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حذف هیاى ٍػذُ ّا -

ساػتِ تؼذ اص صثحاًِ ، تؼذاص ًاّاس ٍ تؼذ  3-2حزف هیاى ٍػذُ ّا ی*

اص ضام ، هٌجش تِ ایجاد حس گشسٌگی ٍ افضایص حجن غزای هصشفی 

. دس ٍػذُ اصلی هی ضَد 

ّن چٌیي هی تَاًذ تاػث کاّص رخایش هَاد هغزی دس تذى گشدد ، صیشا 

دس هیاى ٍػذُ ّا ، تَصیِ تِ استفادُ اص اًَاع هیَُ ّا ، هغض ّا ٍ 

.  هیثاضذ ... سثضیجاتی ّوچَى خیاس ، کاَّ ، َّیج ٍ

ّیچ گاُ ٍػذُ غزایی اصلی ٍ یا هیاى ٍػذُ سا تِ تْاًِ حزف ٍػذُ **

. غزایی تؼذی ، تیص اص حذ استفادُ ًکٌیذ

 

استفادُ سیاد اس اًَاع هَاد غذایی کٌسزٍ شذُ -

اًَاع هَاد غزایی کٌسشٍ ضذُ، داسای هَاد ًگْذاسًذُ ، ًوک ٍ سٍغي *

تیص اص حذ هی تاضذ کِ لطؼا هی تَاًذ دس طَالًی هذت هٌجش تِ ایجاد 

 (.تا جای هوکي تِ حذالل همذاس هوکي تشسذ ).ػَاسض سَء ضَد

اًَاع غزاّای فست فَدی تِ دلیل ًوک تیص اص حذ همذاس استاًذاسد ، -

تش )چشتی ّای اضثاع ٍ تسیاس تی کیفیت ، استفادُ اص پٌیش ّای پش چشب 

داسای همذاس تیص اص حذ ضکش ٍ یا لٌذ )، سس کچاج  (پایِ چشتی اضثاع

هی تَاًذ هطکالت جذی ( چشتی تسیاس تاال )ٍ سس هایًَض  (هصٌَػی 

.تشای سالهتی ایجاد کٌذ   

 

 

!!! استفادُ اس ًوک دریا بِ جای ًوک یذدار تصفیِ شذُ -

ًوک دسیا داسای ًاخالصی ٍ آلَدگی تِ فلضات سٌگیي هی تاضذ ٍ *

هتاسفاًِ افشاد جاهؼِ تذٍى آگاّی اص هضشات ، ایي ًَع ًوک سا 

جایگضیي ًوک یذداس تصفیِ ضذُ هی کٌٌذ کِ جذای اص ایي 

 ، اص ًوک  سطین غزایی حزف ضذُ ٍ لطؼا دس طَالًی یذآلَدگی ، 

. هذت ، خطشات ٍ ػَاسض جذی تشای سالهتی ایجاد هیکٌذ

فمط  اص ًوک یذداس تصفیِ ضذُ آى  ّن دس همادیش کن ٍ دس آخش 

. پخت تِ غزا اضافِ ضَد

 

هصزف هقذارسیاد ساقِ طالیی جایگشیي یک ٍػذُ غذایی -

!!!!!! بِ بْاًِ الغزی ٍ کاّش دریافت کالزی 

 

صهاًی کِ  تیسکَیت سالِ طالیی تِ همذاس صیاد ٍ سٍصاًِ استفادُ *

ضَد تِ دلیل افضایص دسیافت همذاس صیادی ضکش ٍ چشتی ًِ تٌْا 

 هٌجش تِ کاّص ٍصى  ٍ کاّص دسیافت کالشی ًوی ضَد ، تلکِ 

هی تَاًذ تاػث افضایص دسیافت آى ّا ٍ دس ًْایت خطا دس سطین 

.غزایی گشدد  

 

 بیمارستان فوق تخصصی کلیه ومجاری ادرار

 شهیذ هاشمی نژاد 
  



 

داسٍیی ، تیواس سا تِ هطاٍس تغزیِ اسجاع هی دّذ ٍ تسیاسی اص هطکالت 

.گَاسضی ٍی تْثَد پیذا هی کٌذ   

اها دس صَست تجَیض داسٍیی کِ هی تایست ّوشاُ تا غزا هصشف **

. .ضَد ، ًَضیذى آب تِ همذاس تَصیِ پضضک، الصم  است

 

  استفادُ ّوشهاى اس دٍهادُ غذایی ًشاستِ ای-

 سیة صهیٌی تا هاکاساًی – ًاى تا سیة صهیٌی –تشًج تا ًاى )

 ( تشًج تا سیة صهیٌی –

ایي هَضَع هٌجش تِ افضایص دسیافت کشتَّیذسات دس یک ٍػذُ *

غزایی هی ضَد ٍ چَى تِ یک ػادت هذاٍم تثذیل هیگشدد ، هٌجش تِ 

..  افضایص ٍصى ٍ چالی ٍ تیواسیْای هتاتَلیک ًظیش کثذ چشب ٍ دیاتت ٍ

. هی ضَد

 

