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تحقیقات وشان می دَد کٍ بیش از  42میلیًن

وًشیدن الکل:

مصرف زیبد پريتئیه:

آمریکایی بٍ اوًاعی از بیماری َای کلیًی دچار

الکل حبٍی هَاد عوی ٍ تزکیجبت ؽیویبیی سیبدی اعت کِ

گَؽت قزهش ،هبّی ٍ تخن هزغ جشٍ هٌبثع غذایی پزٍتئیي

َستىد ي ایه در حالی است عادات غلط زودگی

عالهت کلیِ ّب ٍ کجذ را ًؾبًِ هی رًٍذ.

ّغتٌذ .سیبدُ رٍی در هصزف ایي هَاد غذایی ثبعث

مقصران اصلی ایه بیماری َا بٍ شمار می ريود.

زیبدٌ ريی در مصرف ومک:

افشایؼ کبر کلیِ ّب ؽذُ ٍ ایي اعضب را خغتِ ٍ

پیريی از عادات واسالم در زودگی خطر ابتال بٍ

جذة ثیؼ اس حذ عذین ثبعث هی ؽَد کِ کلیِ ّب ثِ

آعیتپذیز هی کٌذ .در هصزف پزٍتئیي دچبر افزاط ًؾذُ

بیماری َای کلیًی را تا  522درصد افسایش می دَد.

سحوت ثیفتٌذ ٍ ثیؾتز اس خَد ،کبر ثکؾٌذً .وک سیبدی ثِ

ٍ هصزف هیَُ ّب ٍ عجشیجبت تبسُ را افشایؼ دّیذ .تَجِ

غذا اضبفِ ًکٌیذ .چَى اکثز هَاد غذایی کِ اس ثبسار خزیذُ

داؽتِ ثبؽیذ کِ پزٍتئیي ّبی گیبّی سٍدّضن ثَدُ ٍ

هی ؽَد حبٍی ًوک ّغتٌذ.

عبلن تز ّغتٌذ.

استفبدٌ بیش از حد از داريَبی مسکه:

وگٍ داشته ادرار:

مصرف زیبد کبفئیه:

سیبدُ رٍی در هصزف هغکي ّب خغزات جذی ثزای کلیِ

عالٍُ ثز عبدت ّبی غذایی غلظً ،گِ داؽتي ادرار ًیش

هصزف ثیؼ اس حذ کبفئیي هؾکالتی در عالهتی کلیِ

ّب ایجبد هی کٌذ .جبیگشیي ّبی هٌبعجی ثزای دارٍّبی

ثبعث ثزٍس هؾکالتی خَاّذ ؽذ .سهبًی کِ ًیبس ثِ دفع

ّب ایجبد هی کٌذ .ایي تزکیت ثبعث افشایؼ فؾبرخَى

هغکي پیذا کٌیذ .خَدعزاًِ دارٍ هصزف ًکٌیذ .ثْتز اعت

ادرار داریذ ثالفبصلِ خَدتبى را ثِ دعتؾَیی ثزعبًیذً .گِ

اس رٍػ ّب ٍ درهبى ّبی عجیعی ثزای رفع ٍ تغکیي دردّب

داؽتي ادرار اؽتجبُ اعت ٍ در عَالًی هذت ثبعث ثزٍس

اعتفبدُ کٌیذ.

ًبرعبیی کلیَی ٍ یب ثی اختیبری ادرار هی ؽَد.

در ایىجب  9عبدت غلط آسیب رسبن بٍ کلیٍ َب
معرفی شدٌ اود:

ؽذُ ٍ ثِ ایي تزتیت عالهت کلیِ ّب را ثِ خغز هی
اًذاسد .در هصزف چبی ٍ قَُْ دچبر افزاط ًؾَیذ .اس
رتينول

هصزف ًَؽیذًی ّبی اًزصی سا خَدداری کٌیذ.
هصزف اعوَت یّبی خبًگی یب هیَُ ثزای جذة
اًزصی اثزثخؼ تز ٍ عبلن تز اعت.

