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IZVLEČEK 

Bolniki s končno ledvično odpovedjo se vključijo v zdravljenje z dializo in temu prilagodijo 

tudi svojo prehrano, za katero je značilno, da vsebuje ustrezne količine kalija, natrija in 

fosforja, posebno pozornost pa bolniki namenjajo tudi uţivanju tekočine. Glavni namen 

diplomskega dela je bil ugotoviti, kako so se prehranjevali dializni bolniki v letih 2010 in 

2015 ter kakšno je njihovo poznavanje ţivil. V letih 2010 in 2015 sem v dveh dializnih 

centrih anketirala 150 dializnih bolnikov starih od 27 do 88 let. Od tega je bilo 94 moških in 

56 ţensk. V raziskavi sem ugotovila, da dializni bolniki pridobijo največ informacij o prehrani 

pri dializni medicinski sestri ter pri dializnem zdravniku. Anketiranim dializnim bolnikom je 

leta 2010 in 2015 predstavljalo največjo teţavo v prehrani omejitev uţivanja tekočine. 

Poznavanje ţivil z večjo vsebnostjo kalija, natrija in fosforja ne glede na leto raziskave in spol 

bolnika je slabo. Sladkorni bolniki na dializi ne poznajo podrobnosti ledvične in sladkorne 

diete in imajo več teţav tako pri uravnavanju nivoja sladkorja v krvi kot tudi pri previsokemu 

vnosu kalija in tekočine med dvema dializama. 

Rezultati raziskave so pokazali najpogostejše teţave v prehrani dializnih bolnikov. Na osnovi 

rezultatov preiskave lahko predlagam, da se izobraţevanju o prehrani dializnih bolnikov 

nameni več pozornosti. Izobraţevanje mora biti usmerjeno tudi v motivacijo bolnikov za 

zdrav način prehranjevanja. 
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dializni bolniki 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The patients with end stage renal failure are included in the treatment with dialysis and 

consequently have to adapt their diet, which is characterized by adequate amounts of 

potassium, sodium and phosphorus. Patients also give special attention to adequate liquid 

consumption. The main purpose of this Bachelor's thesis was to determine what the diet of 

dialysis patients in 2010 and 2015 was like and check patients' knowledge of food. In 2010 

and 2015, 150 dialysis patients aged from 27 to 88 years were surveyed in two dialysis 

centers. There were 94 male and 56 female survey participants. In the research, it has been 

found out that dialysis patients obtain most information on nutrition from dialysis nurses and 

dialysis physicians. Both 2010 and 2015 survey participants told that limited liquid 

consumption was the major problem in terms of their diet. The knowledge of foods containing 

higher levels of potassium, sodium and phosphorus was poor independent of the year of the 

survey or the patient's gender. Diabetic patients on dialysis do not know the details of kidney 

and diabetes diets and have problems both with the regulation of blood sugar levels as well as 

with too high potassium intake and adequate liquid consumption in between two dialysis 

treatments. 

The results of the study have highlighted the most common problems in the diet of dialysis 

patients. The results suggest nutrition education for dialysis patients should be given more 

attention. What is more, the education should also motivate patients to follow a healthy diet. 
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 

 

p-ANCA perinuklearna protitelesa proti citoplazemskim antigenom nevtrofilnih    

granulocitov angl. 

c-ANCA citoplazemska protitelesa proti citoplazemskim antigenom nevtrofilnih 

granulocitov angl. 

IgA  imunoglobulin A
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1. UVOD 

Najpogostejši vzrok za ledvične okvare je sladkorna bolezen, ledvična prizadetost pa se 

imenuje diabetična nefropatija. Nastane zaradi okvare krvnih ţil zaradi zvišane koncentracije 

krvnega sladkorja (glukoze) v krvi. Bolezen je mogoče upočasniti z ureditvijo krvnih 

vrednosti glukoze in z zdravili (Kovač, 2014). Kar 382 milijonov ljudi po vsem svetu ima 

sladkorno bolezen. V Sloveniji in sicer v razvitem svetu število ljudi s sladkorno boleznijo 

kontinuirano  narašča. Dobro urejena sladkorna bolezen lahko upočasni diabetično nefropatijo 

(Lindič, 2014). 

Končno odpoved ledvic zdravimo na tri načine: z nadomestnim zdravljenjem s hemodializo, s 

trebušno ali peritonealno dializo ali s presaditvijo oziroma transplantacijo ledvice ţivega ali 

mrtvega dajalca. Hemodializa se izvaja v dializnih centrih, peritonealno dializo pa bolnik 

izvaja sam ali svojci na domu. 

Hemodializni bolniki morajo upoštevati določene prehranske omejitve: izogibati se morajo 

jedem z večjo vsebnostjo kalija, fosforja in natrija ter imajo omejitve pri uţivanju tekočine. 

Dieta pri peritonealni dializi je manj stroga in bolniki imajo manj zdravil (Zveza društev 

ledvičnih bolnikov, 2015). 

Če hemodializni bolnik zauţije preveč tekočine, lahko pride do zastajanja tekočine v pljučih 

in je bolnik zato ţivljenjsko ogroţen (Lavrinec, 2009). 

Zaţelen minimalen vnos beljakovin v telo pri bolniku s končno odpovedjo ledvic je 1,2 g/kg 

idealne telesne mase na dan, pri bolniku na peritoenalni dializi pa 1,3 g/kg idealne telesne 

mase na dan (Lindič, 2014). 

Pri okvari ledvične funkcije prihaja do zmanjšanega izločanja kalija s sečem in s tem do 

naraščanja koncentracije kalija v krvi. Prekomerna zvišana ali zniţana količina kalija v krvi je 

ţivljenjsko nevarna (Medicinski center Ditera, 2015). 

Zaradi slabšega ledvičnega delovanja se v krvi kopiči fosfor, ki ga bolniki zauţijejo s hrano, v 

kateri se nahaja v obliki različnih fosfatov. Prevelik porast koncentracije fosforja v serumu 

povzroči kostno bolezen pri kronični ledvični bolezni, ki ima kot najpogostejšo posledico 

bolezni srca in oţilja. 

Preveč natrija v prehrani poveča ţejo in v telesu povzroči kopičenje tekočine; vse pa lahko 

škoduje srcu (Lavrinec, 2009). 

Namen raziskave je ugotoviti, kakšno je znanje dializnih bolnikov o prehrani, na kakšen način 

pridejo do pomembnih podatkov o prehrani glede njihove diete, kako dializni bolniki skrbijo 

za prehrano ter kako sledijo priporočilom. 
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1 Struktura in delovanje ledvic 

Ledvice so paren organ in leţijo v trebušni votlini v ledvenem predelu pod rebri. Vsaka 

zdrava ledvica pri odraslem človeku tehta običajno 150 gramov, v dolţino meri pribliţno 12,5 

centimetrov, v širino 6 centimetrov, debela pa je 2,5 centimetrov. 

V ledvici so nefroni. V nefronih se prečiščuje kri in nastaja urin. Nefron je zgrajen iz 

ledvičnega telesca (glomerul) in kanalčka (tubul). Ledvično telesce (glomerul) tvorijo številne 

drobne ţile (glomerulne kapilare). V glomerulih se vsak dan filtrira 180 litrov plazme, iz 

katere nastane urin.  

Urin teče po kanalčkih (tubulih), ki se končujejo v papilah. Iz kanalčkov se med drugim v telo 

vsrkajo natrij, kalij, fosfati, beljakovine in voda v takšnih količini, kot jih telo potrebuje. 

Vsaka papila ima odprtino, po katerih se urin izliva v ledvično čašico (kaliks) ter nato v sečni 

meh (pielon). Iz sečnega meha vodi sečevod (ureter), ki z enakomernim krčenjem potiska urin 

v sečni mehur. Sečni mehur deluje kot rezervoar za urin vse do tedaj, ko uriniramo in se urin 

po sečnici (uretri) izloči iz telesa. 

Urin je sestavljen iz vode, v kateri so raztopljene snovi (klor, natrij, kalij, fosfat, sulfat, 

kreatinin, sečna kislina). Vsa odvečna tekočina in presnovki, ki nastanejo pri delovanju telesa 

in razgradnji hrane, se pri zdravem človeku izločijo iz telesa.  

V ledvicah nastajajo pomembni hormoni: eritropoetin, renin in aktivna oblika vitamina D 

(kalcitriol) (Bizjak, Kovač, Lindič in Verhovec, 1999). 

Eritropoetin (EPO) je ledvični hormon, ki pospešuje dozorevanje rdečih krvničk v kostnem 

mozgu (Medical Education Institute, Inc., 2015). Pomanjkanje eritropoetina, ki nastaja v 

ledvični skorji, je glavni razlog za anemijo pri bolniku s kronično ledvično boleznijo. 

Anemijo pri kronični ledvični bolezni zdravijo z rekombinantnimi epoteini. Za uspešno 

zdravljenje anemije z epoteini so potrebne ustrezne zaloge ţeleza v telesu. Anemija ima 

negativne posledice na kakovost ţivljenja (Gubenšek, 2014). 

Renin je ledvični hormon, ki pomaga uravnavati krvni tlak. Na njegovo tvorbo vpliva 

zmanjšan pretok skozi ledvice ne glede na vzrok. Pod zapletenim vplivom sistema renin – 

angiotenzin – aldosteron se v ledvicah natrijevi ioni vsrkajo. Z natrijem se v telo vsrka in 

ohranja tudi voda, kar privede do zvišanja krvnega tlaka. Bolne ledvice so večinoma slabo 

prekrvavljene, lokalno je krvni tlak v njih nizek, zato je sistem renin – angiotenzin – 

aldosteron ves čas stimuliran, sistemski krvni tlak bolnikov pa povečan (Bren; Kovač, 2014b).  
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Ledvice izločajo hormon kalcitriol, ki pomaga pri absorpciji kalcija iz hrane. Brez kalcitriola 

telo črpa kalcij iz kosti. V daljšem času to povzroča kostno bolezen pri kronični ledvični 

odpovedi (Medical Education Institute, Inc., 2015). To lahko vsaj do neke mere uravnavamo z 

omejitvijo fosfatov v hrani, s fosfatnimi vezalci in z zdravili (nativni pripravki vitamina D, 

kalcitriol, analog vitamina D parikalcitol in kalcimimetik cinakalcet). Pri končni odpovedi 

ledvic je dodatno zdravljenje še ustrezna dializa (Benedik, 2014). 

 

2.2 Simptomi in znaki ledvične bolezni 

 

Bolečina ni pogost znak pri ledvični bolezni, razen pri ledvičnih kamnih, kjer se pojavi močna 

bolečina v ledvenem predelu. Bolečina se lahko pojavi pri akutnem pielonefritisu, redkeje pri 

akutnem glomerulonefritisu in pa še redkeje pri posledici akutnega infarkta ledvice. 

Spremembe v izločanju seča se lahko kaţejo v količini in pogostosti uriniranja, motnjami pri 

uriniranju in z inkotinenco. Za akutno ledvično okvaro je značilno zmanjšanje izločanja urina 

in se kaţe kot oligurija (izločanje manj kot 400 ml/dan) ali anurija (izločanje manj kot 100 

ml/dan). 

Znaki za nefrotski simptom se pojavijo kot simetrične, neboleče otekline spodnjih okončin ter 

povečanje telesne teţe brez sprememb v uriniranju. 

Arterijska hipertenzija je lahko znak še neodkrite ledvične bolezni ali poslabšanje ţe odkrite 

ledvične bolezni. 

Sprememba barve in videza koţe ter videz nohtov so pogost pojav pri ledvičnih bolezni 

(Kveder, 2014).  

 

2.3 Bolezni ledvic in sečnih poti in moţni zapleti po odpovedi ledvic 

 

Obstaja veliko število bolezni, ki okvarijo ledvice. Razdelimo jih na sistemske bolezni, v 

sklopu katerih so prizadete tudi ledvice, in na primarne ledvične bolezni. Ledvice 

najpogosteje prizadenejo naslednje sistemske bolezni: diabetes, arterijska hipertenzija, 

sistemske avtoimune bolezni, vaskulitisi, avtosomna dominantna policistična bolezen ledvic, 

okuţbe, zdravila, npr. analgetična nefropatija, malignomi. Primarne ledvične bolezni so: 

glomerulonefritisi, bolezen minimalnih sprememb, okuţbe urotrakta – pielonefritis, zapora 

sečevodov zaradi ledvičnih kamnov ali malignomov, refluksna bolezen ledvic…  
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Ljudje s povišanim krvnim tlakom običajno nimajo teţav, zato je zelo pomembno, da si redno 

merijo krvni tlak. Ker povišan krvni tlak poškoduje ledvične ţile, čiščenje krvi in 

odstranjevanje tekočine iz telesa ni več zadostno. Nastanek ledvične bolezni ali pa 

napredovanje ţe prisotne kronične ledvične bolezni se lahko upočasni ali celo prepreči z 

dieto, zdravim načinom ţivljenja in pravočasno ureditvijo krvnega tlaka z zdravili, ki jih je 

potrebno redno jemati. 

Najpogostejši vzrok za ledvične okvare je sladkorna bolezen, ledvična prizadetost pa se 

imenuje diabetična nefropatija, ki nastane zaradi okvare krvnih ţil zaradi povišane 

koncentracije krvnega sladkorja (glukoze) v krvi. Bolezen je mogoče upočasniti z ureditvijo 

krvnih vrednosti glukoze in z zdravili. 

Glomerulonefritis se pojavi zaradi sprememb ledvičnih telesc (glomerulov), v katerih se 

filtrira kri in zato pride do slabšega delovanja ledvic. Zaradi vnetja in brazgotin v ledvičnih 

telescih je manjše odstranjevanje presnovkov in vode iz telesa in moten nastanek urina. 

Bolniki z glomerulonefritisom imajo pogosto teţave z utrujenostjo, imajo povišan krvni tlak, 

otekajo okoli oči ter zatekanje v prste rok in nog. V urinu se pogosto pojavijo sledovi krvi in 

prevelika količina beljakovin. Glomerulonefritis ni ozdravljiv, bolezen je mogoče upočasniti z 

dieto in zdravili. 

Pri boleznih ledvic, kot so diabetična nefropatija in glomerulonefritis, lahko nastane nefrotični 

sindrom. To je bolezensko stanje za katerega je značilno otekanje telesa, povečana količina 

maščobe v krvi, zmanjšana količina beljakovin ter povečano izločanje beljakovin z urinom. 

Zdravi se z dieto in zdravili. 

Analgetična nefropatija je ledvična bolezen, ki jo povzročajo protibolečinske tablete ali praški 

(analgetiki). Bolezen nastane ob rednem jemanju protibolečinskih zdravil, običajno tudi v 

prevelikih količinah. Simptomi analgetične nefropatije so temno obarvana koţa, pogoste 

okuţbe sečil in hude krčevite bolečine v predelu sečil, redkeje krvav urin. Potreben je posvet s 

farmacevtom v lekarni ob nakupu zdravil proti bolečinam v prosti prodaji, ob dolgotrajnejši 

bolečini ali v primeru bolečine, ki se po nekajdnevnem samozdravljenju ne umiri, se je 

potrebno posvetovati z zdravnikom o vzroku bolečin in ustreznemu zdravljenju. 

Pielonefritis je vnetje ledvic zaradi okuţbe, ki je najpogosteje bakterijska. Simptomi okuţbe 

so značilne ledvene bolečine, pekoče in pogosto odvajanje seča, ki je lahko moten ali krvav, 

zvečana telesna temperatura, mrzlica, pri hujši obliki tudi slabost in bruhanje. Ob ne dovolj 

pozdravljeni ali ponavljajoči okuţbi, nastane kronični pielonefritis, za katerega je značilna 

tvorba brazgotin v ledvičnem tkivu, posledično ledvična okvara in povišan krvni tlak. 
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Pielonefritis je pogostejši pri bolnikih, ki imajo ledvične kamne in pri zapori toka urina zaradi 

povečane prostate ali drugih vzrokov. Zaplete zaradi pielonefritisa se lahko prepreči tako, da 

se odstrani morebitne dejavnike tveganja, kot so sečni kamni, se zagotovi neoviran odtok seča 

ter pravočasno zdravljenje okuţbe. 

Avtosomna dominantna policistična ledvična bolezen je redka ledvična dedna bolezen. 

Značilnost bolezni je, da ledvično tkivo postopoma nadomestijo ciste, napolnjene s tekočino, 

kar nato privede do ledvične okvare. Navadno bolniki nimajo teţav, lahko pa občutijo tope 

bolečine v ledvenem predelu, opazijo povečanje trebuha, imajo krvav urin, zbolijo zaradi 

okuţbe sečil ali imajo povišan krvni tlak. Bolezen je neozdravljiva. 

Okvara ledvic nastane tudi pri drugih boleznih, ki pa so redkejše (vaskulitisi, sistemske 

bolezni veziva, tumorji, okvare zaradi teţkih kovin in drugih strupenih snovi,…).  

V zadnjih letih je pogosta ishemična bolezen ledvic, ki nastane pri starejših ljudeh zaradi 

zmanjšanega pretoka krvi skozi ledvice (Bizjak idr., 1999). Renovaskularna hipertenzija in 

ishemična bolezen ledvic je sindrom s povečanim krvnim tlakom. Nastane zaradi zmanjšanja 

pretoka krvi skozi ledvični arteriji ali njunih vej. Pri starostnikih je le-ta vzrok za nastanek 

kronične bolezni ledvic celo do 30 %. Najpogostejši vzrok za zoţenje glavne ledvične arterije 

je ateroskleroza ledvične arterije (do 90 % zoţitev) (Kovač, 2014b). 

Ledvična okvara, ki nastane pri bolnikih na hitro, se imenuje akutna ledvična odpoved in 

takšni bolniki se zdravijo v bolnišnici. Večinoma se pri ledvičnih boleznih delovanje ledvic 

počasi slabša (kronična ledvična odpoved). Ko je ledvično delovanje tako slabo, da je 

potrebno pričeti nadomestno zdravljenje ali z umetnim čiščenjem krvi (dializo), ali s 

transplantacijo kadavrske/ţive tuje ledvice pred začetkom dialize, govorimo o končni ledvični 

odpovedi (Bizjak idr., 1999). 

