ਚਿਰਕਾਲੀਨ
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
ਬਾਰੇ ਪੋ ਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ

ਫਾਸਫੋ ਰਸ (ਫਾਸਫੇ ਟ)

ਫਾਸਫੋ ਰਸ

ਬਾਰੇ ਪੋ ਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ

ਫਾਸਫੇ ਟ ਯੋ ਜਕ ਅਤੇ ਲੇ ਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ

ਫਾਸਫੇ ਟ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ

ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਵਾਦ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਭੋ ਜਨ ਸੰ ਰੱਿਖਅਕ
ਰਾਸਾਇਣ ਵਜੋ ਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਧੇ ਹੋ ਏ ਭੋ ਜਨਾਂ ਿਵੱ ਚ ਿਮਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੋ ਧੇ ਹੋ ਏ ਮੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪੀਣ-ਪਦਾਰਥਾਂ, ਿਜਵੇ ਂ ਿਕ ਕੋ ਲੇ ਿਵੱ ਚ
ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਿਮਲਾਇਆ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਭੋ ਜਨ ਿਵੱ ਚ ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੈ ਕ ਕੀਤੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੋ ਸ਼ਣ ਤੱ ਥ ਪੈ ਨਲ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ
ਦੇ ਖਣ ਲਈ ਿਕ ਿਕਤੇ ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਿਮਲਾਇਆ ਹੋ ਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਾਸਫੋ ਿਰਕ ਐਿਸਡ ਅਤੇ
ਸੋ ਡੀਅਮ ਫਾਸਫੇ ਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰ ਘਟਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ । ਮੀਟ, ਿਚਕਨ ਜਾਂ ਪੋ ਰਕ ਉੱ ਤੇ
ਸ਼ਬਦ “ਸੀਜ਼ਨਡ” ਇਸ ਗੱ ਲ ਵੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਿਮਲਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ । ਕੁਦਰਤੀ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਤੋ ਂ ਉਲਟ, ਭੋ ਜਨ ਯੋ ਜਕਾਂ ਤੋ ਂ ਆਉਣ
ਵਾਲਾ ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋ ਖ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ
ਭੋ ਜਨਾਂ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਬਾਈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰੇ (ਕੈ ਲਸ਼ੀਅਮ,
Tums, Oscal, Renagel, Fosrenol)। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋ ਜਨਾਂ ਿਵੱ ਚੋਂ
ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਨੂੰ ਸੋ ਖਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਪੰ ਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਸਫੇ ਟ ਬਾਈਡਰਾਂ ਦੇ
ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਭੋ ਜਨ
ਨਾਲ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਿਜਆਂ ਵਾਸਤੇ , ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ
ਜਾਂ ਸਨੈ ਕ ਦੇ ਐਨ ਿਵਚਕਾਰ ਲਓ। ਫਾਸਫੇ ਟ ਬਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇ ਂ ਨਾ ਲਓ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ
ਲੋ ਹੇ ਦੇ ਸੰ ਪੂਰਕ ਲੈ ਂ ਦੇ ਹੋ । ਡਾਇਆਲਾਇਿਸਸ ਇਲਾਜ ਕੁਝ ਕੁ ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ
ਿਵੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਆਲਾਇਿਸਸ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਣਾ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ।

ਮੇ ਰੇ ਖੂਨ ਿਵੱ ਚ ਫਾਸਫੇ ਟ ਦਾ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਪੱ ਧਰ ਕੀ ਹੈ ?
ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਿਵੱ ਚ ਫਾਸਫੇ ਟ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਪੱ ਧਰ 0.8-1.45 mmol/L ਹੈ ,
ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਮਿਥਆ ਹੋ ਇਆ ਪੱ ਧਰ ਵੱ ਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ

ਤੇ ਜ਼ ਨੁਕਤਾ:

ਇਹ ਦੇ ਖਣ ਲਈ ਿਕ ਿਕਤੇ ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਿਮਲਾਇਆ ਹੋ ਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਾਸਫੋ ਿਰਕ ਐਿਸਡ ਅਤੇ ਸੋ ਡੀਅਮ ਫਾਸਫੇ ਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰ ਘਟਕਾਂ
ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ । ਮੀਟ, ਿਚਕਨ ਜਾਂ ਪੋ ਰਕ ਉੱ ਤੇ ਸ਼ਬਦ “ਸੀਜ਼ਨਡ” ਇਸ ਗੱ ਲ ਵੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਫਾਸਫੋ ਰਸ
ਿਮਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ

ਫਾਸਫੋ ਰਸ (ਫਾਸਫੇ ਟ) ਅਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਚਿਮਾਰੀ (CKD)
ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਇੱ ਕ ਅਦਜਹਾ ਖਦਣਜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ ਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਦਸਹਤਮੰ ਦ ਰੱ ਖਣ ਦਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸਨੂੰ ਫਾਸਫੇ ਟ ਵਜੋ ਂ ਵੀ ਜਾਦਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰ ਕਾਰਜ ਦਵੱ ਚ ਦਨਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦਵੱ ਚ ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਖੂਨ ਦਵੱ ਚ ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਦਜਆਦਾ ਹੋ ਣਾ ਚਮੜੀ
ਦੇ ਖਾਦਰਸ਼ਦਾਰ ਹੋ ਣ ਜਾਂ ਜੋ ੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ ਡੀਆਂ ਦਵੱ ਚੋਂ ਕੈ ਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਵੱ ਚ ਕੈ ਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਦੇ ਰਵੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਫਾਸਫੇ ਟ ਭੋ ਜਨਾਂ
ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਦਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦੁੱਧ, ਚੀਜ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਡੇ ਅਰੀ
ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੋ ਧੇ ਹੋ ਏ ਭੋ ਜਨ ਦਜੰ ਨ੍ਾਂ ਦਵੱ ਚ ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਦੇ ਯੋ ਜਕ ਦਮਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੰ ਜੀਦਕਰਤ
ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਗਾ ਦਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋ ਜਾਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਦਵੱ ਚ ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਦੀ
ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋ ਵੇ ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਦਵੱ ਚ ਫਾਸਫੇ ਟ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਪੱ ਧਰ
0.8–1.45 mmol/L ਹੈ , ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਦਥਆ ਹੋ ਇਆ
ਪੱ ਧਰ ਵੱ ਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਮੈ ਨੂੰ ਿਕਹੜੇ ਭੋ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਹੜੇ
ਭੋ ਜਨਾਂ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਮੋ ਟੇ ਤੌ ਰ ’ਤੇ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਡੇ ਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇ ਂ ਿਕ ਦਹੀਂ,
ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਪੁਿਡੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1 ਕੱ ਪ ਰੋ ਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਅਿਧਕਤਮ ਮਾਤਰਾ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਮੀਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਟੀਨ ਵਾਲੇ ਭੋ ਜਨਾਂ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਭਾਗ ਹਨ। ਤਾਜ਼ੇ , ਅਣਸੋ ਧੇ ਭੋ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਧੇ ਰੇ ਬਾਰ ਚੁਣੋ । ਤੁਹਾਡਾ ਪੰ ਜੀਿਕਰਤ
ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋ ਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ
ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਟੀਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ ਗਾ।

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ :

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਫਾਸਫੇ ਟ ਭੋ ਜਨਾਂ ਦੀ
ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਦੁੱਧ, ਚੀਜ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਡੇ ਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੋ ਧੇ ਹੋ ਏ ਭੋ ਜਨ ਿਜੰ ਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱ ਚ
ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਦੇ ਯੋ ਜਕ ਿਮਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭੋ ਜਨਾਂ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਸੇ ਧਾਂ
ਡੇ ਅਰੀ ਅਤੇ ਡੇ ਅਰੀ ਿਵਕਲਪ

ਮੀਟ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਪ੍ਰੋ ਟੀਨ

ਚੁ ਣੋ

ਚੁ ਣੋ

• ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਦਹੀਂ (ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌ ਰ ’ਤੇ 1% ਜਾਂ ਘੱ ਟ • ਚੀਜ: ਚੈ ਡਰ, ਮੋ ਜ਼ਾਰੈਲਾ ਜਾਂ ਸਿਵੱ ਸ – 1 ਆਊਂਸ
ਫੈ ਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਚੁਣੋ ) – ਪ੍ਰ ਤੀ ਿਦਨ ½ ਕੱ ਪ
(ਅੰ ਗੂਠੇ ਦਾ ਆਕਾਰ), ਪ੍ਰ ਤੀ ਹਫਤਾ 3 ਵਾਰ ਤੱ ਕ
• ਸ਼ਰਬਤ (ਸੋ ਰਬੇ ਟ), ਕੁਲਫੀ, ਜੰ ਮੀ ਹੋਈ ਿਮਠਾਈ
ਸੀਮਤ ਕਰੋ
ਦੀ ਟੌ ਿਪੰ ਗ (Cool Whip)
• ਚਾਹ, ਗਰਮ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ
• ਘੱ ਟ-ਸੋ ਡੀਅਮ ਵਾਲਾ ਕਾਟੇ ਜ ਚੀਜ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਕਰੀਮ • ਸ਼ੁੱਧ ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਬਦਾਮਾਂ ਤੋ ਂ ਬਿਣਆ ਪੀਣ-ਪਦਾਰਥ
ਚੀਜ (ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌ ਰ ’ਤੇ 1% ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਫੈ ਟ
ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਦੇ ਯੋ ਜਕ ਨਾ ਿਮਲੇ ਹੋਣ- ½
ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ) -¼ ਕੱ ਪ ਪ੍ਰ ਤੀ ਿਦਨ
ਤੋ ਂ 1 ਕੱ ਪ ਪ੍ਰ ਤੀ ਿਦਨ

• ਮੱ ਛੀ (“ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰੋ” ਤਿਹਤ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਨੂੰ ਛੱ ਡਕੇ
ਵੱ ਛੇ ਦਾ ਮਾਸ
ਕੋ ਈ ਹੋਰ)
• ਅੰ ¦ਡੇ
• ਅਨਸੀਜ਼ਨਡ ਬੀਫ, ਿਚਕਨ, ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ, ਟਰਕੀ,

ਇਹਨਾਂ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰੋ
• ਆਈਸ ਕ੍ਰੀਮ
• ਸੋ ਿਧਆ ਹੋਇਆ ਚੀਜ ਸਪ੍ਰੈ ਡੱ
(Cheez whiz)
• ਸੋ ਿਧਆ ਹੋਇਆ ਚੀਜ (Kraft singles,
Velveeta, ਆਿਦ)

• ਮਾਲਟਡ ਿਮਲਕ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,
Ovaltine)
• ਸੋ ਇਆ, ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਬਦਾਮਾਂ ਤੋ ਂ ਬਣੇ ਪੀਣਪਦਾਰਥ ਿਜੰ ਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰ ਘਟਕ ਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਫਾਸਫੋ ਰਸ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ

ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ
ਚੁ ਣੋ
• ਿਛਲਕਾ-ਰਿਹਤ ਅਨਾਜ, ਦਲ਼ੀ ਹੋਈ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ • ਬਰੈ ਡੱ : ਸਫੈ ਦ, 60–100 ਪ੍ਰ ਤੀਸ਼ਤ ਸਾਬਤ
ਦੇ ਅਨਾਜ, ਕੌ ਰਨ ਫਲੇ ਕਸ, ਕਣਕ ਦੀ ਕਰੀਮ ਜਾਂ
ਕਣਕ, ਦਲ਼ੀ ਕਣਕ, ਹਲਕੀ ਰਾਈ ਜਾਂ ਖਮੀਰਾਚੌ ਲ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੀਮ
ਆਟਾ
• ਸਫੈ ਦ ਚਾਵਲ, ਭੂਰੇ ਚਾਵਲ, ਪਾਸਤਾ, ਜਵੀਂ,
• ਪੈ ਨਕੇ ਕ ਅਤੇ ਵੈ ਫਲਜ਼: ਘਰੇ ਬਣਾਏ (ਹੇਠਾਂ ਿਦੱ ¦ਤੇ
ਖਸਖਸ, ਬੁਲਗਰ
ਿਮੱ ਠੇ ਸੋ ਡੇ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ**)
• ਚਾਹ ਿਬਸਕੁਟ: ਘਰੇ ਬਣਾਏ (ਹੇਠਾਂ ਿਦੱ ¦ਤੇ
• ਮੱ ਿਫਨਜ਼: ਘਰੇ ਬਣਾਏ (ਹੇਠਾਂ ਿਦੱ ¦ਤੇ ਿਮੱ ਠੇ ਸੋ ਡੇ ਦੇ
ਿਮੱ ਠੇ ਸੋ ਡੇ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ**)
ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ**)

ਇਹਨਾਂ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰੋ
• ਿਛਲਕੇ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ, ਗਰਾਨੋ ਲਾ
• ਸੌ ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਕਬੰ ਦ ਪਾਸਤਾ ਿਮਕਸ
• ਚਾਹ ਿਬਸਕੁਟ: ਸਟੋ ਰ ਤੋ ਂ ਖਰੀਦੇ ,
ਿਮਕਸਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਰੱ ਜ ਿਵੱ ਚ ਰੱਖੇ

• ਬਰੈ ਡੱ : ਸਤਨਾਜੇ ਵਾਲਾ, ਗੂੜ੍ਹ ੀ ਰਾਈ
• ਪੈ ਨਕੇ ਕ ਅਤੇ ਵੈ ਫਲਜ਼: ਵਪਾਰਕ, ਿਮਕਸਜ਼
ਅਤੇ ਜਮਾਏ ਹੋਏ
• ਮੱ ਿਫਨਜ਼: ਸਾਰੇ ਸਟੋ ਰ ਤੋ ਂ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਿਮਕਸਜ਼

** ਬੇ ਿਕੰ ਗ ਪਾਊਡਰ ਿਵੱ ਚ ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਬੇ ਿਕੰ ਗ ਪਾਊਡਰ ਦੇ 1 ਵੱ ¦ਡੇ ਚਮਚ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਘੱ ਟ-ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਵਾਲੇ
ਿਵਕਲਪ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ: ਬੇ ਿਕੰ ਗ ਸੋ ਡੇ ਦਾ ¼ ਵੱ ਡਾ ਚਮਚ + ਟਾਰਟਰ ਦੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ½ ਵੱ ਡਾ ਚਮਚ

ਇਹਨਾਂ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰੋ
• ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੱ ਛੀ, ਕਰੇ ਿਫਸ਼, ਿਫਸ਼ ਰੌਅ,
• “ਸੀਜ਼ਨਡ” ਮੀਟ ਿਜੰ ਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱ ਚ ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਦੇ ਯੋ ਜਕ
ਹੋਣ, ਸੋ ਧੇ ਹੋਏ ਮੀਟ ਿਜਵੇ ਂ ਹੌਟ ਡੌ ਗ, ਿਚਕਨ ਨੱਿਜਟ
ਿਸੱ ਪੀਆਂ , ਸਾਰਡਾਈਨ ਮੱ ਛੀਆਂ , ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ ਮੱ ਛੀ
– ਲੇ ਬਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਫਾਸਫੇ ਟ ਜਾਂ
ਦੀਆਂ ਹੱ ਡੀਆਂ ।
ਫਾਸਫੋ ਿਰਕ ਵਾਲੇ ਸੰ ਘਟਕਾਂ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰੋ।
• ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਯੋ ਜਕਾਂ ਵਾਲੀ ਯਖ਼ ਮੱ ਛੀ – ਲੇ ਬਲਾਂ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਾਸਫੇ ਟ ਜਾਂ ਫਾਸਫੋ ਿਰਕ ਸ਼ਬਦ • ਗਾਂ ਦਾ ਿਜਗਰ, ਿਚਕਨ ਕਲੇ ਜੀ ਅਤੇ ਆਰਗਨ
ਮੀਟ।
ਵਾਲੇ ਸੰ ਘਟਕਾਂ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰੋ

ਫਾਸਫੋ ਰਸ

ਬਾਰੇ ਪੋ ਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ
ਪੀਣ ਪਦਾਰਥ

ਮੇਰੇ ਨੋਟ-ਕਥਨ

ਚੁ ਣੋ

ਮੇ ਰਾ ਿਮਿਥਆ ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਪੱ ਧਰ ਹੈ :

• ਗੈ ਰ-ਕੋ ਲਾ ਸਾਫਟ ਡਿਰੰਕ (ਿਜੰ ਜਰ ਏਲ, ਿਨੰਬੂ/ਮੁਸੰ ਮੀ ਦੇ
ਸਵਾਦ ਵਾਲਾ ਸੋ ਡਾ, ਰੂ ਟ ਬੀਅਰ)
• ਸਿਪਿਰਟ (ਿਜੰ ਨ, ਵੋ ਦਕਾ, ਰੰਮ, ਿਵਸਕੀ) ਅਤੇ ਵਾਈਨ
(ਨੋ ਟ: ਅਲਕੋ ਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱ ਲੋਂ ਿਦੱ ਤੀ
ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰੋ)
• ਸ਼ਕੰ ਜਵੀ (ਿਬਨਾਂ ਕੋ ਈ ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਿਮਲਾਉਣ ਦੇ )
• ਘਰੇ ਬਣਾਈ ਯਖ਼ ਚਾਹ
• ਚਾਹ, ਗਰਮ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ

ਇਹਨਾਂ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰੋ
• ਕੋ ਲਾ ਸਾਫਟ ਡਿਰੰਕ (ਡਾਇਟ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਪੈ ਪਸੀ, ਕੋ ਕ, ਆਿਦ),
ਡਾ. ਪੈ ਪਰ, ਫੈ ਂਟਾ
• ਬੀਅਰ, ਸਟਾਊਟ, ਏਲ
• ਕੈ ਲਸ਼ੀਅਮ ਿਮਲ਼ੇ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਜੰ ਮੇ ਹੋਏ ਜੂਸ
• ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਯੋ ਜਕਾਂ ਵਾਲੀ ਯਖ਼ ਚਾਹ – ਲੇ ਬਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਫਾਸਫੇ ਟ ਜਾਂ ਫਾਸਫੋ ਿਰਕ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਸੰ ਘਟਕਾਂ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰੋ
• ਕੋ ਕੋਆ, ਗਰਮ ਚਾਕਲੇ ਟ

ਮੇਰਾ ਵਰਤਮਾਨ ਫਾਸਫੋਰਸ ਪੱਧਰ ਹੈ:
ਮੇ ਰੇ ਟੀਚੇ : (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮੈ ਂ ਕੋ ਲਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਜੰ ਜਰਏਲ ਨੂੰ ਚੁਣਾਂ ਗਾ/ਗੀ)
1.
2.
3.
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ :

ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ: :

ਟੈ ਲੀਫ਼ੋ ਨ:

ਚੁ ਣੋ
• ਿਬਨਾਂ-ਨਮਕ ਪੌ ਪਕੌ ਰਨ, ਿਬਨਾਂ-ਨਮਕ ਪ੍ਰੈ ਟੱ ਜੈ ਲ
ੱ ਜ਼, ਿਬਨਾਂ-ਨਮਕ
ਕੌ ਰਨ ਿਚਪਸ, ਿਬਨਾਂ ਨਮਕ ਚਾਵਲ ਕਰੈਕਰਜ਼
• ਸਖਤ ਕੈ ਂ ਡੀ*, ਫਲ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਕੈ ਂ ਡੀ* ਜਾਂ ਜੈ ਲੀ ਬੀਨਜ਼*
• ਜੈ ਮ*, ਜੈ ਲੀ* ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ*

ਇਹਨਾਂ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰੋ
• ਿਗਰੀਆਂ , ਕੱ ਦੂ ਦੇ ਬੀਜ, ਿਤਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ
• ਚਾਕਲੇ ਟ ਬਾਰ
• ਚਾਕਲੇ ਟ ਹੇ ਜ਼ਲਨਟ ਸਪ੍ਰੈ ਡੱ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ Nutella),
ਨਟ ਬਾਰ, ਟਾਿਹਨੀ
* ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਵੱ ਚ ਵਧੇ ਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋ ਂ
ਬਚੋ ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟਣ ਦਾ
ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ।

ਿਚਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੋ ਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਬਾਬਤ
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੋ ਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟਾਂ (the Chronic Kidney Disease Nutrition Fact Sheets) ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਰੀਨਲ ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ ਦੁਆਰਾ
ਰੀਨਲ ਡਾਇਿਟਸ਼ਨਜ਼ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋ ਗ ਕਰਕੇ 2012 ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਦਾ ਿਮਆਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਬੰ ਿਧਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਔਜ਼ਾਰਾਂ
ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਕ ਆਧਾਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਪੋ ਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁ ੱ ਪ ਨੇ ਿਚਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੋ ਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਡਨੀ
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਦੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਿਲਆ। ਇਹ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੌ ਜ਼ੂਦਾ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋ ਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋ ਂ ਲੋ ੜ ਪੈ ਣ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਿਚਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੋ ਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਇੱ ਕ-ਇੱ ਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਸੈ ਟੱ
ਵਜੋ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਚਾਰ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟਾਂ (2015 ਿਵੱ ਚ ਸੋ ਧੀਆਂ ) ਇਹ ਹਨ: ਫਾਸਫੋ ਰਸ (ਫਾਸਫੇ ਟ); ਪੋ ਟਾਸ਼ੀਅਮ; ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ।
ਿਚਰਕਾਲੀਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੋ ਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਇੰ ਡੀਪੈ ਂਡਅੰ ਟ CKD ਡਾਈਿਟਸ਼ਨ ਵਰਿਕੰ ਗ ਗਰੁ ੱ ਪ ਦੀਆਂ ਕੋ ਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰ ਭਵ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ
ਸੀ: ਮੈ ਲੀਸਾ ਐਚਸਨ, ਆਰ.ਡੀ. (ਗਰੈ ਂਡ ਿਰਵਰ ਹਾਸਪੀਟਲ); ਡਾਰਲੀਨ ਬਰੌ ਡ, ਆਰ.ਡੀ. (ਿਕੰ ਗਸਟਨ ਜਨਰਲ ਹਾਸਪੀਟਲ); ਸ਼ੈ ਨਨ ਚੈ ਸਟਰਫੀਲਡ, ਆਰ.ਡੀ. (ਿਵੰ ਡਸਰ ਰੀਜੀਨਲ
ਹਾਸਪੀਟਲ); ਸਾਊਂਡਰਾ ਡੰ ਫੀ, ਆਰ.ਡੀ. (ਸੇ ਂਟ ਜੋ ਸਫ’ਸ ਹੈ ਲਥਕੇ ਅਰ ਹੈ ਿਮਲਟਨ); ਜੂਨ ਮਾਰਿਟਨ, ਆਰ.ਡੀ. (ਗਰੈ ਂਡ ਿਰਵਰ ਹਾਸਪੀਟਲ); ਿਕ੍ਰਸਟੀਨ ਨੈ ਸ਼, ਆਰ.ਡੀ. (ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਹੈ ਲਥ
ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ)।

ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸੇ ਪਹੁ ੰ ਚਣਯੋ ਗ ਵੰ ਨਗੀ ਿਵੱ ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? 1-855-460-2647, TTY (416) 217-1815 publicaffairs@cancercare.on.ca.
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