استعمبل سیگبر:
تحقیقبت ًؾبى هی دّذ کِ افزاد عیگبری ثیجؾتز در
هعزض خغز اثتال ثِ ثیوبری هشهي کلیِ ّغتٌذ .عیگبر
کؾیذى ثبعث ثبریک ؽذى عزٍق خًَی ،افشایؼ فؾبر
خَى ٍ در ًتیجِ آعیت ثِ کلیِ ّب هی ؽَد .خغز اثتال ثِ
ثیوبری ّبی کلیَی در عیگبری ّبیی کِ دیبثت دارًذ،
ثغیبر ثیؾتز اعت.
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مصرف وًشیدوی َبی گبزدار:

عدم فعبلیت بدوی:

ًتبیج پضٍّؾی کِ در داًؾگبُ اٍعبکبی صاپي اًجبم ؽذُ

ٍرسػ کزدى گزدػ خَى را ثْجَد هی ثخؾذ ٍ هٌجز ثِ

اعت ًؾبى هی دّذ افزادی کِ رٍساًِ حذاقل دٍ هزتجِ

کٌتزل ثیوبری ّبیی هی ؽَد کِ خغز اثتال ثِ هؾکالت کلیِ را

ًَؽیذًی گبسدار هی ًَؽٌذ ثیؾتز در هعزض ثیوبری

افشایؼ هی دٌّذ؛ یعٌی :فؾبر خَى ثبال ٍ دیبثت .ثٌبثزایي

ّبی کلیَی قزار هی گیزًذ ٍ هیشاى پزٍتئیٌَری ادرار

هغوئي ؽَیذ کِ ّفتِ ای عِ ثبر ثِ هذت حذاقل  54دقیقِ

ایي افزاد ثیؾتز اعت .هیشاى پزٍتئیٌَری ادرار یکی اس

ٍرسػ هی کٌیذ.

عالئن ًؾبى دٌّذُ آعیت ّبی کلیَی اعت .ایي
ًَؽیذًی ّب خغز تؾکیل عٌگ ّبی کلیَی را ثبال هی
ثزًذ .ثِ جبی هصزف ًَؽیذًی ّبی ؽیزیي ٍ گبسدار،
هصزف آة ،آة هیَُّبی عجیعی ٍ آة عجشیجبت
عجیعی را افشایؼ دّیذ.

وشریٍ شمارٌ 355

ش کرت زغالسنگ رپوده طبس

وکبت سبدٌ در پیشگیری از عفًوت َبی ادراری:
هقبدیز سیبدی آة ٍ هبیعبت ثٌَؽیذ .ایي کبر ثِ تویش
کزدى هثبًِ ٍ دعتگبُ ادراری کوک خَاّذ کزد.
چبی ثبثًَِ ،دارچیي ٍ رسهبری ثٌَؽیذ چَى التْبة را
کبّؼ هی دٌّذ.
خَردى هَاد غذایی عزؽبر اس آًتی اکغیذاى ّب هبًٌذ
عیز ،سًججیل ٍ ،جعفزی ًیش هفیذ اعت.
غذاّبی هذر ثبعث جلَگیزی اس احتجبط هبیعبت ٍ
تزٍیج ادرار کزدى هی ؽًَذ ،هبًٌذ هبرچَثِ ،خیبر،
کزفظ ٍ چغٌذر.
اس غذاّبیی کِ تحزیک کٌٌذُ هثبًِ ّغتٌذ ،هبًٌذ
قَُْ ٍ چبی عجش خَدداری کٌیذ.
اس غذاّبی عبختِ ؽذُ ثب آرد تصفیِ ؽذُ ،هخوزّب ٍ
قٌذ اجتٌبة کٌیذ.

سالمت باشید

تهيه كننده :

هٌجعٍ :ة عبیت دفتز آهَسػ ٍ ارتقبء عالهت ٍسارت

ٍاحذ ثْذاؽت حزفِ ای

ثْذاؽت درهبى ٍ آهَسػ پشؽکی

دی هبُ 5934

