναλώσει.

 Να προσθέτει χυμό λεμονιού στο νερό/νερό με 
γεύσεις. 

 Να καταναλώνει παγωμένα κομμάτια φρούτων.

 Να κάνει πλύσεις του στόματος με νερό και στη 
συνέχεια να το απορρίπτει.



ΕΡΩΤHΜΑΤΑ

 Τι πρέπει να τρώει ο αιμοκαθαιρόμενος εκτός κάθαρσης?

 Τι πρέπει να τρώει ο αιμοκαθαιρόμενος κατά την κάθαρση?

 Γιατί πρέπει να προσέχει τη δίαιτα του?

 Πόσο πρέπει να ζυγίζει ο αιμοκαθαιρόμενος?



Σίτιση κατά την αιμοκάθαρση –
Πρακτικές Οδηγίες 

 Η παροχή γευμάτων κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης πρέπει να 
αποτελεί την προεπιλεγμένη πρακτική και το πρότυπο φροντίδας σε 
όλα τα κέντρα αιμοκάθαρσης.

 Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση πρέπει να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο λήψης φαγητού κατά τη διάρκεια της εφόσον

I. είναι σταθεροί αιμοδυναμικά

II. δεν έχουν αντενδείξεις για κατανάλωση κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης 

 Οι ασθενείς θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο κατανάλωσης  
τροφής εκτός της αιμοκάθαρσης εφόσον 

I. έχουν χαμηλή αρτηριακή πίεση κατά τη διάρκεια της θεραπείας

II. συχνά βήχα ή κίνδυνο πνιγμού

III. που παρουσιάζουν διάρροια η  οποία  μπορεί να επιδεινωθεί με το φαγητό

IV. επιρρεπείς σε πόνο στο στομάχι, δυσπεψία, ναυτία ή έμετο κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας

I. νευρολογική δυσλειτουργία που επιδεινώνεται με την λήψη τροφής 

Journal of Renal Nutrition, Vol 28, No 1 2018: pp 4-12



 Τι πρέπει να τρώει ο αιμοκαθαιρόμενος εκτός κάθαρσης?

 Τι πρέπει να τρώει ο αιμοκαθαιρόμενος κατά την κάθαρση?

 Γιατί πρέπει να προσέχει τη δίαιτα του?

 Πόσο πρέπει να ζυγίζει ο αιμοκαθαιρόμενος?



Η σημασία της διατροφής στον 
αιμοκαθαιρόμενο ασθενή

 Η αιμοκάθαρση αποτελεί τη βασική
θεραπευτική μέθοδο της Χρόνιας Νεφρικής
Ανεπάρκειας τελικού σταδίου καθώς έχει
φανεί ότι είναι αποτελεσματική και μπορεί να
ελαχιστοποιήσει τις βραχυ και
μακροπρόθεσμες επιπλοκές.

 Η δίαιτα αποτελεί ξεχωριστό και
σημαντικό στοιχείο της θεραπευτικής αγωγής
στη Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια. Με αυτήν
εξασφαλίζονται η καλή ποιότητα ζωής και η
μακρά επιβίωση του αιμοκαθαιρόμενου.

Kang et al. Nutrients 2017;9



 Τι πρέπει να τρώει ο αιμοκαθαιρόμενος εκτός κάθαρσης?

 Τι πρέπει να τρώει ο αιμοκαθαιρόμενος κατά την κάθαρση?

 Γιατί πρέπει να προσέχει τη δίαιτα του?

 Πόσο πρέπει να ζυγίζει ο αιμοκαθαιρόμενος?



Σωματικό Βάρος 

 Ρύθμιση Σωματικού Βάρους

 Ξηρό σωματικό Βάρος 

 Πως ξέρω ότι έχει υπολογισθεί σωστά 
το ξηρό μου βάρος?

 Πως διατηρώ το σωματικό μου βάρος 



Σύνοψη

 Επαρκής κάλυψη των ενεργειακών αναγκών.

 Αποφυγή παράλειψης γευμάτων (3-6 γεύματα την
ημέρα).

 Κατανάλωση ενός ισορροπημένου διαιτολογίου που
θα συμπεριλαμβάνει όλες τις ομάδες τροφίμων.

 Κατανάλωση με σύνεση τροφίμων ανάλογα με την
περιεκτικότητα σε κάλιο, νάτριο, φώσφορο.

 Λογική κατανάλωση υγρών και συμμόρφωση στις
συστάσεις.

 Τακτική σωματική δραστηριότητα.



Συμμόρφωση -I

 Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία



Τρόφιμα πλούσια σε Φώσφορο

Ομάδα Τροφίμων Τρόφιμα 

Γαλακτοκομικά προϊόντα 

Άλλες ζωικές πηγές Συκώτι, νεφροί, μοσχάρι, κυνήγι, βακαλάος, παστή 
ρέγκα, σκουμπρί, σαρδέλες, σολομός, πέστροφα, 
άσπρη μαρίδα, καραβίδες, καβούρι

Δημητριακά Μούσλι, προϊόντα ολικής άλεσης, βρώμη

Ξηροί καρποί & όσπρια Όλα

Ποτά Ποτά που περιέχουν γάλα, σοκολάτα ρόφημα, 
κακάο, μπίρα, κόλα



Τρόφιμα πλούσια σε Φώσφορο

Ομάδα Τροφίμων Τρόφιμα 

Γαλακτοκομικά προϊόντα 100 γρ τυριού = 280 mgr, ½ ποτήρι γάλα = 120 
mgr φωσφόρου 

Άλλες ζωικές πηγές Συκώτι, νεφροί, μοσχάρι, κυνήγι, βακαλάος, παστή 
ρέγκα, σκουμπρί, σαρδέλες, σολομός, πέστροφα, 
άσπρη μαρίδα, καραβίδες, καβούρι

Δημητριακά Μούσλι, προϊόντα ολικής άλεσης, βρώμη

Ξηροί καρποί & όσπρια Όλα

Ποτά Ποτά που περιέχουν γάλα, σοκολάτα ρόφημα, 
κακάο, μπίρα, κόλα



Τρόφιμα πλούσια σε Φώσφορο



Συμμόρφωση - II

KidneyDiet app Ομάδες



Συμμόρφωση -IΙΙ

31
Int J Nephrol. 2012;2012:720



Ενδεικτικό Διαιτολόγιο 

Τυπικό ημερήσιο διαιτολόγιο (2000Kcal):

**1 μερίδα αμυλούχων= 30g ψωμί ή 1/3 φλιτζάνι ρύζι/ μακαρόνια ή 1 μικρή 
πατάτα 

Ποσότητα ανά μερίδα Αριθμός μερίδων 

Γαλακτοκομικά 1 φλιτζάνι x1

Φρούτα 1 μέτριο x3

Λαχανικά 1 φλιτζάνι ωμά ή ½ φλιτζάνι 
βραστά

x4

Αμυλούχα ** x10

Κρέας 30gr x5

Λίπος 1 κουταλάκι του γλυκού x6



Συμμόρφωση -IV

Διατροφικές επιλογές       Οργάνωση Τρόπου Ζωής



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