Med najpogostejšimi zapleti kronične odpovedi ledvic so anemija (padec ravni hemoglobina v 

krvi zaradi zmanjšane proizvodnje eritropoetina), motnje v presnovi kalcija in fosfatov in 

posledične okvare kosti, t.i. kostna bolezen pri kronični ledvični bolezni, presnovna acidoza in  

bolezni srca in oţilja. Bolniki imajo suho koţo (spremeni se tudi barva koţe), pogosto jim 

zastaja tekočina (to lahko vodi v otekanje tkiva, srčno popuščanje in zastajanje tekočine v 

pljučih), imajo hiperkaliemijo (porast kalija v krvi, kar lahko povzroči poškodbe srca), 

nespečnost (pogosta posledica odpovedi ledvic), niţji libido, moška erektilna disfunkcija, 

perikarditis (vnetje osrčnika), ţelodčne razjede, oslabljen imunski sistem (bolnik postane 

veliko bolj dovzeten za okuţbe) (Nordqvist, 2015). 
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Zapleti med nosečnostjo  

Najizrazitejša fiziološka sprememba v nosečnosti je povečana količina tekočine v telesu. 

Prostornina krvi se poveča za pribliţno 1,5 litra. Ker se povečata prostornina krvi, krvni 

pretok skozi srce in zmanjša periferni upor, se poveča pretok skozi ledvice. To se zgodi ţe v 

zgodnji nosečnosti. V drugem trimesečju je pretok večji za 60-80 %, nato pa v zadnjem 

trimesečju nekoliko pade. Ob porodu je pretok skozi ledvice še vedno 50 % večji kot pred 

zanositvijo. Ledvici sta v nosečnosti večji in teţji. Ledvična meha in sečevoda se razširita. 

Zaradi zastajanja seča imajo nosečnice pogosta vnetja sečil (Lučovnik in Novak Antolič, 

2014). 

Pri nosečnici s kronično ledvično boleznijo lahko pride do hipertenzije in povečanje količine 

odpadnih snovi presnove (sečnina, kreatinin, mlečna kislina,…) v krvi. To lahko vpliva na 

mamo in njenega otroka. Ţenske s kronično ledvično boleznijo imajo bistveno večje tveganje 

za razvoj preeklampsije v primerjavi z drugimi ţenskami. Če se mati ne zdravi, lahko pride do 

moţganskih krvavitev ali krvavitve v jetrih ali ledvicah, kar je lahko usodno za mater in 

otroka (Nordqvist, 2015). 

Preglednica 1: Vpliv stopnje oslabljene ledvične funkcije na nosečnost (Lučovnik in Novak 

Antolič, 2014) 

Stopnja okvare 

ledvične funkcije 

Normalna ali blago 

oslabljena 
Zmerna okvara Huda okvara 

Zapleti pri nosečnici 

(npr. preeklampsija) 
25 % 50 % 85 % 

Zastoj plodove rasti - 30 % 60 % 

Prezgodnji porod - 55 % 70 % 

Uspešna nosečnost 85-95 % 60-90 % 20-30 % 

 

Pri nosečnicah, ki se zdravijo s hemodializo ali peritonealno dializo, se nosečnost uspešno 

konča le v pribliţno 30 %. Dejavniki, ki vplivajo na neuspelo nosečnost, so starost bolnice 

nad 35 let, več kot 5 let dializnega zdravljenja in pozno prepoznana nosečnost ter s tem pozno 

povečanje pogostosti in/ali trajanje dialize (trajanje/pogostost dialize je potrebno povečati za 

50 %) (Lučovnik in Novak Antolič, 2014). 

 

2.4 Diabetična nefropatija 

 

Lindič (2014, str. 285): » V svetu ima sladkorno bolezen kar 382 milijonov ljudi, do leta 2035 

pa naj bi njihovo število poraslo na 592 milijonov. Največ ljudi s sladkorno boleznijo je starih 
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od 40 do 59 let. Po podatkih Mednarodne zveze za sladkorno bolezen je bila v Sloveniji leta 

2013 prevalenca sladkorne bolezni 7,48 %. Po vsem svetu narašča predvsem prevalenca 

sladkorne bolezni tipa 2. Sladkorna bolezen je med najpogostejšimi vzroki končne ledvične 

odpovedi v Evropi, na Japonskem in v ZDA, tako da bolniki s sladkorno boleznijo tipa 2 

danes v svetu ţe predstavljajo tretjino vseh bolnikov, ki se zaradi končne ledvične odpovedi 

zdravijo z dializo. Njihova umrljivost je v prvem letu zdravljenja z dializo za 22 % večja kot 

pri dializnih bolnikih brez sladkorne bolezni, po petih letih pa za 15 % večja. Zaradi velike 

smrtnosti bolnikov, manjše kakovosti ţivljenja, pogostejših zapletov in visoke cene 

zdravljenja, je smiselno diabetično ledvično okvaro čim bolj zgodaj prepoznati in potek 

bolezni upočasniti ali jo celo preprečiti«. 

V Sloveniji in sicer v razvitem svetu število dializnih bolnikov s sladkorno boleznijo 

kontinuirano narašča. Na nastanek diabetične ledvične okvare vplivajo genetski in familiarni 

dejavniki, ki še niso dovolj raziskani. 

Za razvoj diabetične nefropatije so pomembne presnovne motnje v bazalni membrani in 

mezangiju glomerulov ter spremenjena notranja ledvična hemodinamika. Zvečana je glikacija 

strukturnih beljakovin. Bistveni sestavni del bazalne membrane in mezangija so kolagen, 

glikozaminoglikani, laminin in fibronektin. Navedeni procesi povzročajo zadebelitev bazalne 

membrane glomerulov in tubulov. To je prvi znak nastajajoče diabetične nefropatije. 

Začetek diabetične nefropatije je neopazen. Začetne spremembe na ledvici lahko zanesljivo 

ugotovijo le z ledvično biopsijo. Zgodnji, prvi in zanesljivi znak nastajajoče diabetične 

nefropatije je zvečano in nenormalno izločanje albuminov s sečem (mikroalbuminurija). 

Ledvica normalno izločajo manj kot 30 mg albuminov na dan. Izločanje albuminov s sečem 

od 30 do 300 mg na dan imenujemo mikroalbuminurija. Kadar seč vsebuje več kot 300 mg na 

dan albuminov, gre za makroalbuminurijo oziroma proteinurijo. Takrat so prisotne tudi druge 

beljakovine, kar ustreza 0,5 g proteinov v seču na dan. Obenem se lahko pojavijo na ledvicah 

ţe neozdravljive morfološke spremembe. 

Mikroalbuminurija ni značilna samo za diabetično nefropatijo. Ugotovijo jo tudi pri drugih 

ledvičnih boleznih in nekaterih bolezenskih stanjih. 

Diagnoza diabetične nefropatije je zelo verjetna, če traja sladkorna bolezen nad pet let (velja 

za sladkorno bolezen tipa 1, za tip 2 pa ne), znaša stalna proteinurija več kot 0,5 g na dan, je 

prisotna diabetična retinopatija in/ali arterijska hipertenzija ter so odsotne druge ledvične 

bolezni, zlasti okuţbe sečil. 
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Diabetično nefropatijo ugotovijo s temi merili relativno pozno. Z določanjem 

mikroalbuminurije lahko posumijo na diabetično nefropatijo nekoliko bolj zgodaj, vendar z 

manjšo verjetnostjo pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2, ki imajo tudi druge srčno-ţilne 

zaplete, pri katerih je prisotna mikroalbuminurija. 

Z zdravljenjem naj bi zmanjšali tveganje za nastanek diabetične ledvične okvare ali upočasnili 

napredovanje diabetične nefropatije, urejenost glikemije, krvnega tlaka in zmanjšali srčno-

ţilno ogroţenost. Pomembno je vzdrţevanje normalne telesne teţe in redna telesna dejavnost, 

ki naj bi trajala vsaj 150 minut na teden oziroma vsaj trikrat na teden. Priporočljivi športi so 

hoja, tek, kolesarjenje in plavanje. 

Ključni pomen za upočasnitev diabetične ledvične bolezni je preprečevanje albuminurije in 

proteinurije ter ureditev krvnega tlaka. 

Specifično zdravljenje diabetične nefropatije, ţal, še ni poznano. Razni ukrepi lahko zavrejo 

oziroma upočasnijo napredovanje, ne morejo pa preprečiti nastanka diabetične nefropatije. 

Dobro urejena sladkorna bolezen lahko zavre njeno napredovanje.  

Preglednica 2: Priporočeni ukrepi in cilji za upočasnitev napredovanja ledvične bolezni pri 

bolnikih s sladkorno boleznijo (Lindič, 2014) 

Ukrep Cilj 

Ureditev krvnega sladkorja HbA1C < 7,0 % 

Zavora reninsko-angiotenzinskega sistema Čim manjša albuminurija in proteinurija 

Ureditev krvnega tlaka Krvni tlak < 140/85 mmHg 

Zdravljenje dislipidemije LDL-holesterol < 2,6 mmol/l 

LDL-holesterol < 1,8 mmol/l pri anamnezi 

srčno-ţilne bolezni 

 

Sladkorno bolezen tipa 2 pogosto spremljajo: primarna arterijska hipertenzija, dislipidemija, 

debelost, starost in večja nagnjenost za srčno-ţilna obolenja. Vsa navedena stanja lahko poleg 

diabetične nefropatije pripomorejo tudi k hitrejšemu slabšanju ledvičnega delovanja.  

Ko diabetična nefropatija doseţe kriterije kronične ledvične bolezni stopnje 3, bolnik 

potrebuje zgodnjo obravnavo diabetologa, dietetika in nefrologa. 

Za bolnika s sladkorno boleznijo tipa 2 je presaditev ledvice najboljša izbira za boljše 

preţivetje. Za bolnika s sladkorno boleznijo tipa 1, pa je najboljša izbira zdravljenja 

presaditev trebušne slinavke in ledvice, če je za to primeren. S tem se ozdravi tudi sladkorna 

bolezen. 
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Po daljšem času se tudi na presajenem organu razvije diabetična nefropatija, razen pri 

presaditvi trebušne slinavke hkrati z ledvico pod pogojem, da presajena trebušna slinavka 

dobro deluje (Bohnec, Tomaţin Šporar, Klavs, Krašovec in Ţargaj, 2006; Lindič, 2014). 

 

2.5 Dializa in transplantacija ledvic 

 

Končno odpoved ledvic se zdravi na tri načine: z nadomestnim zdravljenjem s hemodializo, s 

trebušno ali peritonealno dializo ali s presaditvijo, oziroma transplantacijo ledvice ţivega ali 

mrtvega dajalca. 

 

2.5.1 Hemodializa 

 

Kandus (2004, str. 75): »V kemiji je dializa ločevanje raztopljenih delcev po velikosti z 

difuzijo skozi polprepustno membrano. V klinični medicini pomeni hemodializa 

odstranjevanje neţelenih snovi iz telesnih tekočin ter dodajanje ţelenih snovi z difuzijo skozi 

polprepustno membrano hemodializatorja«. 

Hemodializo izvajajo v dializnih centrih, v tujini je moţna hemodializa tudi na domu. 

Nadomestno zdravljenje končne odpovedi ledvic s hemodializo se pri bolniku izvaja dva do 

trikrat na teden. Postopek največkrat traja štiri do pet ur, pri mladih, aktivnih bolnikih, ki so 

dobro motivirani za zdravljenje, obstaja moţnost hemodialize tudi do osem ur. 

Telesna masa, moč delovanja ledvice, vnos vode, soli, beljakovin, pridruţene bolezni in 

stopnja anabolizma in katabolizma so dejavniki, ki vplivajo na pogostost in čas dialize (Zveza 

društev ledvičnih bolnikov, 2015; Buturović Ponikvar, 2014). 

Za izvajanje hemodialize ni tehničnih omejitev, izvajanje lahko omeji le bolnik s svojimi 

zapleti.  

Zdrave ledvice opravljajo izločanje nezaţelenih snovi 24 ur na dan, medtem ko hemodializa 

izločevalno funkcijo ledvic nadomešča povprečno 12-15 ur na teden. Iz tega sledi, da mora 

dializni bolnik upoštevati nekatere prehranske omejitve: izogibati se mora uţivanju jedi, ki 

vsebujejo večje količine kalija (sveţe sadje, sveţa zelenjava, krompir, suho sadje), fosforja 

(meso, mlečni izdelki, stročnice, ribe, konzervirana hrana in umetne pijače npr. Coca cola) in 

natrija (predvsem navadna sol natrijev klorid). Vnos prekomerne količine soli povzroča 

zadrţevanje soli v telesu. Hemodializni bolnik mora običajno zelo omejiti tudi pitje tekočin, 

saj ledvica več ne proizvajajo urina ali pa v zelo zmanjšani količini, tako da skoraj vsa 
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tekočina, ki jo bolnik zauţije s prehrano ali pitjem, ostane v telesu. Nekaj tekočine se iz telesa 

izloči z blatom, z znojem in preko sluznic, ves ostali višek tekočine pa je potrebno iz telesa 

odstraniti med postopkom hemodializnega zdravljenja. 

Z novimi spoznanji o prehranski vrednosti ţivil in ob vse učinkovitejših zdravilih pa so v 

zadnjih letih tudi nekatere dietne omejitve postale manj stroge (Zveza društev ledvičnih 

bolnikov, 2015). 

 

2.5.2 Peritonealna dializa 

 

Guček (2004, str. 228): » Peritonealna dializa se odvija znotraj telesa, kjer se v peritoneju loči 

kri v peritonealnih kapilarah od dializne tekočine v peritonealni votlini. Peritonej je v tem 

primeru dializna polprepustna membrana. Peritonealno dializo izvajamo tako, da skozi stalen 

peritonealni kateter v peritonealno votlino večkrat dnevno vtočimo sveţo dializno raztopino in 

iztočimo dializat le s pomočjo teţnosti«. 

To je dializa, ki jo bolnik izvaja sam na svojem domu. Peritonealna dializa je posebno 

primerna za otroke pred transplantacijo, dejavne odrasle bolnike pred transplantacijo, za 

bolnike z oslabelim srcem, starejše bolnike, bolnike s sladkorno boleznijo, za bolnike z 

izčrpanim ţilnim pristopom za hemodializo. Peritonealno dializo priporočajo bolnikom, ki 

ţelijo ostati neodvisni in imeti bolj svobodno dieto, saj je vnos tekočin skoraj normalen in ni 

posebnih omejitev pri vnosu sadja in zelenjave zaradi vsebnosti kalija (Guček, Lindič in 

Pajek, 2014). 

Za to vrsto dialize so primerni samo tisti bolniki s končno odpovedjo ledvic, ki imajo še 

dovolj lastnega urina in so njihove ledvice sposobne izločiti višek tekočine z urinom, 

neţelenih snovi pa več ne (Zveza društev ledvičnih bolnikov, 2015). 

Omejitve za zdravljenje s peritonealno dializo so: 

- zmanjšana peritonealna votlina (zarastline po okuţbah, operacijah v trebuhu), 

- hude vnetne bolezni črevesja, 

- zdravljenje z imunosupresijskimi zdravili, 

- kronične okuţbe trebušne stene, kolostome in ileostome, 

- močno povišan holesterol in maščobe, 

- podhranjenost, 

- lumbalgija (Guček, 2004). 

Obstajata dve različni trebušni dializi: 
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- CAPD – ročna trebušna dializa, kjer bolniki sami opravljajo menjave preko dneva, 

- APD – avtomatična trebušna analiza, kjer se dializa izvaja s pomočjo posebnega 

aparata, običajno ponoči.  

Peritonealna dializa je enakovredna oblika nadomestnega zdravljenja končne odpovedi ledvic, 

ki predstavlja zdravljenje na domu. Za pravilno izbrane bolnike imata CAPD in APD celo več 

prednosti v primerjavi s hemodializo. 

S kontinuirano dializo lahko bolnik laţje nadzira višek vnesene tekočine, kar zmanjša 

obremenitev srca in oţilja. Dieta je manj stroga in uporabljajo manj zdravil. Zaradi tega imajo 

manj ovir v vsakdanjem ţivljenju (dnevne aktivnosti, sluţba, potovanja). 

Resni zapleti peritonealne dialize so vnetje izstopišča katetra, peritonitis, ultrafiltracijska 

odpoved in enkapsulirajoča peritonealna skleroza, ki je zelo redek zaplet. 

Peritonitits (vnetje potrebušnice) je pogosta komplikacija, čeprav bi morala biti pri delu s 

sterilnim materialom redka. 

Bolniki ali njihovi svojci morajo biti sposobni pravilno izvajati vse postopke trebušne dialize 

(National Kidney Foundation, 2015b; Guček idr., 2014). 

 

2.5.3 Transplantacija ledvice 

 

Presaditev ali transplantacija je poseg, kjer kirurgi odvzamejo delujočo ledvico drugi osebi in 

jo presadijo bolniku brez ledvične funkcije (Zavod RS za presaditev organov in tkiv, 2015). 

Obstajata dve vrsti presaditve ledvic: od ţivega ali umrlega darovalca. V Sloveniji je lahko 

darovalec ledvice za časa ţivljenja oseba, ki je s prejemnikom genetsko, druţinsko ali 

emocionalno povezana. Ledvica ţivega darovalca ima boljše dolgoročno preţivetje kakor 

ledvica umrlega in omogoča presaditev ţe pred začetkom zdravljenja z dializo (Kovač, 

2014a). 

Za program presaditve kadavrske ledvice je Slovenija vključena v Ustanovo Eurotransplant. 

To je organizacija, ki zdruţuje transplantacijske centre, laboratorije in donorske bolnišnice iz 

osmih drţav (Belgija, Nemčija, Hrvaška, Madţarska, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija in 

Slovenija). V drţavah članicah Eurotransplanta ţivi skoraj 135 milijonov ljudi. Na centralni 

čakalni listi je pribliţno 15000 bolnikov. Zaradi velike skupine ljudi se lahko skoraj za vsak 

darovani organ najde ustrezen prejemnik. Eurotransplant se posveča optimalni uporabi 

darovanih organov, ki so na razpolago tako, da računalniški program poišče najboljše moţno 

ujemanje med darovanim organom in bolnikom, ki je vključen na čakalno listo. Dodelitev 
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organov temelji na medicinskih merilih in etični osnovi. Delovanje Eurotransplanta je urejeno 

demokratično s skupščino, upravo, svetom in devetimi svetovalnimi komisijami. Zdravniki, 

znanstveniki in ustvarjalci zdravstvene politike tako lahko dodajo doprinos k usmeritvi in 

načinu dela v Eurotransplantu (Eurotransplant, 2016). 

Na dodeljevanje ledvic za slovenske bolnike slovenski zdravniki ne morejo vplivati. 

Zdravniki v Centru za transplantacijo ledvic v Ljubljani imajo pravico, da določen ponujen 

organ iz Eurotransplanta iz medicinskih razlogov zavrnejo. 

Obstajajo prednosti in slabosti obeh vrst presaditve ledvic (National Kidney Foundation, 

2015a). Darovalec ledvice in prejemnik morata imeti isto krvno skupino, antigene in 

protitelesa, da bi zmanjšali tveganje za zavrnitev nove ledvice. 

Raziskovalci z univerze na Floridi, Gainesville (objavljeno v JAMA Internal Medicine) so 

ugotovili, da so najstniki med 14-im in 16-im letom bolj dovzetni za odpoved novih ledvic 

(Nordqvist, 2015). 

Leta 2009 so v Sloveniji izvedli prvo sočasno presaditev ledvic in trebušne slinavke pri 54-

letniku s sladkorno boleznijo tipa 1 in ledvično odpovedjo (Lorenčič, 2009). 

 

2.6 Ocena prehranjenosti ledvičnega bolnika 

 

Kadar zdravnik bolniku predpiše dieto, mora biti pozoren na prehranjenost bolnika. Pri 

slabšanju ledvičnega delovanja pogosto nastane podhranjenost. Zaradi podhranjenosti, ki 

nastane pri neustrezni prehrani, ledvični bolniki pogosteje zbolevajo zaradi okuţb, okrevanje 

po poškodbah ali operacijah je počasnejša. Pred pričetkom zdravljenja z dieto je potrebno 

oceniti stanje prehranjenosti ledvičnega bolnika. Kasneje pa je potrebno dieto skrbno 

nadzorovati (Bizjak idr., 1999). 

Anoreksija je pogosta teţava pri dializnih bolnikih (Bergström, 1995). To je lahko povezano z 

uremijo ali s psihosocialnimi ali ekonomskimi dejavniki (osamljenost, depresija, neznanje, 

revščina, alkohol in zdravila), neustrezno dieto ali gastroenterološkimi motnjami (Toigo idr., 

2000). 
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2.7 Tekočine in hemodializa 

 

Ker ledvice delujejo okrnjeno, ne morejo odstraniti odvečne tekočine iz telesa. To nalogo 

prevzame dializa. V obdobju med dvema hemodializama odvečna voda zastaja v telesu in 

lahko povzroča teţave. 

Če hemodializni bolniki popijejo ali s hrano vnesejo preveč tekočine, kot najhujši zaplet lahko 

nastane urgentno stanje, pljučni edem, ko odvečna tekočina zastaja v pljučih in ima bolnik 

zelo oteţeno in oslabljeno dihanje, ki ga ţivljenjsko ogroţa. Bolj pogost spremljevalec t.i. 

hipervolemije ob prevelikem vnosu tekočine v obdobju med dvema hemodializama je povišan 

krvni tlak, včasih spremljan z bolečino v prsnici in oteţenim dihanjem. Pri odstranjevanju 

večjih količin tekočin med hemodializo, kolikor je to sploh s strani stroke dovoljeno, se lahko 

pojavijo krči predvsem proti koncu hemodializne procedure. 

Kot tekočino se upošteva vse, kar bolniki popijejo čez dan. Med tekočino se štejejo tudi led, 

sladoled, šerbet, omake in juha. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da je tudi v t.i. »gosti« 

hrani veliko skrite tekočine, npr. ričet, jota,… 

Pri zdravljenju s hemodializo se za tekočine šteje vse, kar je tekoče pri sobni temperaturi 

(Lavrinec, 2009). 

 

2.8 Beljakovine 

 

Telo človeka s končno odpovedjo ledvic potrebuje več beljakovin kot zdrav človek, saj jih 

med dializnim zdravljenjem neprestano izgublja. Z zadostno količino beljakovin se lahko 

prepreči nastanek beljakovinske nedohranjenosti, katere posledica so šibkost, utrujenost in 

pogostejše okuţbe (Lavrinec, 2009). 

Zaţelen minimalen vnos beljakovin pri bolniku na hemodializi je 1,2 g/kg idealne telesne teţe 

na dan, bolnik s peritonealno dializo pa naj bi zauţil vsaj 1,3 g/kg idealne teţe na dan. 

Povečanje vnosa beljakovin v telo povzroča teţave pri bolnikih, saj so vajeni na malo 

beljakovinske prehrane, ki je dietni ukrep zdravljenja kronične ledvične bolezni v 

preddializnem obdobju (Lindič, 2004). 

Za vzdrţevanje zdrave ravni beljakovin naj bi uţivali z beljakovinami bogato hrano, kot so 

jajca, ribe, pusto meso in perutnina (Lavrinec, 2009). 
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2.9 Kalij 

 

Kalij je element, ki je pomemben za delovanje vseh celic v telesu. Na koncentracijo kalija v 

krvi so najobčutljivejše mišične in ţivčne celice ter celice električnega prevodnega sistema 

srca. Prekomerno povišana ali zniţana raven kalija v krvi je zato ţivljenjsko nevarna. V 

zdravem organizmu je zato koncentracija kalija v krvi zelo natančno uravnavana. 

Ledvice so pomemben organ, ki sodelujejo v uravnavanju koncentracije kalija v krvi. Pri 

okvari ledvične funkcije prihaja do zmanjšanega izločanja kalija s sečem in s tem do 

naraščanja koncentracije kalija v krvi. Do previsoke koncentracije kalija v krvi prihaja še 

posebno v najteţji stopnji ledvične okvare (Medicinski center Ditera, 2015). 

Preglednica 3: Seznam ţivil bogatih s kalijem (Hren idr., 2008) 

Ţivila bogata s kalijem Ţivila revna s kalijem 

Ţivilo Moţno nadomestno ţivilo 

Mleko Sladka smetana razredčena z vodo v 

razmerju 70:30 ali 50:50 

Pšenična moka 

Polnozrnati kruh in pecivo 

Škrob iz koruzne moke 

Bel kruh in pecivo iz bele moke in koruznega 

škroba 

Presna zelenjava: zelje, kitajsko zelje, ohrovt, 

brstični ohrovt, koleraba, zelena solata, 

čebula, olive, paradiţnik (tudi mezga in sok), 

rdeča pesa (tudi sok), gobe, krompir, 

avokado, jajčevci, špinača (tudi kuhana), 

blitva, artičoka, jedilna buča, koruza 

Stročnice (fiţol, grah, leča) 

Kuhana zelenjava: kumare, beluši, zelje, 

čebula, cvetača, stročji fiţol, grah, korenje, 

mlada koruza, zelena, buča, krompir, por,  

Kisana zelenjava: kislo zelje, kisla repa (pred 

pripravo dobro operemo z veliko mrzle vode, 

da izluţimo sol) 

Marelica, banana, melona, rozine in ostalo 

suho sadje, dateljni, fige, grozdje, kivi, 

nektarine, breskev, rabarbara, češnje, slivov 

sok, paradiţnikov sok 

Jabolko, hruška, višnje, jagode, maline, 

borovnice, brusnice, lubenica, dinja, slive, 

pomaranče, mandarina, ananas, grenivka, 

vloţene breskve in ostalo sadje, sadni sok in 

nektar 

Rdeče meso  Jagnjetina, svinjina, piščančje meso, ribe 

Rdeče meso (30 g) Kokošje jajce (60 g) 

Riba (45 g) 

Sir (30 g) 

Mleko (150 ml) 

Sveţi sir (50 g) 

Čokolada, kakav Med, marmelada, sadni ţele 

Oreščki, marcipan  
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2.10 Fosfor 

 

Fosfor je rudnina, ki je v sleherni celici našega telesa, največ (okoli 85 %) ga je v kosteh. Iz 

hrane, kjer je v obliki fosfatov, se vsrka v tankem črevesu. Zaradi slabšega ledvičnega 

delovanja se v krvi kopiči fosfor, ki ga bolniki zauţijejo s hrano, v kateri se nahaja v obliki 

različnih fosfatov. Prevelik porast koncentracije fosforja v serumu povzroči kostno bolezen 

pri kronični ledvični bolezni, ki ima kot najpogostejšo posledico bolezni srca in oţilja (zaradi 

odlaganja kalcija v mehka tkiva ţil nastanejo koronarne bolezni in periferna arterijska 

bolezen). Fosfor se nahaja v siru, mleku, temnih kola pijačah in čokoladi ter številnih drugih 

ţivilih, predvsem industrijsko predelanih, kjer so fosfati dodani kot aditivi (Lavrinec, 2009). 

Preglednica 4: Seznam ţivil, ki so bogata s fosforjem (Hren idr., 2008) 

Ţivila bogata s fosforjem Ţivila revna s fosforjem 

Ţivilo Fosfor (mg) Moţno nadomestno 

ţivilo 

Fosfor (mg) 

Skodelica (250 ml) 

mleka, pudinga ali 

jogurta 

Kos (40 g) trdega sira 
230 

Skodelica (250 ml) 

sojinega ali riţevega 

mleka 

Skodelico mleka lahko 

nadomestimo z vodo in 

sladko smetano v 

razmerju 70:30 ali 50:50 

Kisla smetana (150 g) 

120-150 

Kroţnik (250 ml) kremne 

juhe pripravljene z 

mlekom 

125-150 

Kroţnik čiste juhe, 

pripravljene z vodo <100 

Skodelica mlečnega 

sladoleda 
150-200 

½ skodelice sadnega 

sladoleda (sorbeta) 
0 

Rezina (50 g) 

polnozrnatega kruha 

Skodelica ţit ali rjavega 

riţa 

Pecivo, piškoti, mafini ali 

palačinke pripravljene s 

pecilnim praškom, ki 

vsebuje fosfate 

60-180 

Rezina belega kruha 

Skodelica ţit z malo 

vlaknine ali belega riţa 

Pecivo, piškoti, mafini ali 

palačinke pripravljene s 

pecilnim praškom, ki 

vsebuje aluminijev sulfat 

10-50 

Drobovina (100 g) 
> 400 

Rdeče in belo meso, ribe 

(100 g) 
200 ali manj 

Skodelica stročnic 150-350 Skodelica krompirja, 

čebule, kumar, buče, 

rdeče pese, zelene solate, 

zelja, korenja, sveţega 

paradiţnika, cvetače, 

pora, stročjega fiţola, 

paprike, zelene) 

< 180 

Skodelica zelenjave 

(koruza, grah, brokoli, 

gobe, špinača, 

paradiţnikova mezga, 

bučke) 

80-140 

Arašidi (25 g) 100 Skodelica popkorna 26 

Mlečna čokolada (50 g) 
95 

Bonboni in sladkarije 

brez mleka 
0 

Kozarec pijače s kolo 50 Kozarec pijače brez kole 3 
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2.11 Natrij 

 

Natrij se nahaja v številnih predelanih ţivilih, najbolj razširjen je v obliki kuhinjske soli. 

Preveč natrija v prehrani poveča ţejo in v telesu povzroči kopičenje tekočine; vse pa lahko 

škoduje srcu. 

Namesto s soljo, se hrano raje začini samo z začimbami in zelišči (Lavrinec, 2009). 

Preglednica 5: Seznam jedi in ţivil bogatih z natrijem (Lavrinec, 2005) 

Meso, ribe Hrenovke (vse vrste) 

Kaviar 

Nabodala; začinjeno in predpakirano meso za ţar 

Klobase (vse vrste) 

Čevapčiči 

Mesne konzerve, paštete 

Salame (vseh vrst) 

Pleskavice, hamburgerji 

Prekajeno meso 

Slaniki 

Soljena svinjina 

Sardine in ostale 

Konzervirane ribe 

Konzervirana hrana Kisle kumarice 

Kisla paprika 

Marinirana čebulica 

Vse pripravljene konzervirane jedi 

Vsa ostala konzervirana zelenjava 

Slani prigrizki Čips 

Slane prestice 

Slane palčke 

Slana koruzna pokovka 

Slani krekerji 

Preste, slaniki, grisini 

Slani arašidi 

Začimbe, omake, golaţ Sol 

Posebne mešanice začimb za jedi 

Instant omake 

Začinka, vegeta 

Jušne kocke, koncentrati 

Katchup 

Worchester omake 

Sojina omaka 

Mešanice za polpete, paprikaš,… 

Tabasco omaka 

Čili omaka 

Ostalo Pizza 

Topljeni sir 

Zamrznjene pripravljene jedi 

Sirni namazi 

Polivke za zelenjavo 

Industrijsko panirane jedi 

Pecilni prašek, soda bikarbona 

 



Strohsack, N. Prehrana dializnih bolnikov. 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 

17 

 

2.12 Vitamini 

 

Ljudje na dializi imajo drugačne potrebe po vitaminih kot zdravi ljudje. Dializa odstrani 

nekatere vitamine. Zaradi diete in zato pomanjkljivega vnosa lahko pride do pomanjkanja 

vodotopnih vitaminov. Največkrat primanjkuje vitamina C, folata, B6, kalcija, vitamina D, 

ţeleza, bakra, cinka in selena. Ţelezo se običajno nadomešča intravensko, vitamin D oralno. 

Nekateri vitamini pa se, nasprotno, ob povečanem vnosu, največkrat z nadomestki, lahko 

kopičijo. Tako na primer preveč vitamina C škodi dializnim bolnikom. Vitamin C se pretvori 

v oksalat. Zdrave ledvice odstranijo odvečne oksalate. Ker jih dializa ne odstranjuje dovolj 

učinkovito, se pri dializnih bolnikih lahko razvijejo oksalatni ledvični kamni.  

Dializni bolniki običajno prejemajo vitaminske dodatke, katerih sestava je prilagojena 

njihovim predvidenim izgubam med dializnim zdravljenjem in zmanjšanem vnosu z dietno 

prehrano (pripravki Renavit®, Carenal®, Soluvit®, …) (Medical Education Institute, Inc., 

2016; Knap, 2014). 

Preglednica 6: Vitamini in minerali, njihova funkcija, kje se nahajajo ter potrebna količina za 

dializne bolnike (Medical Education Institute, Inc., 2016; Inštitut za nutricionistiko, 2016) 

Vitamin ali mineral Funkcija  Potrebna 

količina za 

dializne 

bolnike 

Ţivila 

 

Vitamin A Ima pomembno vlogo pri 

zagotavljanju dobrega vida, 

imunskem sistemu, in 

razvoju celic in tkiv 0 

Telečja jetra, polnomastni 

mlečni izdelki, obogatene 

margarine, mastne ribe, 

ledvica, kuhano korenje, 

paradiţnik, špinača, 

ohrovt, brokoli, solata, 

stročji fiţol, paprika 

Vitamin B1 (tiamin) Ima pomembno vlogo pri 

delovanju ţivčnega sistema, 

deluje kot kofaktor pri 

nekaterih encimskih 

reakcijah v metabolizmu 

ogljikovih hidratov in 

aminokislin ter vzdrţuje 

normalno delovanje 

moţganov 

1,0 < 5,0 

mg/dan 

Kvas, stročnice, 

polnozrnata ţita, oreščki, 

svinjina, jetra, tuna, 

krompir 

Vitamin B2 (riboflavin) Prispeva k normalnemu 

metabolizmu pridobivanja 

energije, k dobremu 

delovanju ţivčnega sistema, 

vida in koţe, varuje celice 

pred oksidativnim stresom, 

prispeva k zmanjšanju 

utrujenosti  

 

1,2 < 1,7 

mg/dan 

Ribe, meso, mleko, jajca, 

ţita, zelena zelenjava 
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Vitamin ali mineral Funkcija  Potrebna 

količina za 

dializne 

bolnike 

Ţivila 

 

Vitamin B5 (pantotenska 

kislina) 

Prispeva k sproščanju 

energije pri presnovi, ima 

vlogo pri sintezi in presnovi 

steroidnih hormonov, 

vitamina D in nekaterih 

prenašalcev ţivčnih 

impulzov, prispeva k umskim 

zmogljivostim 

4,0 < 7,0 

mg/dan 

Jetra, meso, mleko, grah, 

avokado, jogurt, 

polnozrnati izdelki, leča 

Vitamin B6  Ima vlogo pri nastajanju 

rdečih krvničk, krepitvi 

imunskega sistema in 

normalno presnovo 

beljakovin 

10 mg/dan 

Piščanec, svinjina, ribe, 

nekatere vrste zelenjave 

(stročji fiţol, leča, 

kapusnice, krompir), 

banane, oreščki, 

polnozrnata ţita 

Vitamin B12 (kobalamini) Sodeluje pri presnovi 

maščobnih kislin in 

aminokislin, sintezi DNK in 

beljakovin ter pri presnovi 

folata 

2 g/dan 

Jetra, ledvica, školjke, 

skuše, slaniki, jajca, meso 

Vitamin C Sodeluje pri izboljšanju 

absorpcije ţeleza v 

prebavnem traktu, zaščita 

pred prostimi radikali v 

organizmu, zmanjšanje 

oksidativnih poškodb DNK 

in zmanjšanje oksidacije 

LDL holesterola, sinteza 

kolagena, potreben za 

normalno delovanje 

moţganov in ţivčevja 

60 mg/dan 

Rumena in zelena 

paprika, ohrovt, brokoli, 

koleraba, zelje, špinača, 

peteršilj, cvetača, kivi, 

pomaranče, ananas, črni 

ribez, jagode, limone 

Vitamin D (kalciferol) Ima velik pomen pri 

uravnavanju metabolizma 

kalcija, vpliva na rast kosti in 

vezivnih tkiv 

Za vsakega 

drugače 

Mastne ribe, ribje olje, 

jetra, jajčni rumenjak 

Vitamin E (tokoferol) Celice ščiti pred poškodbami 

kisikovih prostih radikalov 

0 

Sončnično olje, repično 

olje, olje koruznih 

kalčkov, sojino olje, 

olivno olje, različna 

semena in oreščki 

Vitamin K Prispeva k normalnemu 

strjevanju krvi in k 

ohranjanju zdravih kosti 

0 

Listnata zelenjava, jetra 

Biotin Potreben je za normalno 

presnovo maščob, 

aminokislin 

0,03 < 0,1 

mg/dan 

Soja, cvetača, 

šampinjoni, jetra, kalčki, 

jajčni rumenjak, leča, 

ovseni kosmiči 

Folna kislina Prispeva k nastajanju krvi in 

DNK, k sintezi aminokislin 
0,8 < 1,0 

mg/dan 

Pšenični kalčki, soja, 

mleko in mlečni izdelki, 

zelena listnata zelenjava, 

fiţol, polnozrnata moka, 

jajca, meso, jetra 

Niacin  Prispeva k normalnemu 

delovanju koţe, ţivčnega 

sistema ter skrbi za normalen 

metabolizem energije 

13 < 19 

mg/dan 

Meso, predvsem ribe in 

jetra 
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2.13 Priporočila dnevnega vnosa ţivil na kilogram telesne mase 

 

Pri vnosu beljakovin naj bi bili dializni bolniki pozorni na to, da je vsaj 50 % beljakovin 

visoke biološke vrednosti, kot so jajca, meso, ribe, glede na njihov prehranski status in izgubo 

beljakovin med dializo (Gilmour, Hartley in Goodship, 1993; Hlastan Ribič, 2009). 

V prehrani naj bi imeli prednost maščobe (30-40 % celotnega energijskega vnosa) in 

kompleksni ogljikovi hidrati (25-40 % celotnega energijskega vnosa). Enostavne sladkorje je 

potrebno omejiti. 

Priporočljivi so dodatki vitamina B6 (10 mg) in vitamina C (100 mg) (Gilmour idr., 1993). 

 

Preglednica 7: Priporočila dnevnega vnosa hranilnih snovi (Sobotka, 2011) 

 Konservativna 

terapija 

Hemodializa Peritonealna dializa 

Energija (kcal/kg) >35 30-35 >35* 

Beljakovine (mg) 0,6-0,8 1,1-1,4 1,2-1,5 

Fosfor (mg) 600-1000 800-1000 800-1000 

Kalij (mg) 1500-2000** 2000-2500 2000-2500 

Natrij (g) 1,8-2,5** 1,8-2,5 1,8-2,5 

Tekočina (ml) 
Ni omejitve 

1000 + izločen 

dnevni urin 

1000 + ultrafiltracija 

+ izločen dnevni urin 

* Vključuje energijo (glukozo) iz dializne raztopine 

** Posamezne zahteve se razlikujejo 

 

2.14 Prehranski dodatki 

 

Če dietetski ukrepi, ki zajemajo analizo in optimizacijo jedilnika, ne vodijo do izboljšanja 

prehranskega stanja, se lahko bolniku pomaga s predpisom specializiranih prehranskih 

dopolnil, ki so prilagojena bolnikom s kronično ledvično boleznijo. V skladu z uredbo Zavoda 

za zdravstveno zavarovanje RS o spremembi načina in omejitev predpisovanja ţivil za 

posebne zdravstvene namene, ki je začela veljati 24. junija 2014, so namreč tudi bolniki s 

kronično ledvično boleznijo, pri katerih je mogoče podhranjenost objektivno ovrednotiti, 

upravičeni do omenjenih specialnih oralnih prehranskih nadomestkov. 



Strohsack, N. Prehrana dializnih bolnikov. 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 

20 

 

V Sloveniji so za zdaj na voljo štirje izdelki treh proizvajalcev, ki so pripravljeni posebej za 

nefrološke bolnike. Fresubin Renal in Nepro LP sta namenjena bolnikom v preddializnem 

obdobju, Nepro HP in Renilon pa dializno odvisnim bolnikom. Na Listo ţivil za posebne 

zdravstvene namene (ţivila, za katera Zavod za zdravstveno zavarovanje RS krije del cene v 

skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) je od teh za zdaj 

uvrščen Fresubin Renal (priznana je 50-odstotna subvencija), v naslednjih mesecih pa naj bi 

se na seznam uvrstili tudi preostali našteti prehranski dodatki. Poudarek v formulacijah za 

preddializno obdobje je nizka vsebnost beljakovin. Pripravka za dializno odvisne bolnike 

vsebujeta veliko beljakovin, ki so potrebne za nadomeščanje aminokislin, izgubljenih v času 

dialize. Skupna vsem naštetim izdelkom je nizka vsebnost kalija, fosfata in natrija. V tem se 

razlikujejo od prehranskih dodatkov, ki niso pripravljeni posebej za bolnike s kronično 

odpovedjo ledvic. 

Več kliničnih študij je dokazalo, da navedeni dodatki izboljšujejo prehranski status, 

preprečujejo katabolizem beljakovin, zmanjšujejo potrebo po fosfatnih vezalcih in 

izboljšujejo eritropoezo. Učinkoviti so tudi pri peritonealni dializi (Mlinšek, 2015). 

 

2.15 Diete pri ledvičnih bolnikih 

 

Ledvičnim bolnikom glede na vrsto bolezni in stopnjo ledvične okvare se priporoča eno od 

diet: 

- trajno varovalna dieta z omejitvijo soli (pri zvišanem krvnem tlaku), 

- dieta z omejitvijo holesterola (pri zvišanem holesterolu v krvi), 

- dieta z zmanjšano količino beljakovin (pri kronični ledvični bolezni v 

preddializnem obdobju, nefrotičnem sindromu, diabetični nefropatiji, kroničnem 

odpovedovanju presajene ledvice in pri cistinskih kamnih), 

- dieta z omejitvijo fosfatov (pri kronični ledvični bolezni, bolniku na hemodializi in 

peritonealni dializi, kroničnem odpovedovanju presajene ledvice), 

- trajna varovalna dieta za bolnike na kroničnem dializnem zdravljenju, 

- trajna varovalna dieta za bolnike na kroničnem zdravljenju s peritonealno dializo, 

- dieta po presaditvi ledvice (pri bolnikih takoj po presaditvi ledvice in prva dva 

meseca po presaditvi), 

- dieta z omejitvijo oksalatov (pri sečnih kamnih iz kalcija in oksalata), 

- dieta z omejitvijo purinov (pri uratnih sečnih kamnih), 
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- dieta s povečano količino kalija (pri uporabi diuretikov, občasno pri bolnikih s 

končno odpovedjo ledvic kronično zdravljenih s peritonealno dializo) (Bizjak idr., 

1999). 

 

2.15.1 Trajna varovalna dieta z omejitvijo soli 

 

Dieta je namenjena bolnikom, ki imajo v prehrani omejeno količino natrija zaradi povišanega 

krvnega tlaka. Hrana mora biti lahko prebavljiva ter sveţe pripravljena iz neoporečnih ţivil 

brez dodatka soli. 

Sol se lahko nadomesti z začimbami. Začimbe so sveţi ali sušeni delci rastlin (listi, stebla, 

skorja, semena, deli cvetov), zato vsebujejo velike količine kalija. 

Odsvetuje se pitje alkoholnih pijač, uţivanje soljene hrane, hrane s konzervansi, uporaba 

ostrih začimb, uţivanje ţivil/jedi bogatih s holesterolom (vsa drobovina, paštete, hrenovke) 

ter uţivanje koncentriranih sladkorjev (sladkor, med, marmelada) sladkornim bolnikom. 

Hrano je potrebno kuhati z malo vode, dušiti v lastnem soku in peči z majhno količino 

dodanega olja (Bizjak idr., 1999). 

 

2.15.2 Dieta z omejitvijo holesterola 

 

Dieta je namenjena bolnikom, ki imajo zvišan holesterol v krvi. Osnovne varovalne diete ţe 

upoštevajo omejitev holesterola do 300 mg dnevno. Če je holesterol v krvi kljub temu 

povišan, ga je potrebno omejiti do 200 mg dnevno. Dieta mora vsebovati veliko ogljikovih 

hidratov v obliki vlaknin (Bizjak idr., 1999). 

Maščobe niso prepovedane vendar so zelo kalorične, zato jih je potrebno uţivati v omejenih 

količinah, zlasti pri zmanjševanju telesne teţe. 

V zmernih količinah se lahko uţiva polinenasičene maščobne kisline, ki tudi zmanjšujejo 

vsebnost holesterola v krvi (rastlinska olja – sončnično, koruzno, repično in prehranski izdelki 

iz teh semen; ribe – sardine, tune, ki vsebujejo veliko maščobnih kislin Omega 3). 

Koristne so tudi mononenasičene maščobne kisline, ki se nahajajo v olivnem olju in v 

avokadu. 

Škodljive so nasičene maščobne kisline (meso in mesni izdelki; siri in polnomastno mleko) ter 

trans nenasičene maščobne kisline (margarina), saj povečujejo vsebnost holesterola v krvi. 
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Zaţeleno je uţivanje ţivil z veliko vlakninami (ţita, zelenjava, sadje, stročnice in razni 

oreški). Ta ţivila zmanjšujejo vsebnost holesterola in holesterola LDL učinkoviteje kot se to 

lahko doseţe z omejitvijo vnosa nasičenih maščobnih kislin in holesterola (Ezdravje, 2015). 

 

2.15.3 Dieta z zmanjšano količino beljakovin 

 

Dieta je namenjena bolnikom s kroničnim ledvičnim odpovedovanjem, z nefrotičnim 

sindromom, diabetično nefropatijo, s kroničnim odpovedovanjem presajene ledvice ter 

bolnikom s cistinskimi kamni. Bolniki imajo v prehrani omejene beljakovine na 0,6-0,8 g 

beljakovin na 1 kg telesne mase. Hrana mora biti lahko prebavljiva in sveţe pripravljena 

(Bizjak idr., 1999). V tej dieti mora biti zagotovljena količina beljakovin, ki jih telo potrebuje 

za rast in obnavljanje celic ter za uravnavanje ţivljenjskih procesov in obrambo. Cilj diete z 

zmanjšano količino beljakovin je upočasniti napredovanje kronične ledvične bolezni 

(Gregorc, 1990). 

Odsvetuje se uţivanje večjih količin mesa, stročnic, soljene hrane, hrane s konzervansi (jušni 

koncentrati, paradiţnikovi koncentrati), mariniranih jedi in jedi iz slanice, suhomesnatih 

izdelkov in drobovine, pitje alkoholnih pijač, uţivanje suhega sadja, semen in oreščkov, 

slanih prigrizkov ter uporaba ostrih začimb (Bizjak idr., 1999). 

 

2.15.4 Dieta z omejitvijo fosfatov 

 

Dieta je namenjena bolnikom, ki imajo v prehrani omejene fosfate. To so bolniki s kroničnim 

ledvičnim odpovedovanjem, bolniki na hemodializi in na peritonealni dializi ter bolniki s 

kroničnim odpovedovanjem presajene ledvice (Bizjak idr., 1999). 

Za zdrave odrasle ljudi je priporočeno 2000 mg fosfatov na dan. Pri tistih, ki imajo okvaro 

ledvic, pa se ta številka zmanjša za pribliţno polovico. 

Izogniti se je potrebno uţivanju mlečnih izdelkov, saj vsebujejo veliko fosfatov (mleko, sir, 

sladoled, jogurt). Nadomestimo jih lahko z riţevim mlekom, rastlinsko smetano. 

Visoko vsebnost fosfatov imajo tudi polnozrnati izdelki (polnozrnat kruh, ţitarice, testenine, 

piškoti). Nadomestimo jih lahko z belim kruhom (se izključuje z dieto sladkornih bolnikov), 

belim riţem in belimi testeninami. 

Bolniki na tej dieti lahko zauţijejo veliko zelenjave (se izključuje z dieto z manj kalija). 

Izogibati se morajo zelenjavi kot je grah, koruza, fiţol, pastinak, buče in sladki krompir,  
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brokoli, špinača, artičoke, beluši. Zelenjava z nizko vsebnostjo fosfatov so stročji fiţol, zelje, 

pesa, zelena, korenje, kumare, jajčevci, zelena solata, paprika, čebula, paradiţnik, krompir. 

Meso z nizko vsebnostjo fosfatov vključuje govedino, piščanca, svinjino, jagnjetino, puretino 

in nekatere ribe. Izogibati se je potrebno sardelam, slanikom, ikram, ostrigam, kozicam, 

drobovini (srce, jetrca, priţeljc). Čeprav jajca vsebujejo malo fosforja, jih je potrebno omejiti 

na enega na dan in tri do štiri na teden. Izogibati se je potrebno tudi uţivanju obdelanega mesa 

kot so salame, klobase, hrenovke, kar je najbolj pomemben ukrep pri zmanjšanju vnosa 

fosfatov, ker, kot ţe omenjeno, predelana ţivila poleg siceršnje vsebnosti fosforja pogosto 

vsebujejo aditive v obliki polifosfatov. 

Omejiti je potrebno sončnična semena in arašide ter arašidovo maslo. Izključiti je potrebno 

čokolado. 

Izogibati se je potrebno tudi gaziranim pijačam (Health and disease, 2015; Murn, Kovač, 

Ţemva, Kos, Čeh in Malovrh, 2016). 

 

2.15.5 Trajna varovalna dieta za bolnike na kroničnem dializnem zdravljenju 

 

Dieta je namenjena bolnikom na hemodializi. Osnovno navodilo diete za bolnike, ki nimajo 

več lastne diureze (ne izločajo urina), je vnos 1 litra vode na dan. To količino vode dobimo s 

hrano in 2 dl pijače/juhe na dan. Dovoljeno je do 1000 mg natrija na dan. To je količina 

natrija v ţivilih brez soljenja hrane. Fosforja naj bo do 1000 mg in kalija do 2000 mg na dan. 

Odsvetuje se uţivanje soljene hrane, hrane s konzervansi, mariniranih jedi in jedi iz slanice, 

suhomesnatih izdelkov, drobovine, pitje alkoholnih pijač, velikih količin tekočine (sadni in 

zelenjavni sokovi, gazirane pijače), uţivanje velikih količin sveţega surovega sadja in sveţe 

zelenjave, suhega sadja, semen in oreščkov, slanih prigrizkov, uporaba ostrih začimb, 

uţivanje čokolade ter uţivanje koncentriranih sladkorjev za sladkorne bolnike. 

Priporočeno je, da se zelenjava kuha v veliki količini nesoljene vode, ki se jo med kuhanjem 

vsaj enkrat zamenja. Krompir se kuha v veliki količini nesoljene vode, ki se jo med kuhanjem 

vsaj dvakrat zamenja in se ga nato pripravi do konca. Sadje naj se kuha v veliki količini vode 

in nato lahko bolnik zauţije samo sadje, vodo pa zavrţe. Meso se lahko kuha, duši ali peče z 

majhno količino dodanega olja. 

Če zdravnik dovoli večjo količino natrija v celodnevni prehrani, se hrano lahko dosoli ali 

neslan kruh zamenja s slanim. Bolniki se najteţje navadijo okusa neslanega mesa. 

Vpliv priprave hrane na vsebnost kalija: 
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- S kuhanjem se iz ţivil izloči najmanj 30 % kalija. 

- Z namakanjem se iz ţivil izloči najmanj 15 % kalija. 

- Z zmrzovanjem se iz ţivil izloči najmanj 15 % kalija (Bizjak idr., 1999). 

 

2.15.6 Trajno varovalna dieta za bolnike kronično zdravljene s peritonealno dializo 

 

Dieta je namenjena bolnikom na peritonealni dializi. Ker vsebuje dializna tekočina veliko 

sladkorja in le ta prehaja v kri, se je potrebno v prehrani izogibati koncentriranih sladkorjev. 

Osnovna dieta naj bi vsebovala pribliţno 1,5 l vode (1 l vode skrite v hrani in 0,5 l v obliki 

vidne količine – čaji, juhe) in 1000 mg natrija. Bolnik mora upoštevati individualna 

zdravniška priporočila. 

Odsvetuje se pitje alkoholnih pijač, uţivanje soljene hrane, hrane s konzervansi, uporaba 

ostrih začimb, uţivanje drobovine, čokolade ter večjih količin koncentriranih sladkorjev. 

Priporočeno je kuhanje, dušenje v lastnem soku ter pečenje z manj maščobe (Bizjak idr., 

1999). 

 

2.15.7 Dieta po presaditvi ledvice 

 

Z uspešno presaditvijo ledvice se konča omejitev pitja tekočin ter uţivanja sadja in zelenjave. 

Od vsega začetka morajo bolniki upoštevati dietna navodila. Pri načrtovanju diete morajo biti 

pozorni na ustrezno uţivanje beljakovin, vzdrţevanje idealne telesne teţe, omejitev ţivalskih 

maščob, ustrezen vnos kalcija, fosforja in vitamina D. 

Takojšnja dieta po presaditvi vsebuje manj kot 300 mg holesterola dnevno (cilj je manj kot 

200 mg dnevno), kalorije pa si deli 30 % maščob, 50 % ogljikovih hidratov in 20 % 

beljakovin. 

S presaditvijo ledvice se pospeši presnova beljakovin. Zaradi tega je priporočen vnos 

beljakovin prva dva meseca 1,3 do 1,5 g/kg telesne mase dnevno, kasneje pa okoli 1 g/kg 

telesne mase. 

Po presaditvi ima velik del bolnikov zvišano raven holesterola v krvi (tudi do 60 %).  

Kortikosteroide so v imunosupresivni terapiji sedaj v veliki meri nadomestila druga zdravila, 

zato teţav, ki so jih povzročali njihovi stranski učinki na kosti, ne srečujemo več tako pogosto 

pri bolnikih po presaditvi ledvice. Kosti pod vplivom kortikosteroidov postanejo bolj krhke. 

Zmanjša se delovanje celic, ki izgrajujejo kosti, zmanjša se absorpcija kalcija iz hrane v 
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črevesju, poveča se izguba kalcija in fosforja s sečem. V začetnem obdobju se sprva 

bolnikom, ki še prejemajo večje odmerke kortikosteroidov, ne priporoča povečanega vnosa 

kalcija. Po nekaj tednih ali mesecih pa ga je priporočljivo uţivati 1 g dnevno, če morajo 

zdravljenje s kortikosteroidi nadaljevati. Z jemanjem aktivne oblike vitamina D se zmanjša 

izguba fosfata in kalcija ter se hitreje normalizira čezmerno delovanje obščitnih ţlez. Včasih 

bolniki potrebujejo dodaten vnos fosfatov v obliki fosfatnih praškov, ker zaradi povečanega 

izločanja z urinom, niti preparati vitamina D, niti hrana, bogata s fosfati, v zgodnji fazi po 

presaditvi ledvic ne zadoščata za normalno raven fosfatov v krvi. Huda hipofosfatemija je 

namreč lahko tudi ţivljenje ogroţajoča. 