 تٌذ تٌذ غذا خَردى بِ بْاًِ ٍقت ًذاشتي ٍ ػجلِ داشتي -

دس ػادت ًادسست سشیغ غزاخَسدى ، فشد تذٍى آًکِ هتَجِ تاضذ *

تیص اص حذ هَسد ًیاص تذى ، غزا هیخَسد کِ تاػث اضافِ ٍصى ٍ ایجاد 

 اضکال دس ّضن ٍ جزب هَاد غزایی ٍ  هطکالت گَاسضی هیگشدد 

 

 

 

 

جایگشیي کزدى  اًَاع آب هیَُ طبیؼی ٍ غیز طبیؼی ، ًَشابِ ، -

 آببا  (بِ اصطالح هایؼات )دلستز ، دٍؽ ٍ شیز

 لیَاى هی تاضذ ، تا دس ػولکشد ٍ 8تا 6تَصیِ تِ هصشف آب سٍصاًِ *

. هتاتَلیسن طثیؼی  تذى هَثش تاضذ 

تک ٍػذُ خَری رٍساًِ بِ هٌظَر کاّش سزیغ ٍسى -

حزف یک یا دٍ ٍػذُ غزایی )هتاسفاًِ تشخی اص افشاد تک ٍػذُ خَسی -

داسًذ تا ایي تَجیِ کِ هیخَاّن الغش ضَم یا چاق ًطَم  (اصلی دس سٍص 

ایي سٍش اضتثاُ هٌجشتِ افضایص ٍصى  دس طَالًی هذت هی ضَد **

ایجاد احساس لحطی )صیشا تذى دس ایي ضشایط تشای تطاتك تا گشسٌگی 

، ضشٍع تِ افضایص رخیشُ کشدى هی کٌذ کِ دس ایي حالت  (دس تذى 

تذتشیي اتفاق دس تذى دس حال سخ دادى است کِ هی تَاًذ هٌجش تِ 

کاّص تَدُ ػضالًی ، ایجاد هماٍهت تِ اًسَلیي ، کثذ چشب ٍ دس 

. ًْایت اختالل ػولکشد ٍ سٌذسم هتاتَلیک هی ضَد

 (...آب ، ًَشابِ ، دٍؽ ٍ)استفادُ اس هایؼات حیي غذا خَردى -

هصشف هایؼات ٌّگام غزا خَسدى ، هٌجش تِ اختالل دس ػولکشد *

تسیاسی اص هطکالت گَاسضی  ًاضی اص ػذم سػایت )گَاسضی هی ضَد

تِ طَسی کِ ٍلتی  (.اصَل صحیح تغزیِ ٍ ػادات غزایی ًادسست است

 تیواس تِ هتخصص گَاسش هشاجؼِ هی کٌذ، پضضک تذٍى هذاخلِ 

 

 

 

بؼضی اس افزاد هی گَیٌذ ها شام ًوی خَرین کِ چاق -

ًشَین ٍ بِ جای ٍػذُ اصلی غذا ، هیَُ هیخَرین ، چَى 

.!!!!!!!!!!! سالن تز ٍ سبک تز است

تا ٍػذُ ّای  ( ٍاحذ تیطتش2)جایگضیي کشدى هیَُ تِ همذاس صیاد *

دس طَالًی هذت،  هٌجش تِ افضایص تجوغ  اصلی غزا هخصَصا ضام

گلَکض دس کثذ ٍ تشٍص یا پیطشفت تیواسی کثذ چشب ٍ چالی  

.هیطَد  

دس تذى تِ گلَکض تثذیل هی ضَد ٍ دس  (فشٍکتَص )صیشا لٌذ هیَُ 

. ًْایت گلَکضدس کثذ  تِ تشی گیلیسشیذ تثذیل هیگشدد 

 

استفادُ اس اًَاع شیزیٌی، بستٌی  ٍ شکالت بِ هقذار سیاد -

ٍ یا هذاٍم ٍ حذف یک ٍػذُ غذایی بزای جبزاى 

اًَاع ضیشیٌی ّای تْیِ ضذُ دس ضیشیٌی فشٍضی ، داسای همادیش *

تسیاس صیاد ضکش تَدُ  ٍ سٍغي تِ کاس سفتِ دس آًْا اص ًَع چشتی 

. ّای تشاًس ٍ اضثاع هی تاضذ 

هصشف ایي ًَع هحصَالت تایذ تِ حذالل همذاس هوکي تشسذ ، صیشا 

چالی ٍ افضایص هماٍهت تِ اًسَلیي ، کثذ چشب ، )ػَاسض هصشف 

تشٍص تیواسی دیاتت ًَع دٍ ، تصلة ضشائیي ، افضایص فطاسخَى 

تِ همادیش صیاد دس طَالًی هذت ، خَد سا ًطاى هی دّذ ٍ  (...ٍ

.  گاّی اٍلات هتاسفاًِ صهاًی تشای جثشاى ػَاسض ، تالی ًوی هاًذ 

 

 


