ﻣﺎﯾﻌﺎت :در ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ در دﻓﻊ آب از ﺑﺪن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻮرم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن
ﻣﺎﯾﻌﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز ﻣﺎﯾﻌﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮد
.رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ در ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس ﺗﺸﻨﮕﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
.1.ازﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی ﺳﺪﯾﻢ)ﻧﻤﮏ( زﯾﺎد اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد.
.2از ﻣﯿﻮ هﻫﺎ و ﺳﺒﺰیﻫﺎی ﻣﻨﺠﻤﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 .3ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﺸﻨﮕﯽ از ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﯾﺦ ﺑﻪ ﺟﺎی آب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
.4آ ﺑﻠﯿﻤﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺰاق ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎﯾﻌﺎت روزاﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﺑﻠﯿﻤﻮ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد.
.5ﺟﻮﯾﺪن آداﻣﺲ )ﺑﺪون ﻗﻨﺪ( ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺰاق ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺪﯾﻢ) ﻧﻤﮏ(
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﮐﻠﯿﻮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ در دﻓﻊ ﺳﺪﯾﻢ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﺳﺪﯾﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﺪﯾﻢ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .1ﻧﻤﮏ ﺧﻮراﮐﯽ) ﺑﺮای ﻃﻌﻢ دار ﮐﺮدن ﻏﺬا از ﺳﺎﯾﺮ ادوﯾﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﻔﻞ و آﺑﻠﯿﻤﻮ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد(
.2ﺳﻮﺳﯿﺲ و ﮐﺎﻟﺒﺎس
.3ﻏﺬاﻫﺎی ﮐﻨﺴﺮو ﺷﺪه و آﻣﺎده
.4ﭘﻨﯿﺮ ﺷﻮر) ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﻤﮏ ﭘﻨﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﺮای  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ در آب ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ آب آن را
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺮد(
.5ﮔﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﻣﺎﻫﯽ دودی
.6رب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ و اﻧﻮاع ﺳﺲ) ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن رب و ﺳﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد(
.7ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﻮر ﻣﺜﻞ ﭼﯿﭙﺲ و ﭼﻮب ﺷﻮر
.8ﺧﯿﺎر ﺷﻮر وﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﺷﯽ ﺟﺎت
ﻓﺴﻔﺮ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن اﺳﺖ .ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻠﯿﻮی ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ دﻓﻊ ﻓﺴﻔﺮ از ﺑﺪن
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی ﻓﺴﻔﺮ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﺎﻣﻞ:
.1ﻟﺒﻨﯿﺎت)ﺷﯿﺮ -ﻣﺎﺳﺖ -ﭘﻨﯿﺮ -ﮐﺸﮏ و ﺑﺴﺘﻨﯽ(
.2ﻧﺎن ﻫﺎی ﺳﺒﻮس دار
.3ﺣﺒﻮﺑﺎت) ﺧﯿﺴﺎﻧﺪن ﺣﺒﻮﺑﺎت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف و ﺳﭙﺲ دور رﯾﺨﺘﻦ آب آن ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺴﻔﺮ آن ﻣﯿﺸﻮد.
.4ﻧﻮﺷﺎ ﺑﻪ
 .5ﺟﮕﺮ-دل و ﻗﻠﻮه
.6ﻣﻐﺰﻫﺎ) ﺑﺎدام -ﭘﺴﺘﻪ -ﮔﺮدو -ﺗﺨﻤﻪ -ﻓﻨﺪوق و ﮐﺮه ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ(
ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ:
ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ .آﺳﯿﺐ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰی ﻫﺎ
ﺑﺎ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ -آﻟﻮ ﺑﺨﺎرا -ﺧﺮﻣﺎ -ﻣﻮز -زردآﻟﻮ -ﺷﻠﯿﻞ -ﮐﯿﻮی -ﭘﺮﺗﻐﺎل -ﮔﺮﻣﮏ -ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ و...
ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد:
.1ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺧﺎم ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎرﯾﮏ ﺧﺮد ﺷﻮﻧﺪ.
 .2ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
.3ﺳﭙﺲ در ﻃﻮل ﺷﺐ در آب ﮔﺮم ﺧﯿﺴﺎﻧﺪه ﺷﺪه و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻫﺮ  ۴ﺳﺎﻋﺖ آب آن ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﺮدد.
.4ﺳﭙﺲ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم ﻣﺼﺮف ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری آب ﭘﺨﺘﻪ و آب آن را دور رﯾﺨﺖ.
.5ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺨﻮد ﻋﺪس و ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺣﺎوی ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺪود ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ.