Bolniki, ki imajo zvišan krvni tlak, naj bi uţivali nesoljeno, ostali pa manj soljeno hrano. 

Pri večini bolnikov ni potrebna omejitev kalija. 

Ob normalnem delovanju ledvice ni omejitve glede tekočine (Zavod RS za presaditev 

organov in tkiv, 2015; Mlinšek in Pajek, 2014; Drueke in Lacour, 2003). 

 

2.15.8 Dieta z omejitvijo oksalatov 

 

Dieta je namenjena bolnikom, ki imajo ledvične kamne iz kalcijevega oksalata. Dieta mora 

vsebovati 1000 mg kalcija na dan, veliko kalija (veliko sadja in zelenjave), malo ţivalskih 

beljakovin (malo mesa, rib, jajc) in čim manj oksalatov. 

Odsvetuje se pitje alkoholnih pijač, uţivanje hrane s konzervansi, uporaba ostrih začimb in 

uţivanje drobovine in divjačine. 

Omeji se uţivanje velikih količin mesa, rib in jajc, ţivil bogatih z oksalati ter večjih količin 

vitamina C (Vitamin C je gradbena enota za oksalate. Pri kuhanju vitamin C razpade.). 

Večje količine oksalatov se nahajajo v naslednji zelenjavi: artičoke, beluši, blitva, fiţol, pesa, 

peteršilj, rabarbara, repa, špinača, stročji fiţol, zelena, zelena kolerabica, zelena solata.  

Večje količine oksalatov se nahajajo v naslednjem sadju: brusnice, črni ribez, jagode, 

kosmulje, maline, murve, rdeči ribez, robide, slive. 

Večje količine oksalatov so še v arašidih, čokoladi, kakavu, lešnikih, mandljih in pravem čaju 

(Bizjak idr., 1999). 
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2.15.9 Dieta z omejitvijo purinov 

 

Dieta je namenjena bolnikom, ki imajo kamne iz sečne kisline. Ţivila morajo vsebovati čim 

manj purinov. Dieta mora vsebovati veliko ogljikovih hidratov v obliki vlaknin. To je sadje 

(razen marelic, breskev in grozdja), zelenjava (razen stročnic, gob, blitve, špinače, ohrovta, 

belušev in rabarbare) in polnozrnati izdelki. Potrebe po beljakovinah se pokrivajo predvsem z 

ţivili, ki vsebujejo purine le v sledovih. To so mleko in mlečni izdelki z manj maščobe, jajčni 

beljak ter pusto meso, očiščeno vseh vidnih maščob (perutnina obvezno brez koţe, ki jo 

zdravniki priporočajo le enkrat dnevno). Bolnik mora piti veliko tekočine, tudi do 4 l na dan.  

Svetuje se tudi, da se hrana čim manj soli, saj sol veţe vodo, ki se kopiči v organizmu. 

Odsvetuje se pitje alkoholnih pijač, uţivanje hrane s konzervansi, uporaba ostrih začimb, 

uţivanje mesnih izdelkov (pašteta, hrenovke, mastne salame) in ţivil/jedi bogatih s 

holesterolom, uţivanje divjačine, vidnih maščob pri mesu in ostalih jedeh, sardelic, slanikov, 

skuš, školjk, rakov, ţivil/jedi bogatih s purini ter čokolade in čokoladnih izdelkov. 

Omejimo polnomastno mleko in mlečne izdelke z veliko maščob, stročnice ter meso in ribe 

(Bizjak idr., 1999). 

 

2.15.10 Dieta s povečano količino kalija 

 

Dieta je namenjena bolnikom, ki jim primanjkuje kalija. To so bolniki, ki uporabljajo 

diuretike, bolniki na peritonealni dializi. Kalij se nadomesti z uţivanjem zdravil in hrane 

bogate s kalijem. Izbira ţivil z veliko kalija je pestra, zato ni teţko sestaviti jedilnikov (Bizjak 

idr., 1999). 

 

2.16 Prehrana sladkornega bolnika s končno ledvično odpovedjo 

 

Diabetična nefropatija postaja vodilni vzrok končne ledvične odpovedi v razvitem svetu. 

Kljub vedno boljši dializni tehniki ostaja pravilna prehrana ključni problem, saj se zahteve 

načrtovanja prehrane za sladkornega in obenem ledvičnega bolnika pogosto medsebojno 

izključujejo. Za doseganje dobre prehranjenosti je nujno načrtovanje obrokov (Lavrinec, 

2015). 

 

 



Strohsack, N. Prehrana dializnih bolnikov. 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 

27 

 

2.16.1 Posebnosti prehrane sladkornih bolnikov z ledvično odpovedjo 

 

Sladkorni bolnik mora s pravilno prehrano urejati raven sladkorja v krvi, urejati raven maščob 

v serumu, uravnavati telesno maso, urejati krvni tlak ter zagotavljati vsa potrebna hranila. 

Bolnik, čigar ledvica delujejo slabše ali nič več, mora s prehrano še preprečiti kopičenje 

odpadnih snovi (kot so urea, fosfati, kalij, tekočina in sol), preprečiti metabolne zaplete, 

nadomestiti hranila, ki se izločijo iz telesa z dializo in zagotoviti normalno stanje 

prehranjenosti. 

Za zagotavljanje le-tega je potrebno omejiti vnos kalija, natrija in fosfatov, omejiti količino 

napitkov in istočasno zagotoviti ustrezno, praviloma nekoliko višjo energetsko vrednost hrane 

z zadosti biološko kakovostnih beljakovin. 

Usklajevanje sladkorne in ledvične diete pomeni za bolnike skoraj nerešljiv problem. Sicer so 

pri obeh dietah zahteve po manjšem vnosu fosfatov in tudi njihove rešitve so enake.  

Vendar pa obstaja nekaj teţav. 

Mastne mesne izdelke bi bilo najbolje popolnoma izločiti iz prehrane. Pri ledvični dieti pa 

tudi mleko in mlečne izdelke, ki pa so pri sladkorni dieti redno na jedilniku. Omejitev 

fosfatov se pokaţe še pri uţivanju stročnic, saj se sladkornim bolnikom priporoča uţivanje 

suhih stročnic medtem ko ledvičnim bolnikom ni priporočeno uţivanje le-teh zaradi visoke 

vrednosti fosfatov in kalija. 

Sadje in zelenjava vsebujejo kalij. Ta pa ni priporočljiv ledvičnim bolnikom, zato prihaja do 

manjše pestrosti pri izbiri ţivil. Pretirana omejitev zelenjave pri sladkorni dieti ne daje dobrih 

rezultatov, ker zelenjava upočasnjuje porast krvnega sladkorja. Zaradi tega se omeji na 

primerne vrste zelenjave (Lavrinec, 2015). 
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1 Cilji raziskave 

 

Z raziskavo sem ţelela analizirati prehranske navade dializnih bolnikov in ugotoviti, s 

katerimi teţavami se srečujejo pri načrtovanju svoje prehrane. Cilj raziskave je bil tudi 

ugotoviti, kakšno je med dializnimi bolniki poznavanje ţivil, ki jim lahko povzročajo 

zdravstvene teţave. 

 

3.2 Raziskovalna vprašanja 

 

Glede na cilje raziskave sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja: 

Katere teţave se pojavljajo pri prehrani dializnih bolnikov? 

Kako dializni bolniki načrtujejo svojo prehrano? 

Ali dializni bolniki poznajo ţivila s povečano vsebnostjo kalija, fosforja in natrija? 

Kakšne so razlike med prehranjevanjem dializnih bolnikov v letih 2010 in 2015? 

Kakšne teţave imajo dializni bolniki pri usklajevanju ledvične in sladkorne diete? 

 

3.3 Vzorec in metoda dela 

 

Leta 2010 in 2015 sem izvedla anketiranje med dializnimi bolniki, ki so bili na dializnem 

zdravljenju v dializnem centru Nefrodial v Ljubljani in v Dragomerju .  

Bolniki so bili vnaprej obveščeni o anketiranju. Sami so izpolnjevali vprašalnik, nekaterim pa 

sem zaradi starosti in bolezenskega stanja sama zastavljala anketna vprašanja in zapisala 

njihove odgovore. 

V raziskavo je bilo skupaj vključenih 150 naključno izbranih bolnikov. 

V letu 2010 je sodelovalo 45 moških in 30 ţensk, v letu 2015 pa 49 moških in 26 ţensk, 

skupaj 94 moških in 56 ţensk na dializnem zdravljenju. 

Pri predstavitvi podatkov iz leta 2010 in 2015 sem upoštevala skupno število odgovorov obeh 

anketiranj, ter podatke iz leta 2015 posebej. Za leto 2015 sem ţelela posebej predstaviti 

razlike med spoloma. 
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Preglednica 8: Starost dializnih bolnikov, ki so bili vključeni v raziskavo 

Leto Povprečna starost 

bolnikov (leta) 

Starost 

najmlajšega 

bolnika (leta) 

Starost 

najstarejšega 

bolnika (leta) 

2010 65 32 88 

2015 66 27 88 

 

Uporabljena je bila deskriptivna in kvantitativna raziskovalna metoda. Zbrani podatki so bili 

analizirani z deskriptivnimi in inferenčnimi statističnimi metodami. Analiza je bila opravljena 

z računalniškim programom Microsoft Excel in statističnim programom SPSS (Statistical 

Package for the Social Science). 

 

3.4 Rezultati z razpravo 

 

Zdravljenje z dializo se pri bolnikih prične po različnem trajanju različnih bolezni.  

Preglednica 9: Povprečno trajanje bolezni pred dializnim zdravljenjem in povprečno trajanje 

dialize pri bolnikih vključenih v raziskavo 

Leto Povprečno trajanje 

bolezni pred dializnim 

zdravljenjem (leta) 

Povprečno trajanje 

dialize (leta) 

Trajanje najdaljšega 

dializnega staţa 

(leta) 

2010 10 7 22 

2015 11,5 8 28 

 

V sklop bolezni ledvic sistemskih bolezni veziv sem uvrstila bolezni kot so: p-ANCA 

vaskulitis, c-ANCA vaskulitis sistemski lupus eritematotus. 

Med dedne bolezni ledvic sem uvrstila bolezni kot so: avtosomna dominantna policistična 

bolezen ledvic, Alportov sindrom, Fabryjeva bolezen. 

Med druge primarne bolezni ledvic sem uvrstila bolezni kot so: IgA glomerulonefritis, 

membranoproliferativni glomerulonefritis, kronični pielonefritis zaradi vezikouretralnega 

refluksa, analgetična nefropatija, nefrolitiaza. 

Neoplazma: tumor 
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Preglednica 10: Število bolnikov glede na vzrok ledvične bolezni pri dializnih bolnikih 

vključenih v raziskavo 

Leto Sladkorna 

bolezen 

(N) 

Arterijska 

hipertenzija 

(N) 

Bolezni 

ledvic v 

sklopu 

sistemskih 

veziv (N) 

Dedne 

bolezni 

ledvic 

(N) 

Druge 

primarne 

bolezni 

ledvic 

(N) 

Neoplazma 

(N) 

Drugo 

(N) 

2010 16 14 4 9 15 2 20 

2015 15 28 2 12 22 0 8 

 

 

3.4.1 Teţave s prehranskim dietnim reţimom 

 

Leta 2010 je 65,3 % bolnikov odgovorilo, da niso imeli teţav z uţivanjem ledvične diete, v 

letu 2015 pa je podobno odgovorilo 68,0 % bolnikov. V letu 2015 pa je 76,9 % ţensk 

odgovorilo, da niso imeli teţav s prehranjevanjem, medtem ko je bilo moških z enakim 

odgovorom 63,3 %. 

V letih 2010 in 2015 je 75,0 % ţensk in 61,7 % moških odgovorilo, da niso imeli teţav z 

dieto.  

Izsledki raziskave kaţejo, da ima teţave s prehranjevanjem več moških kot ţensk, deleţ teh 

pa se z leti bistveno ni spremenil. 

 

Na vprašanje, s čim imajo bolniki največ teţav pri prehranjevanju, so dializni bolniki lahko 

izbrali več odgovorov. Rezultati so predstavljeni v Preglednici 11. 

Preglednica 11: Teţave dializnih bolnikov pri prehranjevanju glede na leto raziskave 

Leto Količina 

hrane 

Omejen vnos 

tekočine 

Omejene 

količine sadja 

in zelenjave 

Uravnavanje 

zadostne 

količine 

beljakovin 

Drugo 

N % N % N % N % N % 

2010 6 8,0 50 66,7 21 28,0 3 4,0 13 17,3 

2015 5 6,7 37 49,3 7 9,3 2 2,7 23 30,7 

 

Rezultati kaţejo (Preglednica 11), da je v letih 2010 in 2015 dializnim bolnikom predstavljal 

največjo teţavo omejen vnos tekočine. Leta 2010 je bilo teh bolnikov 66,7 %, leta 2015 pa 
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49,3 %. Najmanj pogosto teţavo so dializni bolniki opazili v uravnavanju zadostne količine 

beljakovin. Po mojem mnenju dializni bolniki ne dajejo velikega pomena zauţitju zadostnih 

količin beljakovin, zato tudi ne opazijo teh teţav. 

V letu 2010 je več kot četrtina bolnikov (28,0 %) navajala tudi teţave pri omejevanju količine 

zauţitega sadja in zelenjave, leta 2015 pa je bil deleţ teh bolnikov niţji (9,3 %). Niţji deleţ 

bolnikov, ki so omenili teţavo z uţivanjem sadja in zelenjave bi lahko povezali z načrtnim 

izobraţevanjem dializnih bolnikov v dializnem centru, saj se izvaja informiranje bolnikov o 

uţivanju sadja in zelenjave. 

Preglednica 12: Teţave dializnih bolnikov pri prehranjevanju glede na spol v letih 2010 in 

2015 

Spol Količina 

hrane 

Omejen vnos 

tekočine 

Omejene 

količine 

sadja in 

zelenjave 

Uravnavanje 

zadostne 

količine 

beljakovin 

Drugo 

N % N % N % N % N % 

Moški 6 6,4 49 52,1 17 18,1 5 5,3 24 25,5 

Ţenske 5 8,9 38 67,9 11 19,6 0 0,0 12 21,4 

 

V letih 2010 in 2015 je tako moškim kot ţenskam predstavljal največji problem omejen vnos 

tekočine. 52,1 % moških ter 67,9 % ţensk je imelo najpogostejšo teţavo z vnosom tekočine. 

Moški dializni bolniki so imeli najmanj teţav z uravnavanjem zadostne količine zauţitih 

beljakovin. Nobena od ţensk ni prepoznala kot največje teţave uravnavanje zadostne količine 

beljakovin. 

Preglednica 13: Teţave pri prehranjevanju dializnih bolnikov glede na spol v letu 2015 

Spol Količina hrane Omejen vnos 

tekočine 

Omejene 

količine 

sadja in 

zelenjave 

Uravnavanje 

zadostne 

količine 

beljakovin 

Drugo 

N % N % N % N % N % 

Moški 2 4,1 21 42,9 6 12,2 2 4,1 14 28,6 

Ţenske 3 11,5 16 61,5 1 3,8 0 0,0 9 34,6 

 

V letu 2015 je obema spoloma predstavljal največji problem omejen vnos tekočine. Pri 

moških je bilo teh bolnikov 42,9 %, pri ţenskah pa jih je bilo 61,5 %. Razlika med spoloma se 
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je pokazala tudi pri teţavah, ki so jih bolniki zaznali ob količini zauţite hrane (moški 4,1 %, 

ţenske 11,5 %) in pri omejevanju količine zauţitega sadja in zelenjave (moški 12,2 %, ţenske 

3,8 %). 

Ocenjujem, da imajo tako moški kot ţenske na dializnem zdravljenju največ teţav z 

omejenim vnosom tekočine, ter da je deleţ teh z leti upadel. 

 

3.4.2 Načrtovanje prehrane 

Ker dializni bolniki spadajo v ogroţeno skupino ljudi, morajo ustrezno načrtovati svojo 

prehrano. Načrt prehrane mora vključevati primerno porazdelitev energije in hranilnih snovi v 

posameznih dnevnih obrokih, obenem je potrebno v prehrano vključevati ţivila, ki jih dializni 

bolniki lahko uţivajo. Pri načrtovanju prehrane si bolniki lahko pomagajo s prehranskimi 

tabelami, kjer so navedene energijske in hranilne vrednosti posameznih ţivil. 

Preglednica 14: Načrtovanje prehrane dializnih bolnikov in dietno svetovanje glede na leto 

raziskave 

Leto Načrtovanje 

prehrane 

Uporaba 

prehranskih tabel 

Dietno svetovanje Udeleţba na delavnicah 

dietne prehrane 

Da (%) Ne (%) Da (%) Ne (%) Da (%) Ne (%) Da (%) Ne (%) 

2010 38,7 61,3 31,0 69,0 37,3 62,7 8,0 92,0 

2015 49,3 50,7 54,1 45,9 70,3 29,7 13,5 86,5 

 

V letu 2015 (Preglednica 14) je svojo prehrano načrtovala slaba polovica bolnikov (49,3 %), 

leta 2010 pa le 38,7 % bolnikov. Od bolnikov, ki so načrtovali svojo prehrano, jih je v letu 

2015 uporabljalo prehranske tabele 54,1 %, leta 2010 pa le 31,0 %. Menim, da je eden izmed 

moţnih vzrokov za boljše načrtovanje prehrane ozaveščanje dializnih bolnikov o 

pomembnosti prehrane za njihovo zdravje. 

Ocenjujem, da je zaradi načrtnega dela v centrih na področju dietnega svetovanja, v letu 2015 

večje število anketirancev odgovorilo, da jim je bilo omogočeno dietno svetovanje, saj je bilo 

v letu 2015 teh 70,3 %, medtem ko v letu 2010 le 37,3 %.  

