
ਫਾਸਫੋਰਸ (ਫਾਸਫੇਟ)

ਚਿਰਕਾਲੀਨ  
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਚਿਮਾਰੀ 
ਬਾਰੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ



ਫਾਸਫੋਰਸ

ਬਾਰੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਫਾਸਫੇਟ ਯੋਜਕ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਨੰੂ ਪੜ�ਨਾ
ਫਾਸਫੋਰਸ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਸਵਾਦ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਸੰਰੱਿਖਅਕ 
ਰਾਸਾਇਣ ਵਜਂੋ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪੀਣ-ਪਦਾਰਥਾਂ, ਿਜਵਂੇ ਿਕ ਕੋਲੇ ਿਵੱਚ 
ਫਾਸਫੋਰਸ ਿਮਲਾਇਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਤੱਥ ਪੈਨਲ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇਹ 
ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਿਕਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਿਮਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਾਸਫੋਿਰਕ ਐਿਸਡ ਅਤੇ 
ਸੋਡੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਟਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਮੀਟ, ਿਚਕਨ ਜਾਂ ਪੋਰਕ ਉੱ�ਤੇ 
ਸ਼ਬਦ “ਸੀਜ਼ਨਡ” ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਫਾਸਫੋਰਸ ਿਮਲਾਇਆ 
ਿਗਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤਂੋ ਉਲਟ, ਭੋਜਨ ਯੋਜਕਾਂ ਤਂੋ ਆਉਣ 
ਵਾਲਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਾਂ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਖ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ 
ਭੋਜਨਾਂ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਾਸਫੇਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਬਾਈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰੇ (ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, 
Tums, Oscal, Renagel, Fosrenol)। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨਾਂ ਿਵੱਚਂੋ 
ਫਾਸਫੋਰਸ ਨੰੂ ਸੋਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੰਜ ਦੀ ਤਰ� ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਸਫੇਟ ਬਾਈਡਰਾਂ ਦੇ 
ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੋਜਨ 
ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਨਤੀਿਜਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ 
ਜਾਂ ਸਨੈਕ ਦੇ ਐਨ ਿਵਚਕਾਰ ਲਓ। ਫਾਸਫੇਟ ਬਾਈਡਰਾਂ ਨੰੂ ਉਸੇ ਸਮਂੇ ਨਾ ਲਓ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ 
ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਪੂਰਕ ਲਂੈਦੇ ਹੋ। ਡਾਇਆਲਾਇਿਸਸ ਇਲਾਜ ਕੁਝ ਕੁ ਫਾਸਫੋਰਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ 
ਿਵੱਚਂੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਆਲਾਇਿਸਸ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਫਾਸਫੇਟ ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ? 
ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਫਾਸਫੇਟ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਪੱਧਰ 0.8-1.45 mmol/L ਹੈ, 
ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਮਿਥਆ ਹੋਇਆ ਪੱਧਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਤੇਜ਼ ਨੁਕਤਾ:
ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਿਕਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਿਮਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਾਸਫੋਿਰਕ ਐਿਸਡ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਟਕਾਂ 
ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਮੀਟ, ਿਚਕਨ ਜਾਂ ਪੋਰਕ ਉੱ�ਤੇ ਸ਼ਬਦ “ਸੀਜ਼ਨਡ” ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਫਾਸਫੋਰਸ 
ਿਮਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ



ਫਾਸਫੋਰਸ (ਫਾਸਫੇਟ) ਅਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਚਿਮਾਰੀ (CKD)

ਫਾਸਫੋਰਸ ਇੱਕ ਅਦਜਹਾ ਖਦਣਜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਦਸਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੰੂ ਫਾਸਫੇਟ ਵਜਂੋ ਵੀ ਜਾਦਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਦਵੱਚ ਦਨਘਾਰ ਆਉਦਂਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦਵੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਦਵੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਜਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਮੜੀ 
ਦੇ ਖਾਦਰਸ਼ਦਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਵੱਚਂੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ 
ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਵੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਰਵੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 
ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲਂੋ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਫਾਸਫੇਟ ਭੋਜਨਾਂ 
ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਇਹਨਾਂ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦੱੁਧ, ਚੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ 
ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦਜੰਨ੍ਾਂ ਦਵੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਯੋਜਕ ਦਮਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜੀਦਕਰਤ 
ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਦਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜਾਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਵੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ 
ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਦਵੱਚ ਫਾਸਫੇਟ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਪੱਧਰ 
0.8–1.45 mmol/L ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਦਥਆ ਹੋਇਆ 
ਪੱਧਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ



ਮੈਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੰੂ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਹੜੇ 
ਭੋਜਨਾਂ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱੁਧ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵਂੇ ਿਕ ਦਹੀਂ, 
ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਪੁਿਡੰਗਾਂ ਨੰੂ ਕੱੁਲ 1 ਕੱਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਅਿਧਕਤਮ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮੀਟ ਅਤੇ ਪ�ੋ ਟੀਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੱਕ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਗ ਹਨ।  ਤਾਜ਼ੇ, ਅਣਸੋਧੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਵਧੇਰੇ ਬਾਰ ਚੁਣੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜੀਿਕਰਤ 
ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ 
ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ�ੋ ਟੀਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ:
ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲਂੋ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਫਾਸਫੇਟ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ 
ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 
ਦੱੁਧ, ਚੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਿਜੰਨ� ਾਂ ਿਵੱਚ 
ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਯੋਜਕ ਿਮਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।



ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਸੇਧਾਂ

ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਿਵਕਲਪ ਮੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ�ੋ ਟੀਨ

ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ

• ਦੱੁਧ ਜਾਂ ਦਹੀਂ (ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 1% ਜਾਂ ਘੱਟ 
ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਦੱੁਧ ਚੁਣੋ) – ਪ� ਤੀ ਿਦਨ ½ ਕੱਪ

• ਸ਼ਰਬਤ (ਸੋਰਬੇਟ), ਕੁਲਫੀ, ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਿਮਠਾਈ 
ਦੀ ਟੌਿਪੰਗ (Cool Whip)

• ਘੱਟ-ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲਾ ਕਾਟੇਜ ਚੀਜ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਰੀਮ 
ਚੀਜ (ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 1% ਜਾਂ ਘੱਟ ਫੈਟ 
ਵਾਲਾ ਦੱੁਧ) -¼ ਕੱਪ ਪ� ਤੀ ਿਦਨ

• ਚੀਜ: ਚੈਡਰ, ਮੋਜ਼ਾਰੈਲਾ ਜਾਂ ਸਿਵੱਸ – 1 ਆਊਸਂ 
(ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਆਕਾਰ), ਪ� ਤੀ ਹਫਤਾ 3 ਵਾਰ ਤੱਕ 
ਸੀਮਤ ਕਰੋ

• ਚਾਹ, ਗਰਮ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ
• ਸ਼ੱੁਧ ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਬਦਾਮਾਂ ਤਂੋ ਬਿਣਆ ਪੀਣ-ਪਦਾਰਥ 

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਯੋਜਕ ਨਾ ਿਮਲੇ ਹੋਣ- ½ 
ਤਂੋ 1 ਕੱਪ ਪ� ਤੀ ਿਦਨ

• ਮੱਛੀ (“ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ” ਤਿਹਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨੰੂ ਛੱਡਕੇ 
ਕੋਈ ਹੋਰ)

• ਅਨਸੀਜ਼ਨਡ ਬੀਫ, ਿਚਕਨ, ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ, ਟਰਕੀ, 

ਵੱਛੇ ਦਾ ਮਾਸ
• ਅੰ¦ਡੇ

• ਿਛਲਕਾ-ਰਿਹਤ ਅਨਾਜ, ਦਲ਼ੀ ਹੋਈ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ 
ਦੇ ਅਨਾਜ, ਕੌਰਨ ਫਲੇਕਸ, ਕਣਕ ਦੀ ਕਰੀਮ ਜਾਂ 
ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੀਮ

• ਸਫੈਦ ਚਾਵਲ, ਭੂਰੇ ਚਾਵਲ, ਪਾਸਤਾ, ਜਵੀਂ, 
ਖਸਖਸ, ਬੁਲਗਰ

• ਚਾਹ ਿਬਸਕੁਟ: ਘਰੇ ਬਣਾਏ (ਹੇਠਾਂ ਿਦੱ¦ਤੇ  
ਿਮੱਠੇ ਸੋਡੇ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ**)

• ਬਰੈਡੱ: ਸਫੈਦ, 60–100 ਪ� ਤੀਸ਼ਤ ਸਾਬਤ 
ਕਣਕ, ਦਲ਼ੀ ਕਣਕ, ਹਲਕੀ ਰਾਈ ਜਾਂ ਖਮੀਰਾ-
ਆਟਾ

• ਪੈਨਕੇਕ ਅਤੇ ਵੈਫਲਜ਼: ਘਰੇ ਬਣਾਏ (ਹੇਠਾਂ ਿਦੱ¦ਤੇ 
ਿਮੱਠੇ ਸੋਡੇ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ**)

• ਮੱਿਫਨਜ਼: ਘਰੇ ਬਣਾਏ (ਹੇਠਾਂ ਿਦੱ¦ਤੇ ਿਮੱਠੇ ਸੋਡੇ ਦੇ 
ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ**)

• ਆਈਸ ਕ� ੀਮ
• ਸੋਿਧਆ ਹੋਇਆ ਚੀਜ ਸਪ�ੈ ਡੱ  

(Cheez whiz)
• ਸੋਿਧਆ ਹੋਇਆ ਚੀਜ (Kraft singles, 

Velveeta, ਆਿਦ)

• ਮਾਲਟਡ ਿਮਲਕ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
Ovaltine)

• ਸੋਇਆ, ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਬਦਾਮਾਂ ਤਂੋ ਬਣੇ ਪੀਣ-
ਪਦਾਰਥ ਿਜੰਨ� ਾਂ ਦੀ ਸੰਘਟਕ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ

• ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੱਛੀ, ਕਰੇਿਫਸ਼, ਿਫਸ਼ ਰੌਅ, 
ਿਸੱਪੀਆਂ, ਸਾਰਡਾਈਨ ਮੱਛੀਆਂ, ਡੱਬਾਬੰਦ ਮੱਛੀ 
ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ।

• ਫਾਸਫੋਰਸ ਯੋਜਕਾਂ ਵਾਲੀ ਯਖ਼ ਮੱਛੀ – ਲੇਬਲਾਂ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਾਸਫੇਟ ਜਾਂ ਫਾਸਫੋਿਰਕ ਸ਼ਬਦ 
ਵਾਲੇ ਸੰਘਟਕਾਂ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ 
 

• “ਸੀਜ਼ਨਡ” ਮੀਟ ਿਜੰਨ� ਾਂ ਿਵੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਯੋਜਕ 
ਹੋਣ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੀਟ ਿਜਵਂੇ ਹੌਟ ਡੌਗ, ਿਚਕਨ ਨੱਿਜਟ 
– ਲੇਬਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਫਾਸਫੇਟ ਜਾਂ 
ਫਾਸਫੋਿਰਕ ਵਾਲੇ ਸੰਘਟਕਾਂ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

• ਗਾਂ ਦਾ ਿਜਗਰ, ਿਚਕਨ ਕਲੇਜੀ ਅਤੇ ਆਰਗਨ 
ਮੀਟ।

• ਿਛਲਕੇ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ, ਗਰਾਨੋਲਾ
• ਸੌਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਕਬੰਦ ਪਾਸਤਾ ਿਮਕਸ
• ਚਾਹ ਿਬਸਕੁਟ: ਸਟੋਰ ਤਂੋ ਖਰੀਦੇ,  

ਿਮਕਸਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਰੱਜ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ

• ਬਰੈਡੱ: ਸਤਨਾਜੇ ਵਾਲਾ, ਗੂੜ� ੀ ਰਾਈ
• ਪੈਨਕੇਕ ਅਤੇ ਵੈਫਲਜ਼: ਵਪਾਰਕ, ਿਮਕਸਜ਼  

ਅਤੇ ਜਮਾਏ ਹੋਏ
• ਮੱਿਫਨਜ਼: ਸਾਰੇ ਸਟੋਰ ਤਂੋ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਿਮਕਸਜ਼

ਚੁਣੋ ਚੁਣੋ 

ਚੁਣੋ 

ਇਹਨਾਂ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ

ਇਹਨਾਂ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ

ਇਹਨਾਂ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ

** ਬੇਿਕੰਗ ਪਾਊਡਰ ਿਵੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਬੇਿਕੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦੇ 1 ਵੱ¦ਡੇ ਚਮਚ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਘੱਟ-ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਾਲੇ 
ਿਵਕਲਪ ਨੰੂ ਅਜ਼ਮਾਓ: ਬੇਿਕੰਗ ਸੋਡੇ ਦਾ ¼ ਵੱਡਾ ਚਮਚ + ਟਾਰਟਰ ਦੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ½ ਵੱਡਾ ਚਮਚ



* ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਂੋ 
ਬਚੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟਣ ਦਾ 
ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। 

ਮੇਰੇ ਨੋਟ-ਕਥਨ

ਮੇਰਾ ਿਮਿਥਆ ਫਾਸਫੋਰਸ ਪੱਧਰ ਹੈ:

ਮੇਰੇ ਟੀਚੇ: (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮਂੈ ਕੋਲਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਜੰਜਰਏਲ ਨੰੂ ਚੁਣਾਂਗਾ/ਗੀ)

2.

ਮੱੁਖ ਨੁਕਤੇ:

ਮੇਰਾ ਵਰਤਮਾਨ ਫਾਸਫੋਰਸ ਪੱਧਰ ਹੈ:

1.

3.

ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ: : ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ:

ਿਚਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਬਾਬਤ 
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ (the Chronic Kidney Disease Nutrition Fact Sheets) ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਰੀਨਲ ਨੈਟੱਵਰਕ ਦੁਆਰਾ 

ਰੀਨਲ ਡਾਇਿਟਸ਼ਨਜ਼ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਕੇ 2012 ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਿਮਆਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਬੰਿਧਕ ਿਸੱਿਖਆ ਔਜ਼ਾਰਾਂ 

ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੱੁਪ ਨੇ ਿਚਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਡਨੀ 

ਫਾਊ�ਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਿਲਆ।  ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਿਸੱਿਖਆ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 

ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗਂੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਿਚਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੈਟੱ 

ਵਜਂੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ (2015 ਿਵੱਚ ਸੋਧੀਆਂ) ਇਹ ਹਨ: ਫਾਸਫੋਰਸ (ਫਾਸਫੇਟ); ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ; ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ।

ਿਚਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੰੂ ਦੀ ਇੰਡੀਪਂੈਡਅੰਟ CKD ਡਾਈਿਟਸ਼ਨ ਵਰਿਕੰਗ ਗਰੱੁਪ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ 

ਸੀ:   ਮੈਲੀਸਾ ਐਚਸਨ, ਆਰ.ਡੀ. (ਗਰਂੈਡ ਿਰਵਰ ਹਾਸਪੀਟਲ); ਡਾਰਲੀਨ ਬਰੌਡ, ਆਰ.ਡੀ. (ਿਕੰਗਸਟਨ ਜਨਰਲ ਹਾਸਪੀਟਲ); ਸ਼ੈਨਨ ਚੈਸਟਰਫੀਲਡ, ਆਰ.ਡੀ. (ਿਵੰਡਸਰ ਰੀਜੀਨਲ 

