
 

 

 כליה השתלת לאחר נכונה תזונה

 מהיום התזונה משתנה ! -ברכות על ההשתלה 

 *.הנחייה והמשך תזונתיות דרישות להתאמת הנפרולוגית במחלקה הדיאטנית עם להיוועץשוב ח *

 :הראשון בשלב

לאחר  ההחלמה בתהליך הכרחית תזונתית תמיכה - הניתוח לאחר שבועות 5-וכ אשפוז במסגרת 

 . לחלבון בגוף גבוהה דרישה  -הניתוח 

  .וסויה ביצה, הודו, דג, עוף, חלב מוצרי5 הם איכותייםה חלבון עשירי מזונות

 :השני בשלב

 הינם שרובם הטווח ארוכי בסיבוכים לטפל -היא התזונתית התמיכה מטרת - במרפאה המעקב

 .החיסון מערכת מדכאות התרופות של לוואי תופעות

 5נכונה תזונה אכילת י"ע המושתל האיבר על לשמירה רבה חשיבות יש

 תקין גוף משקל על לשמור חשוב .1
 והטיפול בתיאבון לשיפור הודות נפוץ דבר הינה כליה השתלת לאחר במשקל העלאה

יתר  להתפתחות הסיכון תתלהפח חשובה לגופך תקין בטווח משקל על שמירה. בסטרואידים

 . ושבץ סוכרת, לבביות בעיות, דם לחץ

 

 על פעהשה יש הדחייה נוגד התרופתי לטיפול,  כאמור .בדם ניםתקי שומנים ערכי על שמירה .2

 . לב למחלות הסיכון את המעלה דבר, בדם השומנים רמות העלאת

 5שימו לב ל
 טרנס ושומן רווי בשומן המופחת מזון חירתב 
 ירקות, מלא אורז, מלא מקמח ומאפים לחמים-תזונתיים בסיבים העשיר מזון בחירת 

  ( מאש שעועית, פול,  שעועית, חומוס גרגרי, עדשים, אפונה) קיטניות, יפההקל עם
 הגבלת שימוש בסוכר פשוט 

 

 לפגיעה השנים עם מביאה הכרונית הכליות ספיקת אי. בריאה עצם צפיפות על שמירה .3

 הכליה השתלת לאחר. בנוסף, נמוכות D ויטמין רמות, היפרפראתירואידיזם,  העצם בצפיפות

 אלו גורמים(. פרדניזון) הדחייה נוגד התרופתי הטיפול בשל בגוף הסידן ספיגתב ירידה יש

 .לשברים הסיכון את ומעלים העצמות את מחלישים

 שימו לב ל5
 (. מלח מופחתי חלב למוצרי עדיפות) בסידן עשיר מזון היומי בתפריט בוליש
 

 .מעובד ממזון והימנעות במלח השימוש הפחתת .4

גבינות מלוחות,  , נקניקיות, זיתים וירקות כבושים, אבקת מרק,כגון5 נקניקים, פסטרמות

 .פיצוחים קלויים וחטיפים מלוחים למיניהם

 

 והן תקינה עצם צפיפות על לשמירה הן סדירה גופנית פעילות ביצוע על להקפיד חשוב .5

 בריא חיים אורח על לשמירה
 

 זאת. וקרמבולה ,פומלית, אשכוליות שתיית/מאכילת להימנע מתבקשים כליה מושתלי .6
 .הדחייה נוגדות תרופות עלתם השפע בשל

 

, הדחייה נוגדות תרופות פעילות על להשפיע עשוי -האלכוהול שתיית את להפחית רצוי .7
 .הכבד קודיפלת ומפריע בדם טריגליצרידים רמות מעלה

 

 המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה
 יחידה לתזונה ודיאטה
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  .המזון של טובה( ניקיון) גיינהיה על שמור .8
 מהמזון מחלות למחוללי יותר רגישים הם ולכן חלשה חיסונית מערכת יש איברים למושתלי

 ...ועוד סלמונלה, הליסטריה חיידק כמו
 :שימו לב

  רב זמן בחוץ ששהה מזון מאכילת להימנע -
, פטה: לדוגמה, פיסטור עבר שלא מזון של אכילה או משתייה להימנע יש – חלב מוצרי -

  .וקממבר ברי
 .הייטב בושלוישחשוב  -: ביצים -

 עברו לא או מלא באופן בושלו שלא ביצים שמכיל מזון מאכילת הימנע יש -            
  מוס או מיונז כמו – פיסטור               

 . מידיום ולא נא אכלילה ולא היטב מבושלים להיות צריכים – בשרים -
 .וסושי כבד פטה, מעושנים ודגים מבשרים הימנע -            

 בושלו שלא( שונות ורכיכות, מולים, צדפות) הים מאכלי מכל להימנע יש – ים מאכלי -
 .היטב

 . האכילה או האיחסון לפני טובה שטיפה על להקפיד יש – ופירות ירקות -

 .קנויים מוכנים סלטים מאכילת להימנע מומלץ -         

            
 .מזון יחותבט על עוד ללמוד כדי דיאטנית עם להיוועץ רצוי*                         

 

 תוספי של נטילה לפני קלינית דיאטנית או רופא עם להיוועץ יש – מזון ותוספי ויטמינים .9
 ומינרלים ויטמינים של הצריכה את להתאים חשוב. צמחיים תוספים/מינרלים/ויטמינים/מזון

 עם אינטראקציה או הכלייתי בתפקוד לפגיעה סכנה עם מתוספים ולהימנע הגוף לדרישות
 .תרופות

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בהצלחה ורפואה שלמה ,

 נחמני-מעיין רצון

 דיאטנית המחלקה הנפרולוגית

 

 

 

 

 :לסיכום

 הקפד על היגיינת המזון ! -

 ביום עיקריות ארוחות 3 אכול -

 ביום פרי מנות 2-3-עדו ביום ירק מנות 4-5 אכול -

 במלח ומופחתים בסידן עשירים חלב מוצרי לשלב השתדל -
 (ביום מנות 2 לפחות)

 .מעובד ומזון במלח עשיר ממזון הימנע -

 תזונתיים סיבים צריכת על להקפיד -

 ממותקים ממשקאות והימנעות בסוכר שימוש להגביל -

 בשבוע דג מנות 2-3 לשלב מומלץ -

שימוש  להעדיף יש, רווי בשומן ועשיר גןמטו מזון מאכילת הימנע -
 שמן קנולה ושמן זית– בריא צמחי בשומן

, זית שמן, שקדים, אגוזים -לשלב בתפריט שומנים בריאים כמו  -
 אבוקדו

  סדירה יומית גופנית פעילות ביצוע על הקפד -

 .תקין משקל על שמירה -
 



 



 

 

 



 

 