Delavnic dietne prehrane se je v letu 2010 udeleţilo 8,0 % dializnih bolnikov, leta 2015 pa je 

bilo takšnih bolnikov 13,5 %. 
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Leta 2010 so kot razlog za neudeleţbo na delavnicah dietne prehrane dializni bolniki omenili 

mobilnost – prevoz, onemogočeno samostojno gibanje, prevelika oddaljenost (24,6 %), le teh 

je bilo v letu 2015 samo 5,9 %. Dializni bolniki so bolj osveščeni o moţnosti prevoza na 

delavnice dietne prehrane, ki so v sklopu društev in le-ta organizirajo prevoz. V letu 2015 pa 

jih je največ omenilo, da ne čutijo potrebe po dodatnem izobraţevanju na delavnicah (19,6 

%), le teh je bilo v letu 2010 11,5 %. 

Preglednica 15: Pridobivanje dodatnih informacij dializnih bolnikov o ledvični dieti glede na 

leto raziskave 

Leto Dializni 

zdravnik 

Dializna 

medicinska 

sestra 

Ostali 

ledvični 

bolniki 

Delavnice 

društev 

Internet Brošure Drugo 

N % N % N % N % N % N % N % 

2010 18 24,0 40 53,3 10 13,3 4 5,3 6 8,0 34 45,3 10 13,3 

2015 28 37,3 33 44,0 3 4,0 5 6,7 7 9,3 20 26,7 13 17,3 

Ugotavljam, da so bolniki največ dodatnih informacij glede diete iskali pri dializni medicinski 

sestri. V letu 2010 je bilo teh bolnikov 53,3 %, v letu 2015 pa 44,0 %. Najmanj informacij so 

leta 2010 bolniki iskali na delavnicah društev (5,3 %), leta 2015 pa pri ostalih ledvičnih 

bolnikih (4,0 %). 

Preglednica 16: Načrtovanje prehrane dializnih bolnikov in dietno svetovanje glede na spol v 

letu 2010 in 2015 

Spol Načrtovanje 

prehrane 

Uporaba 

prehranskih tabel 

Dietno svetovanje Udeleţba na delavnicah 

dietne prehrane 

Da (%) Ne (%) Da (%) Ne (%) Da (%) Ne (%) Da (%) Ne (%) 

Moški 42,6 57,4 45,0 55,0 55,3 44,7 9,7 90,3 

Ţenske 46,4 53,6 42,3 57,7 50,9 49,1 12,5 87,5 

 

V letih 2010 in 2015 je 42,6 % moških in 46,4 % ţensk na dializnem zdravljenju načrtovalo 

svojo prehrano. Od bolnikov, kateri so načrtovali svojo prehrano, je uporabljalo prehranske 

tabele 45,0 % moških in 42,3 % ţensk. 

55,3 % moških in 50,9 % ţensk je ocenilo, da jim je bilo omogočeno individualno dietno 

svetovanje v dializnem centru.  
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Delavnic dietne prehrane se je v letih 2010 in 2015 udeleţilo 9,7 % moških in 12,5 % ţensk 

na dializnem zdravljenju. 

Moški so za neudeleţbo na delavnicah dietne prehrane v letih 2010 in 2015 največkrat 

omenili, da nimajo ţelje po udeleţbi (17,1 %), ţenske pa teţave z mobilnostjo (26,2 %). 

Preglednica 17: Pridobivanje dodatnih informacij dializnih bolnikov o ledvični dieti glede na 

spol v letu 2010 in 2015 

Spol Dializni 

zdravnik 

Dializna 

medicinska 

sestra 

Ostali 

ledvični 

bolniki 

Delavnice 

društev 

Internet Brošure Drugo 

N % N % N % N % N % N % N % 

Moški 29 30,9 41 43,6  7 7,4 3 3,2 7 7,4 36 38,3 12 12,8 

Ţenske 17 30,4 32 57,1 6 10,7 6 10,7 6 10,7 18 32,1 11 19,6 

 

Največ dodatnih informacij glede diete v letih 2010 in 2015 so moški (43,6 %) kot tudi ţenske 

(57,1 %) iskali pri dializni medicinski sestri. Najmanj informacij so moški pridobili na 

delavnicah društev (3,2 %), ţenske pa so najmanj dodatnih informacij pridobile na delavnicah 

društev, na internetu in pri ostalih ledvičnih bolnikih (10,7 %). 

Preglednica 18: Načrtovanje prehrane dializnih bolnikov in dietno svetovanje glede na spol v 

letu 2015 

Spol Načrtovanje 

prehrane 

Uporaba 

prehranskih tabel 

Dietno svetovanje Udeleţba na delavnicah 

dietne prehrane 

Da (%) Ne (%) Da (%) Ne (%) Da (%) Ne (%) Da (%) Ne (%) 

Moški 46,9 53,1 56,5 43,5 73,5 26,5 12,5 87,5 

Ţenske 53,8 46,2 50,0 50,0 64,0 36,0 15,4 84,6 

 

V letu 2015 je svojo prehrano načrtovalo 46,9 % moških in 53,8 % ţensk (Preglednica 18). 

Pri načrtovanju prehrane je 56,5 % moških in 50,0 % ţensk uporabljalo prehranske tabele. 

Individualno dietno svetovanje je bilo omogočeno 73,5 % moškim in 64,0 % ţensk. 

Delavnic dietne prehrane se je udeleţilo 12,5 % moških in 15,4 % ţensk. Ugotavljam, da se 

dializni bolniki kljub temu, da imajo moţnost dodatnega prehranskega izobraţevanja, redko 

udeleţujejo delavnic s prehranskimi vsebinami. 
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Moški so kot razlog za neudeleţbo na delavnicah dietne prehrane navedli pomanjkanje časa 

in, da ne čutijo potrebe ter da nimajo ţelje po udeleţbi. Ţenske so kot najbolj pogost razlog 

navedle, da ne čutijo potrebe po udeleţevanju na delavnicah. 

 

Preglednica 19: Pridobivanje dodatnih informacij dializnih bolnikov o ledvični dieti glede na 

spol v letu 2015 

Spol Dializni 

zdravnik 

Dializna 

medicinska 

sestra 

Ostali 

ledvični 

bolniki 

Delavnice 

društev 

Internet Brošure Drugo 

N % N % N % N % N % N % N % 

Moški  17 34,7 18 36,7  1 2,0 2 4,1 4 8,2 14 28,6  7 14,3 

Ţenske 11 42,3 15 57,7 2 7,7 3 11,5 3 11,5  6 23,1 6 23,1 

 

Največ dodatnih informacij so si anketiranci v letu 2015 pridobili pri dializni medicinski 

sestri, kjer pa je tudi velika razlika med spoloma. Moški so iskali dodatne informacije pri 

dializni medicinski sestri v 36,7 % (pri dializnem zdravniku 34,7 %), ţenske pa kar 57,7 % 

(pri dializnem zdravniku 42,3 %).  

Iz rezultatov preiskave ne moremo ugotoviti, kateri spol je bolj zainteresiran za iskanje 

informacij, saj jih iščejo pri različnih virih. 

 

3.4.3 Dodajanje in nadomeščanje soli 

 

Za bolnike na dializi je pomembno, da uravnavajo vnos soli v telo. V obeh letih raziskave je 

bila več kot polovica bolnikov pozorna na količino zauţite soli, vendar ocenjujem, da je deleţ 

kljub temu nizek. Problem večine dializnih bolnikov je, da so starejša populacija, ki ne 

namenja veliko pozornosti kakovostni prehrani. Razlogi za neustrezno prehranjevanje 

starostnikov so v njihovi slabi finančni situaciji, nezmoţnosti kuhanja in utrujenosti. 

Posledično pogosto posegajo po predpripravljenih ţivilih, ki vsebuje velik deleţ soli.  

Priporočljiv dnevni vnos soli v telo pri zdravih ljudeh je 5 gramov (čajna ţlička). Dializni 

bolniki naj bi dodali hrani 5 gramov ali manj soli (Zveza društev ledvičnih bolnikov, 2016). 

Zmanjšana količina soli predstavlja 3-4 grame soli dnevno (Obrovnik, 2011). 

V letih 2010 in 2015 je bil največji deleţ bolnikov, ki so jedem dodajali sol v zmanjšanih 

količinah, leta 2010 61,3 %, v letu pa 2015 53,3 %. Se je pa v letu 2015 povečalo število 



Strohsack, N. Prehrana dializnih bolnikov. 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 

36 

 

bolnikov, ki so jedem dodajali sol v običajnih količinah (z 10,7 % na 22,7 %). Bolniki, ki jedi 

niso solili oziroma so občasno dodajali sol, so odgovorili, da soli niso nadomeščali z ničemer 

(leta 2010 45,0 % bolnikov, leta 2015 68,8 % bolnikov). 

Izkušnje zdravnikov na dializnem zdravljenju v zadnjih letih so pokazale, da nekateri dializni 

bolniki potrebujejo sol v priporočljivih količinah kot pri zdravih ljudeh. Večinoma zaradi 

prenizkega krvnega tlaka, dehidriranosti in pomanjkanju joda, vendar te smernice še niso 

uradno zapisane. V raziskavi se to kaţe tako, da so dializni bolniki v letu 2015 večkrat 

dodajali sol v običajnih količinah po priporočilih dializnega zdravnika kot leta 2010. 

V letih 2010 in 2015 so moški in ţenske jedem dodajali sol v zmanjšanih količinah (54,3 % 

moških in 62,5 % ţensk). Več kot polovica bolnikov, ki so odgovorili, da ne dodajajo oziroma 

občasno dodajajo sol, je odgovorilo, da soli ne nadomeščajo z ničemer (51,9 % moških in 

66,7 % ţensk). Če pa so jo nadomeščali, so jo nadomeščali z začimbami. 

V letu 2015 so moški in ţenske jedem dodajali sol v zmanjšanih količinah (53,1 % moških in 

53,8 % ţensk). Večina anketirancev, ki je odgovorila, da ni dodajala oziroma je občasno 

dodajala sol, je odgovorila, da soli ni nadomeščala z ničemer (64,3 % moških in vse ţenske). 

 

3.4.4 Pogostost uţivanja posameznih ţivil med dializnimi bolniki 

 

Dializne bolnike sem spraševala, kako pogosto so uţivali ţivila iz posamezne skupine ţivil. 

Pogostost uţivanja posameznih ţivil je pomemben podatek, zaradi ugotavljanja ustrezne 

količine in vrste zauţitih mineralov (kalij, natrij, fosfat) ter ustreznega vnosa tekočine v telo. 

Bolniki morajo pri načrtovanju prehrane upoštevati raznolikost prehrane in individualne 

potrebe po količini kalija, natrija, fosfata, beljakovin in tekočine. 
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Preglednica 20: Deleţ dializnih bolnikov glede na pogostost uţivanja posameznih ţivil glede 

na leto raziskave (N2010=75, N2015=75) 

Ţivilo Vsak dan Dva- do trikrat na teden Enkrat na teden Enkrat na mesec Nikoli  

2010 

f (%) 

2015 

f (%) 

2010 

f (%) 

2015 

f (%) 

2010 

f (%) 

2015 

f (%) 

2010 

f (%) 

2015 

f (%) 

2010 

f (%) 

2015 

f (%) 

χ2 p 

Sveţe sadje 56,8 48,0 28,4 33,3 9,5 12,0 0,0 2,7 5,4 4,0 3,196 0,526 

Kuhano sadje 9,5 5,3 20,3 14,7 25,7 32,0 14,9 17,3 29,7 30,7 2,197 0,700 

Sveţa zelenjava 33,3 48,0 44,0 41,3 10,7 6,7 1,3 2,7 10,7 1,3 8,516 0,074 

Kuhana zelenjava 16,2 13,3 45,9 40,0 27,0 25,3 4,1 6,7 6,8 14,7 3,201 0,525 

Rdeče meso 9,5 4,0 50,0 66,7 27,0 20,0 8,1 5,3 5,4 4,0 4,793 0,309 

Belo meso 6,8 1,3 43,2 57,3 32,4 22,7 4,1 10,7 13,5 8,0 8,742 0,068 

Ribe 0,0 0,0 9,6 6,7 43,8 45,3 27,4 32,0 19,2 16,0 0,885 0,829 

Mlečni izdelki 37,3 45,3 29,3 32,0 14,7 17,3 8,0 4,0 10,7 1,3 7,279 0,122 

Testenine 10,7 6,7 52,0 60,0 33,3 26,7 1,3 4,0 2,7 2,7 2,676 0,613 

Krompir 16,2 2,7 47,3 44,0 24,3 41,3 5,4 4,0 6,8 8,0 10,878 0,028 

Sladice 5,5 13,3 15,1 13,3 24,7 28,0 20,5 22,7 34,2 22,7 4,472 0,346 

Kruh 88,0 88,0 10,7 9,3 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 1,067 0,785 

 

Rezultati raziskave kaţejo, da je v letu 2010 več dializnih bolnikov jedlo sveţe sadje vsak dan 

(56,8 %) kot pa v letu 2015 (48,0 %). 

V letu 2010 so najbolj pogosto jedli kuhano sadje dva do trikrat na teden (20,3 %), v letu 

2015 pa enkrat na teden (32,0 %). 

Iz Preglednice 20 je razvidno, da je bil deleţ bolnikov (48,0 %), ki so leta 2015 vsak dan 

uţivali sveţo zelenjavo višji kot v letu 2010 (33,3 %). Deleţ bolnikov, ki niso uţivali sveţe 

zelenjave je bil višji leta 2010. 

Pri kuhani zelenjavi je razlika v letih predvsem v tem, da v letu 2015 14,7 % bolnikov sploh 

ni jedlo kuhane zelenjave (v letu 2010 je teh 6,8 %). Pri ledvični dieti pa je zaţeleno 

prehranjevanje s kuhano zelenjavo. 

Dializni bolniki morajo vsak dan zauţiti zadostne količine beljakovin visoke biološke 

vrednosti. To so predvsem rdeče meso (govedina, svinjina, jagnjetina, divjačina, konjsko 

meso), belo meso (perutnina, puretina, zajec), ribe, jajca in mlečni izdelki. Deleţ bolnikov, ki 

so leta 2015 uţivali rdeče ali belo meso vsak dan, se je v primerjavi z letom 2010 zmanjšal. 

Pri ribah ni bilo velikih razlik med letoma. V letu 2015 se je povečalo uţivanje mleka in 

mlečnih izdelkov vsak dan in pa zmanjšalo število bolnikov, ki jih niso uţivali. 

Testenine so priporočene za dializne bolnike, ker vsebujejo zelo malo dodatne tekočine. V 

letu 2015 se je povečalo število bolnikov, ki so uţivali testenine dva do trikrat na teden in 

zmanjšalo število tistih, ki so jih uţivali enkrat na teden. 
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V letu 2010 je kar 16,2 % dializnih bolnikov jedlo krompir vsak dan, le-teh je bilo v letu 2015 

le 2,7 %.  

Sladice so za ledvične bolnike manj primerne za uţivanje, saj vsebujejo sestavine, ki so bogat 

vir kalija in fosfatov (Lavrinec, 2015). 

Leta 2015 je višji deleţ bolnikov (13,3 %) jedel sladice vsak dan, zmanjšal pa se je deleţ tistih 

bolnikov, ki jih niso jedli. 

 

Pri prehranjevanju s kruhom ni bilo nobenih razlik med letoma 2010 in 2015. Dializni bolniki 

lahko jedo manj slan bel kruh vsak dan. 

 

Preglednica 21: Deleţ dializnih bolnikov glede na pogostost uţivanja posameznih ţivil v letih 

2010 in 2015 glede na spol (NM=94, NŢ=56) 

Ţivilo Vsak dan Dva- do trikrat na 
teden 

Enkrat na teden Enkrat na mesec Nikoli  

Moški 

f (%) 

Ţenske 

f (%) 

Moški 

f (%) 

Ţenske 

f (%) 

Moški 

f (%) 

Ţenske 

f (%) 

Moški 

f (%) 

Ţenske 

f (%) 

Moški 

f (%) 

Ţenske 

f (%) 

χ2 p 

Sveţe sadje 50,5 55,4 32,3 28,6 8,6 14,3 2,2 0,0 6,5 1,8 4,184 0,382 

Kuhano sadje 9,7 3,6 19,4 14,3 24,7 35,7 16,1 16,1 30,1 30,4 3,742 0,442 

Sveţa zelenjava 40,4 41,1 42,6 42,9 7,4 10,7 3,2 0,0 6,4 5,4 2,285 0,683 

Kuhana 
zelenjava 

9,7 23,2 44,1 41,1 26,9 25,0 7,5 1,8 11,8 8,9 6,879 0,142 

Rdeče meso 8,6 3,6 59,1 57,1 23,7 23,2 5,4 8,9 3,2 7,1 3,144 0,534 

Belo meso 3,2 5,4 46,2 57,1 31,2 21,4 8,6 5,4 10,8 10,7 2,927 0,570 

Ribe 0,0 0,0 10,9 3,6 44,6 44,6 29,3 30,4 15,2 21,4 3,063 0,382 

Mlečni izdelki 44,7 35,7 29,8 32,1 16,0 16,1 6,4 5,4 3,2 10,7 4,118 0,390 

Testenine 10,6 5,4 60,6 48,2 24,5 39,3 2,1 3,6 2,1 3,6 5,214 0,266 

Krompir 9,7 8,9 45,2 46,4 33,3 32,1 5,4 3,6 6,5 8,9 ,581 0,965 

Sladice 9,8 8,9 16,3 10,7 23,9 30,4 21,7 21,4 28,3 28,6 1,345 0,854 

Kruh 87,2 89,3 9,6 10,7 2,1 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 1,850 0,604 

 

Razlika med spoloma v pogostosti uţivanja posameznih ţivil v letih 2010 in 2015 je bila v 

tem, da je več ţensk na dializnem zdravljenju jedlo sveţe sadje vsak dan (moški 50,5 %, 

ţenske 55,4 %) in več moških na dializnem zdravljenju, ki nikoli niso jedli sveţega sadja 

(moški 6,5 %, ţenske 1,8 %). 

Pri kuhanem sadju so bile največje razlike med spoloma v tem, da so ga moški jedli bolj 

pogosto vsak dan (moški 9,7 %, ţenske 3,6 %)  in ţenske bolj pogosto enkrat na teden (moški 

24,7 %, ţenske 35,7 %). 