ਹਾਸਪੀਟਲ); ਸਾਊਡਂਰਾ ਡੰਫੀ, ਆਰ.ਡੀ. (ਸਂੇਟ ਜੋਸਫ’ਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਹੈਿਮਲਟਨ); ਜੂਨ ਮਾਰਿਟਨ, ਆਰ.ਡੀ. (ਗਰਂੈਡ ਿਰਵਰ ਹਾਸਪੀਟਲ); ਿਕ� ਸਟੀਨ ਨੈਸ਼, ਆਰ.ਡੀ. (ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਹੈਲਥ 

ਨੈਟੱਵਰਕ)।

ਪੀਣ ਪਦਾਰਥ

ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ 

• ਗੈਰ-ਕੋਲਾ ਸਾਫਟ ਡਿਰੰਕ (ਿਜੰਜਰ ਏਲ, ਿਨੰਬੂ/ਮੁਸੰਮੀ ਦੇ  
ਸਵਾਦ ਵਾਲਾ ਸੋਡਾ, ਰੂਟ ਬੀਅਰ)

• ਸਿਪਿਰਟ (ਿਜੰਨ, ਵੋਦਕਾ, ਰੰਮ, ਿਵਸਕੀ) ਅਤੇ ਵਾਈਨ  
(ਨੋਟ: ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲਂੋ ਿਦੱਤੀ  
ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰੋ)

• ਸ਼ਕੰਜਵੀ (ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਫਾਸਫੋਰਸ ਿਮਲਾਉਣ ਦੇ)
• ਘਰੇ ਬਣਾਈ ਯਖ਼ ਚਾਹ
• ਚਾਹ, ਗਰਮ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ

• ਿਬਨਾਂ-ਨਮਕ ਪੌਪਕੌਰਨ, ਿਬਨਾਂ-ਨਮਕ ਪ�ੈ ਟੱਜੈਲੱਜ਼, ਿਬਨਾਂ-ਨਮਕ 
ਕੌਰਨ ਿਚਪਸ, ਿਬਨਾਂ ਨਮਕ ਚਾਵਲ ਕਰੈਕਰਜ਼

• ਸਖਤ ਕਂੈਡੀ*, ਫਲ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਕਂੈਡੀ* ਜਾਂ ਜੈਲੀ ਬੀਨਜ਼*
• ਜੈਮ*, ਜੈਲੀ* ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ*

• ਕੋਲਾ ਸਾਫਟ ਡਿਰੰਕ (ਡਾਇਟ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਪੈਪਸੀ, ਕੋਕ, ਆਿਦ), 
ਡਾ. ਪੈਪਰ, ਫਂੈਟਾ

• ਬੀਅਰ, ਸਟਾਊਟ, ਏਲ
• ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਿਮਲ਼ੇ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਜੂਸ
• ਫਾਸਫੋਰਸ ਯੋਜਕਾਂ ਵਾਲੀ ਯਖ਼ ਚਾਹ – ਲੇਬਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ 

ਫਾਸਫੇਟ ਜਾਂ ਫਾਸਫੋਿਰਕ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਸੰਘਟਕਾਂ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
• ਕੋਕੋਆ, ਗਰਮ ਚਾਕਲੇਟ

• ਿਗਰੀਆਂ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ, ਿਤਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ
• ਚਾਕਲੇਟ ਬਾਰ
• ਚਾਕਲੇਟ ਹੇਜ਼ਲਨਟ ਸਪ�ੈ ਡੱ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ Nutella),  

ਨਟ ਬਾਰ, ਟਾਿਹਨੀ

ਚੁਣੋ

ਚੁਣੋ

ਇਹਨਾਂ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ

ਇਹਨਾਂ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ

ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸੇ ਪਹੰੁਚਣਯੋਗ ਵੰਨਗੀ ਿਵੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?  1-855-460-2647, TTY (416) 217-1815 publicaffairs@cancercare.on.ca. 

ORN1733P

ਫਾਸਫੋਰਸ

ਬਾਰੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ




