
 

 
 

 

 

هیشاى کلسین  در هغشّب ٍداًِ ّبی رٍغٌی در همبیسِ ثب لجٌیبت ، 

کوتز هیجبضذ ٍ هیشاى سیست دستزسی هتفبٍت ٍ کوتزی ًسجت ثِ 

ثب )لذا هی ثبیست اس لجٌیبت ثِ عٌَاى هٌجع اصلی . لجٌیبت دارد 

ثزای  (تَجِ ثِ سیست دستزسی ثبالتز ًسجت ثِ سبیز هٌبثع غذایی 

تبهیي کلسین ، فسفز ٍ پزٍتئیي ٍ ٍیتبهیي ّبی گزٍُ ة ثخصَظ 

، استفبدُ ضَد ٍ هیشاى هصزف هغشّب ثب (ریجَفالٍیي )2ٍیتبهیي ة

تَجِ ثِ ٍاحذ تعییي ضذُ رٍساًِ ، ثِ دلیل هٌجع ثسیبر خَة اس 

ٍ سبیز هَاد هغذی ّوچَى   ( 3اهگب )اسیذّبی چزة غیزاضجبع 

اهب در صَرت استفبدُ سیبد اس هغشّب ٍ . تَصیِ هیگزدد ... هٌیشین ٍ

ثطَر هثبل هصزف ثبدام درختی جبیگشیي  )جبیگشیٌی آًْب ثب لجٌیبت 

 .اضبفِ ٍسى ٍچبلی را درپی خَاّذ داضت (ضیز

 

 

 

 

 

 

 

 

 عادات غذایی ي بايرَای وادرست

 ( 1) تغذیٍ ای رایج
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آثکص کزدى ثزًج ثبعث اس دست رفتي همذار ثسیبر سیبدی اس ٍیتبهیي 

ّبی گزٍُ ة هی ضَد ٍ در ٍالع ثب ایي ًَع طجخ ، اس ارسش غذایی ثزًج 

هصزف ثِ اًذاسُ .کبستِ ضذُ ٍ فمط اس کزثَّیذرات آى استفبدُ هیطَد 

ثزًج ثصَرت کتِ ضذُ ، ثِ ّیچ عٌَاى ثبعث چبلی ٍ افشایص لٌذ خَى 

 .ًوی ضَد 

رعبیت ًکزدى اصَل صحیح تغذیِ ، ثبعث چبلی ٍ عذم کٌتزل لٌذ *

خَى هیطَد کِ هتبسفبًِ ثِ ثزًج کتِ ای در رصین غذایی ًسجت دادُ 

 .هی ضَد

 

 

بیمارستان فوق تخصصی کلیه ومجاری ادرار 

 شهیذ هاشمی نژاد 

 
  

بزوج را آبکص کىیم بزای ایىکٍ وطاستٍ ضستٍ ضًد ي -

!!!!!!باعث چاقی ي یا افشایص قىد خًن وطًد  

 

جایگشیىی مغشَا ي داوٍ َای ريغىی بٍ جای لبىیات -

 !!!!!!بٍ بُاوٍ تامیه کلسیم 



 

 

 
 

 

پستِ ، فٌذق ، ثبدام درختی )درصَرت ًیبس ثِ آسیبة کزدى هغشّب 

، فمط در سهبى ًیبس ثِ هصزف ، آسیبة ضًَذ ٍ ّزگش پَدر ضذُ   (...ٍ

 . ایي داًِ ّب ، ثزای هذت طَالًی ًگْذاری ًطَد

هصزف هغشّب ثِ دلیل داضتي اسیذّبی چزة غیز اضجبع هبًٌذ *

 ، ثزای ثذى ثسیبر هفیذ ٍ ضزٍری ثَدُ اهب ثب آسیبة کزدى ، 3اهگب 

در هعزض اکسیذ ضذى لزار گزفتِ ٍ اس کیفیت ٍ ارسش تغذیِ ای 

. آى ّب ثِ ضذت کبستِ هی ضَد

 

 

 

 

 

هصزف آثویَُ ّبی طجیعی ثِ دلیل اس دست دادى همذار ثسیبر سیبدی 

فیجز هَجَد در اًَاع هیَُ ّب ثبعث ثْجَد  )اس فیجز ٍ ٍیتبهیي ّب 

عولکزد گَارضی ، کٌتزل کبلزی دریبفتی ٍ هَاد هغذی ٍ ٍیتبهیٌْب 

ثِ ّیچ عٌَاى تَصیِ ًوی ضَد ،در ٍالع ثب هصزف آة هیَُ  (هیطَد 

ثِ ثذى  (فزٍکتَس )ّبی طجیعی ، درصذ ثسیبر ثبالیی اس لٌذ هیَُ 

رسیذُ ٍ در صَرت استفبدُ هکزر ٍ رٍساًِ ، افشایص چزثی خَى ٍ 

ثِ طَر  ). همبٍهت ثِ اًسَلیي ٍ ثیوبری کجذ چزة  ایجبد هی ضَد

 سی سی آة سیت ، ثِ طَر هتَسط 250هثبل ثزای تْیِ یک لیَاى 

 ثزاثز فیجز ٍ هَاد هغذی ،  دٍر 4چْبر عذد سیت استفبدُ ضذُ ٍ 

 (ریختِ هیطَد 

آة هیَُ ّبی صٌعتی ًیش ثِ دلیل داضتي هَاد ًگْذارًذُ ٍ ضکز *

سیبد ٍ استفبدُ اس هیَُ ّبی ثی کیفیت ٍ ًبهزغَة ، ثبعث افشایص 

 .چزثی خَى ، همبٍهت ثِ اًسَلیي ٍ ثیوبری کجذ چزة ، هیگزدًذ

 

 

 

 

ایي ًَع رٍغي ّب دارای درصذ ثسیبر ثبالیی چزثی اضجبع ٍتزاًس هی 

ثبضٌذ ٍ لطعب هصزف طَالًی هذت ایي ًَع رٍغي ّب هٌجز ثِ 

گزفتگی عزٍق ، افشایص فطبرخَى ٍ کجذ چزة ٍ  ثیوبری ّبی 

 .هتبثَلیک هی گزدد

. َای جامد ویش بٍ َیچ عىًان استفادٌ وطًد اس ريغه

 

 

 لبضك غذاخَری آة 3تب2 عذد ٍ یب 2هصزف لیوَتزش ، ثِ هیشاى 

هٌجز  (ًِ ثِ تٌْبیی )لیوَ تزش طجیعی ، ّوزاُ ثب سجشیجبت تبسُ  

ثِ افشایص لٌذ خَى ًوی ضَد ، ثلکِ ثِ علت خبصیت آًتی 

 . اکسیذاًی ، ثسیبر هفیذ هی ثبضذ

پس ثِ ّیچ عٌَاى ثیوبراى دیبثتی ٍ غیز دیبثتی ، ًگزاى هصزف لیوَ 

 .تزش در رصین غذایی ًجبضٌذ

 

مصزف آب میًٌ َای طبیعی بٍ بُاوٍ -

 !!!!! مفید ي سالم بًدن

آسیاب کزدن مغشَا ي داوٍ َای ريغىی ي-  

!!!!!! وگُداری طًالوی مدت   
 

 !!!!مصزف لیمً تزش باعث افشایص قىد خًن می ضًد

 

مصزف ريغه َای حیًاوی ي محلی بٍ بُاوٍ خاصیت بُتز ي -

 مقًی بًدن بٍ جای ريغه َای گیاَی

!!!!!!(...سیتًن کاوًال ، داوٍ آفتابگزدان ، داوٍ کىجد ي)   

 