Pri prehranjevanju s sveţo zelenjavo ni bilo posebnih razlik med spoloma leta 2010 in 2015. 
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Pri prehranjevanju s kuhano zelenjavo je bila opazna velika razlika med spoloma. Ţenske so 

pogosteje jedle kuhano zelenjavo vsak dan (moški 9,7 %, ţenske 23,2 %). Moški in ţenske so 

največkrat jedli kuhano zelenjavo dva do trikrat na teden  (moški 44,1 %, ţenske 41,1 %).  

V Preglednici 21 je razvidno, da so se moški bolje prehranjevali kot ţenske. Rdeče in belo 

meso so moški in ţenske največkrat jedli dva do trikrat na teden. Na splošno so moški bolj 

pogosto jedli rdeče meso, ribe in mlečne izdelke. Ţenske pa so pogosteje jedle belo meso. 

Dializni pacienti so omenili, da ribe največkrat jedo za kosilo v dializnem centru. 

Moški in ţenske so testenine največkrat jedli dva do trikrat na teden. Veliko več moških (60,6 

%) kot ţensk (48,2 %) se je prehranjevalo s testeninami dva do trikrat na teden. 

Pri prehranjevanju s krompirjem ni bilo velikih razlik med spoloma v letih 2010 in 2015.  

Rezultati raziskave kaţejo, da ni posebnih razlik med spoloma v letih 2010 in 2015 pri 

uţivanju sladic. 

87,2 % moških in 89,3 % ţensk je jedlo kruh vsak dan, saj je to dokaj varno ţivilo, če je manj 

slano. 

Preglednica 22: Deleţ dializnih bolnikov glede na pogostost uţivanja posameznih ţivil v letu 

2015 glede na spol (NM=49, NŢ=26) 

Ţivilo Vsak dan Dva- do trikrat na 

teden 

Enkrat na teden Enkrat na mesec Nikoli  

Moški 

f (%) 

Ţenske 

f (%) 

Moški 

f (%) 

Ţenske 

f (%) 

Moški 

f (%) 

Ţenske 

f (%) 

Moški 

f (%) 

Ţenske 

f (%) 

Moški 

f (%) 

Ţenske 

f (%) 

χ2 p 

Sveţe sadje 49,0 46,2 32,7 34,6 8,2 19,2 4,1 0,0 6,1 0,0 4,435 0,350 

Kuhano sadje 8,2 0,0 12,2 19,2 30,6 34,6 14,3 23,1 34,7 23,1 4,278 0,370 

Sveţa zelenjava 46,9 50,0 38,8 46,2 10,0 0,0 4,1 0,0 0,0 3,8 5,856 0,210 

Kuhana 

zelenjava 

8,2 23,1 40,8 38,5 24,5 26,9 10,2 0,0 16,3 11,5 5,815 0,213 

Rdeče meso 6,1 0,0 69,4 61,5 20,4 19,2 2,0 11,5 2,0 7,7 5,990 0,200 

Belo meso 0,0 3,8 57,1 57,7 22,4 23,1 12,2 7,7 8,2 7,7 2,223 0,695 

Ribe 0,0 0,0 10,2 0,0 42,9 50,0 28,6 38,5 18,4 11,5 3,859 0,277 

Mlečni izdelki 46,9 42,3 34,7 26,9 14,3 23,1 4,1 3,8 0,0 3,8 3,045 0,550 

Testenine 6,1 7,7 69,4 42,3 20,4 38,5 2,0 7,7 2,0 3,8 5,779 0,216 

Krompir 2,0 3,8 42,9 46,2 42,9 38,5 4,1 3,8 8,2 7,7 0,336 0,987 

Sladice 14,3 11,5 14,3 11,5 26,5 30,8 20,4 26,9 24,5 19,2 0,827 0,935 

Kruh 87,8 88,5 8,2 11,5 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 1,270 0,736 

 

V letu 2015 so tako moški kot ţenske na dializnem zdravljenju največkrat jedli sveţe sadje 

vsak dan (moški 49,0 % in ţenske 46,2 %).  

Dializni bolniki naj bi pojedli več kuhanega kot sveţega sadja. S kuhanjem se namreč odstrani 

kalij iz ţivila. Priporočeno je, da dializni bolniki pojedo le kuhano odcejeno sadje, vodo pa 
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zavrţejo (Lavrinec, 2005). Kar 34,7% moških bolnikov na dializnem zdravljenju leta 2015 ni 

nikoli jedlo kuhanega sadja. Največ ţensk na dializnem zdravljenju pa je jedlo kuhano sadje 

enkrat na teden (34,6%). 

Največ bolnikov na dializnem zdravljenju v letu 2015 je jedlo sveţo zelenjavo (moški 46,9 %; 

ţenske 50,0 %). Le 8,2 % moških in 23,1 % ţensk je jedlo kuhano zelenjavo, ki je 

priporočena za dializne bolnike. 

Glede na rezultate ankete dializni bolniki v letu 2015 (tako moški kot ţenske) jedo meso 

najpogosteje dva do trikrat na teden. Največkrat so jedli rdeče meso. Ribe so bile največkrat 

na jedilniku enkrat na teden. 

Moški dializni bolniki so v letu 2015 pogosteje uţivali mlečne izdelke kot ţenske.   

Moški in ţenske so v letu 2015 najpogosteje jedli testenine dva do trikrat na teden. Veliko več 

moških (69,4 %) kot ţensk (42,3 %) se je prehranjevalo s testeninami dva do trikrat na teden. 

Pri prehranjevanju s krompirjem ni bilo velikih razlik med spoloma leta 2015. 

Dializni bolniki si lahko sami doma pripravijo sladico, vendar je seznam odsvetovanih ţivil 

dolg, npr. namenska moka za drobno pecivo, sol, mleko, mleko v prahu, sirotka v prahu, 

kakav, čokolada, marcipan, lešniki, orehi, mandlji (Lavrinec, 2015). 

Moški in ţenske so v letu 2015 sladice največkrat jedli enkrat na teden (moški 26,5 %; ţenske 

30,8 %). 

 

87,8 % moških in 88,5 % ţensk je leta 2015 jedlo kruh vsak dan. Bel kruh dializnim bolnikom 

pomeni enega izmed najpomembnejših ţivil, ker jih nasiti in ni na seznamu odsvetovanih 

ţivil. 

 

3.4.5 Uţivanje tekočine med dializnimi bolniki 

 

V raziskavi me je zanimalo, koliko tekočine zauţijejo dializni bolniki v enem dnevu. 

Količina zauţite tekočine na dan je pomemben podatek, ker morajo bolniki zauţiti pribliţno 

toliko tekočine kot jo izločijo. 
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Preglednica 23: Deleţ bolnikov glede na količino zauţite tekočine na dan glede na leto 

raziskave (N2010=75, N2015=75) 

Vrsta tekočine 0 dL 1 dL – 3 dL 4 dL – 1 L Več kot 1 L  

 2010 

f(%) 

2015 

f (%) 

2010 

f (%) 

2015 

f(%) 

2010 

f (%) 

2015 

f(%) 

2010 

f (%) 

2015 

f (%) 

χ
2 

p 

Voda 4,0 13,3 37,3 41,3 52,0 36,0 6,7 9,3 6,437 0,092 

Naravni sokovi 64,4 62,7 31,5 32,0 4,1 4,0 0,0 1,3 0,994 0,803 

Gazirane pijače 71,2 68,0 23,3 18,7 5,5 13,3 0,0 0,0 2,845 0,241 

Alkohol 69,9 78,7 28,8 21,3 1,4 0,0 0,0 0,0 2,231 0,328 

Tekočina v hrani 

(juha, 

enolončnice,…) 

0,0 1,4 74,3 45,9 21,6 47,3 4,1 5,4 13,176 0,004 

 

Ledvičnim bolnikom na dializi se odsvetuje uţivanje alkohola, saj lahko pride do različnih 

interakcij z zdravili, ki nato niso učinkovita. Uţivanje alkoholnih pijač lahko privede tudi do 

prekomernega vnosa tekočine. V vinu je preveč kalija in v pivu preveč fosfatov (Nerki.info, 

2013). 

Naravni sokovi vsebujejo kalij. Sadni sok, ki je pripravljen iz sadja ali sadne mase ali 

zgoščenega sadnega soka in vode, vsebuje skoraj toliko kalija kot ga vsebuje sadje. Nektar pa 

je pripravljen iz manjše količine sadnega deleţa in vsebuje precej manj kalija. Zato pitje 

naravnih sokov ni priporočljivo za dializne bolnike (Lavrinec, 2005). 

Rezultati raziskave kaţejo, da so dializni bolniki najpogosteje pili vodo, najmanj pa alkohol 

(petina bolnikov je popilo 1-3 dL dnevno). Naravnih sokov nista pili dve tretjini dializnih 

bolnikov (Preglednica 23). 

Leta 2010 ni pilo gaziranih pijač 71,2 %, leta 2015 pa 68,0 % anketirancev. 

Preglednica 24: Deleţ bolnikov glede na količino zauţite tekočine na dan glede na spol v letih 

2010 in 2015 (NM=94, NŢ=56) 

Vrsta tekočine 0 dL 1 dL – 3 dL 4 dL – 1 L Več kot 1 L  

 Moški 

f (%) 

Ţenske 

f (%) 

Moški 

f (%) 

Ţenske 

f (%) 

Moški 

f (%) 

Ţenske 

f (%) 

Moški 

f (%) 

Ţenske 

f (%) 

χ
2 

p 

Voda 10,6 5,4 38,3 41,1 44,7 42,9 6,4 10,7 2,047 0,563 

Naravni sokovi 60,9 67,9 34,8 26,8 3,3 5,4 1,1 0,0 1,955 0,582 

Gazirane pijače 67,4 73,2 20,7 21,4 12,0 5,4 0,0 0,0 1,782 0,410 

Alkohol 65,2 89,3 33,7 10,7 1,1 0,0 0,0 0,0 10,676 0,005 

Tekočina v 

hrani (juha, 

enolončnice,…) 

1,1 0,0 54,8 69,1 39,8 25,5 4,3 5,5 3,916 0,271 
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Večina bolnikov ni pila naravnih sokov, gaziranih pijač ter alkohola. Ţenske so v primerjavi z 

moškimi popile manj naravnih sokov, gaziranih pijač in alkohola. Če so bolniki pili gazirane 

pijače, so pili naravno mineralno vodo in Donat. Po pogovoru z bolniki je bilo ugotovljeno, da 

so občasno pri kosilu popili tudi kozarec vina. 

Večina bolnikov ni znala ustrezno oceniti količine zauţite tekočine pri vnosu s hrano. Ţenske 

ocenjujejo, da so s hrano zauţile od 1-3 dL tekočine, moški pa ocenjujejo, da so s hrano 

zauţili od 4 dL do 1 L na dan.  

Preglednica 25: Deleţ bolnikov glede na količino zauţite tekočine na dan glede na spol v letu 

2015 (NM=49, NŢ=26) 

Vrsta tekočine 0 dL 1 dl – 3 dL 4 dL – 1 L Več kot 1 L  

 Moški 

f (%) 

Ţenske 

f (%) 

Moški 

f (%) 

Ţenske 

f (%) 

Moški 

f (%) 

Ţenske 

f (%) 

Moški 

f (%) 

Ţenske 

f (%) 

χ
2 

p 

Voda 14,3 11,5 40,8 42,3 36,7 34,6 8,2 11,5 0,334 0,954 

Naravni sokovi 57,1 73,1 36,7 23,1 4,1 3,8 2,0 0,0 2,211 0,530 

Gazirane pijače 63,3 76,9 22,4 11,5 14,3 11,5 0,0 0,0 1,645 0,439 

Alkohol 71,4 92,3 28,6 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4,412 0,036 

Tekočina v 

hrani (juha, riţ, 

enolončnice,…) 

2,0 0,0 40,8 56,0 51,0 40,0 6,1 4,0 1,904 0,593 

 

V letu 2015 so se razlike med moškimi in ţenskami na dializnem zdravljenju opazile pri pitju 

naravnih sokov, gaziranih pijač ter alkohola. 73,1 % ţensk ni pilo naravnih sokov, medtem ko 

je moških bilo 57,1 %. 76,9 % ţensk ni pilo gaziranih pijač, medtem ko je bilo moških 63,3 

%. 92,3 % ţensk ter 71,4 % moških ni pilo alkohola (Preglednica 25). 

 

3.4.6 Poznavanje ţivil z višjo vsebnostjo fosforja (fosfatov) 

 

Za bolnike na dializi je pomembno, da poznajo vsebnost fosforja v hrani, zato sem 

ugotavljala, kako dobro poznajo ţivila z večjo vsebnostjo fosforja. Anketiranci so našteli tri 

ţivila z večjo vsebnostjo fosforja. Našteta ţivila sem razvrstila v osem skupin. 
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Preglednica 26: Poznavanje ţivil z višjo vsebnostjo fosforja med dializnimi bolniki glede na 

leto raziskave (N2010=75, N2015=75) 

Ţivilo Leto % anketirancev 

Ribe 2010 5,3 

2015 4,4 

Zelenjava 2010 10,2 

2015 4,9 

Mleko in mlečni 

izdelki 

2010 17,3 

2015 14,7 

Oreški 2010 1,8 

2015 0,4 

Meso, drobovina in 

mesni izdelki 

2010 8,4 

2015 11,1 

Jajca 2010 0,4 

2015 2,7 

Čokolada 2010 0,4 

2015 0,0 

Gazirane pijače 2010 0,0 

2015 0,9 

Nepravilni odgovori 2010 5,8 

2015 8,0 

Ni odgovora 2010 50,2 

2015 52,9 

 

Med ţivila z večjo vsebnostjo fosforja uvrščamo sir, ribe, kokakolo, piščančja in goveja jetra, 

oreške, karamelo, čokolado, pivo, sladoled, mlečne izdelke, hrenovke in obarjene klobase, 

meso, jajca (Zveza ledvičnih bolnikov, 2016).  

V letih 2010 in 2015 so anketiranci v največjem deleţu navedli, da fosfor vsebujejo mleko in 

mlečni izdelki (Preglednica 26).  

V letu 2010 50,2 % dializnih bolnikov ni podalo odgovora, leta 2015 pa 52,9 %. Iz 

omenjenega sklepam, da bolniki ne poznajo ţivil z večjo vsebnostjo fosforja. 
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Preglednica 27: Poznavanje ţivil z višjo vsebnostjo fosforja med dializnimi bolniki glede na 

spol v letih 2010 in 2015 (NM=94, NŢ=56) 

Ţivilo Spol % anketirancev 

Ribe Moški 5,7 

Ţenske 3,6 

Zelenjava Moški 8,5 

Ţenske 6 

Mleko in mlečni 

izdelki 

Moški 16,3 

Ţenske 15,5 

Oreški Moški 1,4 

Ţenske 0,6 

Meso, drobovina in 

mesni izdelki 

Moški 7,4 

Ţenske 13,7 

Jajca Moški 1,8 

Ţenske 1,2 

Čokolada Moški 0,4 

Ţenske 0,0 

Gazirane pijače Moški 0,0 

Ţenske 1,2 

Nepravilni odgovori Moški 7,4 

Ţenske 6,0 

Ni odgovora Moški 51,1 

Ţenske 52,4 

 

Moški in ţenske so v letih 2010 in 2015 v največjem deleţu navedli, da mleko in mlečni 

izdelki vsebujejo veliko količino fosforja. Več kot polovica anketirancev na vprašanje ni 

odgovorilo, kar pojasnjujem s tem, da niso poznali pravilnega odgovora. Velik deleţ bolnikov 

pa je navedel napačna ţivila (npr. solata, krompir, češnje, banane). Ocenjujem, da so dializni 

bolniki napačno navajali ţivila, ker so jih zamenjali z ţivili z visoko vsebnostjo kalija. Edina 

večja razlika med moškimi in ţenskami je, da so ţenske večkrat omenile meso, drobovino in 

mesne izdelke. Meso, drobovina in mesni izdelki so ţivila z večjo vsebnostjo fosforja. 
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Preglednica 28: Poznavanje ţivil z višjo vsebnostjo fosforja med dializnimi bolniki glede na 

spol v letu 2015(NM=49, NŢ=26) 

Ţivilo Spol % anketirancev 

Ribe Moški 4,8 

Ţenske 3,8 

Zelenjava Moški 6,1 

Ţenske 2,6 

Mleko in mlečni 

izdelki 

Moški 15,6 

Ţenske 12,8 

Oreški Moški 0,7 

Ţenske 0,0 

Meso, drobovina in 

mesni izdelki 

Moški 7,5 

Ţenske 17,9 

Jajca Moški 2,7 

Ţenske 2,6 

Čokolada Moški 0,0 

Ţenske 0,0 

Gazirane pijače Moški 0,0 

Ţenske 2,6 

Nepravilni odgovori Moški 8,2 

Ţenske 7,7 

Ni odgovora Moški 54,4 

Ţenske 50,0 

 

Moški na dializnem zdravljenju v letu 2015 so v največjem deleţu (15,6 %) kot vir fosforja 

navajali mleko in mlečne izdelke, ţenske pa meso, drobovino in mesne izdelke (17,9 %). 50,0 

% ţensk ni navedlo nobenega odgovora, medtem ko je bilo moških, ki niso podali odgovora 

54,4 %. 

 

Ocenjujem, da dializni bolniki v povezavi s svojo boleznijo ne poznajo pomena uţivanja 

manjših količin fosforja in ne poznajo ţivil z visoko vsebnostjo le tega. Menim, da bi bilo v 

bodoče dializne bolnike potrebno izobraziti o tej problematiki in ji nameniti več pozornosti z 

različnimi izobraţevanji in praktičnimi delavnicami. 

.  

3.4.7 Poznavanje ţivil z višjo vsebnostjo kalija 

 

Za bolnike na dializi je pomembno, da poznajo vsebnost kalija v hrani, zato sem ugotavljala, 

kako dobro poznajo ţivila z večjo vsebnostjo kalija. Anketiranci so našteli tri ţivila z večjo 

vsebnostjo kalija. Našteta ţivila sem razvrstila v pet skupin. 
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Preglednica 29: Poznavanje ţivil z višjo vsebnostjo kalija med dializnimi bolniki glede na leto 

raziskave (N2010=75, N2015=75) 

Ţivila Leto % anketirancev 

Sadje in sokovi 2010 43,1 

2015 37,3 

Kostanj 2010 0,9 

2015 0,4 

Zelenjava 2010 17,8 

2015 16,4 

Oreški 2010 0,9 

2015 0,4 

Čokolada 2010 2,2 

2015 1,3 

Nepravilni odgovori 2010 4,9 

2015 4,4 

Ni odgovora 2010 30,2 

2015 39,6 

 

Ţivila z večjo vsebnostjo kalija so sveţe sadje in zelenjava (še posebej banane, grozdje in črni 

ribez), krompir (še posebej pečen), polnozrnat kruh, oreški in suho sadje, industrijsko 

pripravljene omake (Zveza ledvičnih bolnikov, 2016). 

Pri poznavanju ţivil z večjo vsebnostjo kalija med letoma 2010 in 2015 ni večjih razlik. Večja 

razlika je opazna, da so dializni bolniki leta 2010 v večjem deleţu navajali sadje in sokove. V 

letu 2015 pa je bil večji deleţ anketirancev, ki niso odgovorili na vprašanje.  
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Preglednica 30: Poznavanje ţivil z višjo vsebnostjo kalija med dializnimi bolniki glede na 

spol v letih 2010 in 2015 (NM=94, NŢ=56) 

Ţivila Spol % anketirancev 

Sadje in sokovi Moški 41,8 

Ţenske 37,5 

Kostanj Moški 1,1 

Ţenske 0,0 

Zelenjava Moški 14,2 

Ţenske 22,0 

Oreški Moški 0,4 

Ţenske 1,2 

Čokolada Moški 1,1 

Ţenske 3,0 

Nepravilni odgovori Moški 3,2 

Ţenske 7,1 

Ni odgovora Moški 38,3 

Ţenske 29,2 

 

Poznavanje ţivil z visoko vsebnostjo kalija je nekoliko boljše kot poznavanje ţivil z visoko 

vsebnostjo fosfatov. Še vedno pa je bil visok deleţ anketirancev, ki niso odgovorili na 

vprašanje (38,3 % moških in 29,2 % ţensk). Moški in ţenske so v letih 2010 in 2015 

največkrat navedli sadje in sokove (41,8 % moških in 37,5 % ţensk). Ţenske so večkrat 

navedle zelenjavo kot moški (14,2 % moških in 22,0 % ţensk), so pa tudi večkrat napisale 

napačen odgovor (3,2 % moških in 7,1 % ţensk). Ţenske so kot napačne odgovore navajale 

meso, gazirane pijače in da je kalij prisoten v vseh ţivilih. 
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Preglednica 31: Poznavanje ţivil z višjo vsebnostjo kalija med dializnimi bolniki glede na 

spol v letu 2015(NM=49, NŢ=26) 

Ţivila Spol % anketirancev 

Sadje in sokovi Moški 39,5 

Ţenske 33,3 

Kostanj Moški 0,7 

Ţenske 0,0 

Zelenjava Moški 13,6 

Ţenske 21,8 

Oreški Moški 0,0 

Ţenske 1,3 

Čokolada Moški 1,4 

Ţenske 1,3 

Nepravilni odgovori Moški 3,4 

Ţenske 6,4 

Ni odgovora Moški 41,5 

Ţenske 35,9 

 

V letu 2015 so kot hrano z visoko vsebnostjo kalija tako moški kot ţenske najpogosteje 

omenjali sadje in sokove (banane, suho sadje, kivi, češnje). Deleţ moških anketirancev, ki 

niso odgovorili na vprašanje, je bil višji kot pri ţenskih anketirankah. 

Ocenjujem, da dializni bolniki bolje poznajo ţivila z visoko vsebnostjo kalija kot fosforja, ker 

je previsok kalij za njih bolj nevaren. Kalij se nahaja v sadju in zelenjavi ter predelani hrani, 

vendar so si dializni bolniki najbolj zapomnili banano, čeprav ni ţivilo z najvišjo vsebnostjo 

kalija. 

 

3.4.8 Poznavanje ţivil z višjo vsebnostjo natrija 

 

Za bolnike na dializi je pomembno, da poznajo vsebnost natrija v hrani, zato sem ugotavljala, 

kako dobro poznajo ţivila z večjo vsebnostjo natrija. Anketiranci so našteli tri ţivila z večjo 

vsebnostjo natrija. Našteta ţivila sem razvrstila v devet skupin. 
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Preglednica 32: Poznavanje ţivil z višjo vsebnostjo natrija med dializnimi bolniki glede na 

leto raziskave (N2010=75, N2015=75) 

Ţivilo Leto % anketirancev 

Zelenjava 2010 3,6 

2015 0,9 

Slani prigrizki, slani 

oreščki 

2010 4,9 

2015 8,4 

Meso in mesni 

izdelki 

2010 23,1 

2015 14,7 

Ribe 2010 1,8 

2015 0,9 

Kruh 2010 1,3 

2015 2,7 

Konzerve 2010 5,3 

2015 6,7 

Sol 2010 0,9 

2015 2,2 

Mlečni izdelki 2010 4,0 

2015 2,2 

Jušne kocke, instant 

juhe, pizze 

2010 1,3 

2015 3,1 

Nepravilni odgovori 2010 4,9 

2015 4,9 

Ni odgovora 2010 48,9 

2015 53,3 

 

Ţivila z večjo vsebnostjo natrija so meso in ribe (hrenovke, klobase, čevapčiči, kaviar, 

sardine), konzervirana hrana, slani prigrizki (čips, krekerji, arašidi), začimbe, omake, golaţ 

(sol, instant omake in juhe, jušne kocke, sojina omaka), pizze, industrijsko panirano meso in 

sir (Lavrinec, 2005). 

V letu 2010 so dializni bolniki v večjem deleţu kot vir natrija navajali meso in mesne izdelke 

kot leta 2015. Vendar je bil to najpogostejši odgovor v obeh letih. 

V letu 2015 53,3 % dializnih bolnikov ni podalo odgovora, medtem ko je bilo teh leta 2010 

48,9 %. 
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Preglednica 33: Poznavanje ţivil z višjo vsebnostjo natrija med dializnimi bolniki glede na 

spol v letih 2010 in 2015 (NM=94, NŢ=56) 

Ţivilo Spol % anketirancev 

Zelenjava Moški 2,5 

Ţenske 1,8 

Slani prigrizki, slani 

oreščki 

Moški 4,3 

Ţenske 10,7 

Meso in mesni 

izdelki 

Moški 17,4 

Ţenske 21,4 

Ribe Moški 0,7 

Ţenske 2,4 

Kruh Moški 2,5 

Ţenske 1,2 

Konzerve Moški 5,0 

Ţenske 7,7 

Sol Moški 1,4 

Ţenske 1,8 

Mlečni izdelki Moški 2,5 

Ţenske 4,2 

Jušne kocke, instant 

juhe, pizze 

Moški 2,1 

Ţenske 2,4 

Nepravilni odgovori Moški 5,3 

Ţenske 4,2 

Ni odgovora Moški 56,4 

Ţenske 42,3 

 

Moški in ţenske so v letih 2010 in 2015 največkrat navajali meso in mesne izdelke, kot hrano 

z večjo vsebnostjo natrija. Ţenske so večkrat kot moški omenjale slane prigrizke in slane 

oreščke. Pri moških kar 56,4 % ni navedlo odgovora, pri ţenskah pa 42,3 %. Na osnovi 

pogovora z dializnimi bolniki sem ugotovila, da ne vedo katera ţivila vsebujejo veliko 

količino soli oziroma natrija. 
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Preglednica 34: Poznavanje ţivil z višjo vsebnostjo natrija med dializnimi bolniki glede na 

spol v letu 2015 (NM=49, NŢ=26) 

Ţivilo Spol % anketirancev 

Zelenjava Moški 1,4 

Ţenske 0,0 

Slani prigrizki, slani 

oreščki 

Moški 5,4 

Ţenske 14,1 

Meso in mesni 

izdelki 

Moški 12,9 

Ţenske 17,9 

Ribe Moški 0,0 

Ţenske 2,6 

Kruh Moški 2,7 

Ţenske 2,6 

Konzerve Moški 6,1 

Ţenske 7,7 

Sol Moški 2,7 

Ţenske 1,3 

Mlečni izdelki Moški 1,4 

Ţenske 3,8 

Jušne kocke, instant 

juhe, pizze 

Moški 2,7 

Ţenske 3,8 

Nepravilni odgovori Moški 4,1 

Ţenske 6,4 

Ni odgovora Moški 60,5 

Ţenske 39,7 

 

Pri poznavanju ţivil z večjo vsebnostjo natrija je zelo velika razlika med neodgovorjenimi 

vprašanji. Kar 60,5 % moških ni navedlo odgovora, ker ga najverjetneje niso poznali, medtem 

ko je bil deleţ pri ţenskah niţji (39,7 %).  

Ţenske so večkrat kot moški omenile še slane prigrizke in slane oreščke (moški 5,4 %, ţenske 

14,1 %). Oboji pa so največkrat navedli meso in mesne izdelke (moški 12,9 %, ţenske 17,9 

%).  
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3.4.9 Posebnosti v prehrani bolnikov s transplantirano ledvico in pri bolnikih s 

sladkorno boleznijo 

 

Tri ţenske v letu 2010 in trije moški v letu 2015 so bili pred izvedbo ankete ţe transplantirani.  

Na vprašanje o razliki v prehrani pred in po transplantaciji ledvice je ena anketiranka v letu 

2010 odgovorila, da po transplantaciji ni imela nobene omejitve glede vnosa tekočine, sadja in 

zelenjave. Druga bolnica pa je odgovorila, da je lahko jedla več raznolike hrane. Tretja 

anketiranka ni podala odgovora. 

V letu 2015 je en anketiranec odgovoril, da je razlika velika. Prehrana po transplantaciji 

ledvice se razlikuje v tem, da nimajo več omejitve pri uţivanju tekočine ter da niso več 

omejeni pri prehrani. Drugi bolnik pa je odgovoril, da se je veliko bolje počutil na dializi. 

Tretji anketiranec ni podal odgovora. 

V letih 2010 in 2015 je bilo med anketiranci 52 sladkornih bolnikov (34 moških in 18 ţensk) 

skupaj (34,7 % vseh anketirancev). V letu 2010 je bilo sladkornih bolnikov 25, v letu 2015 pa 

27. V letu 2015 je bilo 18 moških in 9 ţensk sladkornih bolnikov. 

Na vprašanje, v čem je največja teţava pri usklajevanju sladkorne in ledvične diete, so bolniki 

v letu 2010 omenili, da jim predstavlja teţavo bel kruh (pri sladkorni dieti ga bolniki ne smejo 

uţivati, pri ledvični dieti pa ga lahko), izključujoči dieti (pri sladkorni dieti je zaţelena surova 

zelenjava, pri ledvični dieti pa kuhana in v manjših količinah). Nekateri anketiranci niso 

poznali razlike med dietama in niso imeli teţav pri usklajevanju diet. En anketiranec je 

napisal, da ni mnenja, da lahko sladkorni bolniki jedo več zelenjave in popijejo več tekočine 

kot pri ledvični dieti. Problem jim predstavlja tudi omejitev sladkorja. 

V letu 2015 so anketiranci največkrat menili, da nimajo nobenih teţav pri usklajevanju 

sladkorne in ledvične diete oziroma da ne poznajo razlik med dietama. 

V letu 2010 največ bolnikov (36,0 %) sploh ni poznalo svojega glikiranega hemoglobina 

(HbA1C). Glikiran hemoglobin je laboratorijska preiskava, ki meri povprečno koncentracijo 

krvnega sladkorja v obdobju dveh do treh mesecev (Sladkorna bolezen, 2016). 

Le trije moški so imeli leta 2010 urejen krvni sladkor (5-6 %). V letu 2015 pa je največ 

bolnikov imelo urejen krvni sladkor (5-6 %). 
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4. SKLEP 

 

Raziskava, ki je potekala v dializnem centru, je bila izvedena predvsem med starejšo 

populacijo (povprečna starost 65-66 let), zato je bilo zbiranje podatkov zahtevno in oteţeno.  

Po osebnem pogovoru z zdravnico Natalijo Kunc-Rešek, dr. med., spec. int. med., sva 

ugotovili, da ne moremo trditi, da bi dializni bolniki z daljšim dializnim staleţem več vedeli o 

prehrani kot tisti s krajšim časom izvajanja dialize. Veliko je odvisno predvsem od osebne 

motivacije bolnika in ne od dolţine dializnega zdravljenja ali materialnega stanja 

posameznika. 

Po zdravničinem mnenju predstavlja tudi velik prehranski problem mlad krompir, ki se ga ne 

prekuha pred pečenjem na olju. Zato je to pogost vzrok za teţave bolnikov s hiperkaliemijo, 

saj vsebuje veliko kalija, bolniki pa ga imajo radi. 

Teţave pri prehranjevanju dializnih bolnikov se kaţejo predvsem v tem, da ne poznajo dobro  

ţivil, ki naj bi jih uţivali v manjših količinah. Ocenjujem, da veliko dializnih bolnikov ni 

znalo odgovoriti na marsikatero vprašanje, ker ne skrbijo sami za svojo prehrano (npr. kuha 

ţena, snaha, so v domu za ostarele, dobivajo hrano iz vrtca). Večina dializnih bolnikov si 

informacije priskrbi v dializnem centru pri dializni medicinski sestri ali pa pri dializnem 

zdravniku. Druge vire informacij uporabljajo zelo redko. Zelo malo se tudi vključujejo v 

aktivnosti društva ledvičnih bolnikov, ki pogosto nudijo informacije o priporočeni prehrani 

dializnih bolnikov. 

Na koncentracijo kalija v krvi so najobčutljivejše mišične in ţivčne celice ter celice 

električnega prevodnega sistema srca. Prekomerno povišana ali zniţana raven kalija v krvi je 

zato ţivljenjsko nevarna (Medicinski center Ditera, 2015). Preveč natrija v prehrani poveča 

ţejo in v telesu povzroči kopičenje tekočine; vse pa lahko škoduje srcu. Prevelik porast 

koncentracije fosforja v serumu povzroči kostno bolezen pri kronični ledvični bolezni, ki ima 

za najpogostejšo posledico bolezni srca in oţilja (Lavrinec, 2009). Zaradi navedenega je 

pomembno, da bolniki poznajo vsebnost elementov, ki lahko ogroţajo njihovo zdravje. 

V raziskavi sem ugotovila, da dializni bolniki slabo poznajo ţivila, ki vsebujejo več kalija, 

natrija in fosforja. Poznavanje teh ţivil pa je izjemno pomembno za njihovo zdravje. Visoka 

vrednost kalija v krvi je ţivljenjsko nevarna, zato sem pri moji raziskavi pričakovala, da bodo 

anketirani dializni bolniki poznali ţivila z večjo vsebnostjo kalija. Ugotovila sem, da imajo 

moški več znanja o ţivilih, ki vsebujejo kalij, natrij in fosfor. V poznavanju ţivil z vsebnostjo 



Strohsack, N. Prehrana dializnih bolnikov. 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 

54 

 

kalija, natrija in fosforja so boljše odgovarjali anketirani dializni bolniki v letu 2015, vendar je 

bilo njihovo poznavanje še vedno slabo. 

V letu 2015 so anketirani dializni bolniki pogosteje načrtovali svojo prehrano kot leta 2010. 

Za dializne bolnike ni priporočeno uţivanje večjih količin sveţega sadja in zelenjave, zaradi 

vsebnosti kalija. Uţivali naj bi raje kuhano in odcejeno sadje in zelenjavo. V raziskavi sem 

ugotovila, da se je uţivanje sveţega sadja v letu 2015 zmanjšalo, uţivanje sveţe zelenjave pa 

povečalo. Uţivanje mlečnih izdelkov je za dializne bolnike omejeno, zaradi vsebnosti 

fosforja, vendar se je v letu 2015 povečalo število bolnikov, ki so uţivali mlečne izdelke.  

Telo človeka s končno odpovedjo ledvic potrebuje več beljakovin kot zdrav človek, saj jih 

med dializnim zdravljenjem neprestano izgublja (Lavrinec, 2009). Zato je za dializne bolnike 

priporočljivo uţivanje rdečega in belega mesa ter rib, razen tistih, ki imajo teţave s preveliko 

vsebnostjo beljakovin v telesu. Med letoma 2010 in 2015 ni opaziti bistvenih razlik v 

pogostosti uţivanja mesa. V letu 2015 se je zmanjšalo uţivanje tekočin. Najbolj pogosto 

pijejo vodo, najmanj pogosto pa alkohol, ki se dializnim bolnikom odsvetuje. 

Usklajevanje sladkorne in ledvične diete pomeni za bolnike zapleten način prehranjevanja. 

Mastne mesne izdelke bi bilo najbolje popolnoma izločiti iz prehrane. Pri ledvični dieti pa 

tudi mleko in mlečne izdelke, ki pa so pri sladkorni dieti redno na jedilniku. Omejitev 

fosfatov se pokaţe še pri uţivanju stročnic, saj se sladkornim bolnikom priporoča uţivanje le-

teh, medtem ko ledvičnim bolnikom ni priporočeno njihovo uţivanje zaradi visoke vrednosti 

fosfatov in kalija. Sadje in zelenjava vsebujejo kalij. Ta pa ni priporočen ledvičnim bolnikom, 

zato prihaja do manjše pestrosti pri izbiri ţivil. Pretirana omejitev zelenjave pri sladkorni dieti 

ne daje dobrih rezultatov, ker zelenjava upočasnjuje porast krvnega sladkorja. Zaradi tega se 

omeji na primerne vrste zelenjave (Lavrinec, 2015). 

V raziskavi pri dializnih bolnikih s sladkorno boleznijo sem ugotovila, da imajo bolniki 

največ teţav pri uţivanju sveţega sadja, tekočine ter belega kruha. Veliko bolnikov pa je 

menilo, da nimajo teţav oziroma da ne poznajo razlike. 

Na osnovi predstavljenih rezultatov ocenjujem, da bi bilo potrebno več pozornosti nameniti 

motiviranju bolnikov za zdrav način prehranjevanja. Nepoznavanje sestave in kakovosti ţivil 

ter neupoštevanje priporočil za prehrano dializnih bolnikov lahko pri pacientih povzroči 

različne zdravstvene zaplete. 

Predlagam več edukacije o prehrani, ki naj bi bila predstavljena na za njih zanimiv in 

motivacijski način. Ta pa naj bi se razlikovala glede na starost dializnih bolnikov.  
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