الغذاء الصحي لأطفال
مرضى الكلى

إن إتباع نظام غذائي صحي هو جزء أساسزي
لعمليززا الع ز

لززيف ط ززه ينززد علززا

الشعور بتحلن بل يند علا

لز

مرعض الكل

ل جتنب مضا فات الفشل الكلوي .

تعمل الكل

ل التخلص من اللموم و احملاطظا

ل توازن ملتوايت العناصر الغذائيا يف جمرى

ال م .
جيث ت وم بتنظيم ملتوى الصوتعوم والبواتسيوم

وين لكززل طززرت إجتياجززات عتلفززا ززن ا ززر

والفلفور وتتخلص من نتائج هضم الربوتني

عنبغززي ايززاس وجلززاا هززذج ا جتياجززات ز

( اليوراي) طاذا ان هناك إ ت ل يف وظائف الكل

ل ج ى.

ميكن هلذج العناصر أن ترتا م يف اجللم.

التحكم في البوتاسيوم

لذا جيب إتباع نظام غذائي اص لتخفيف هذا
الرتا م واحل من آاثرج .
ما عنبغي للمرض

اللذعن ع ومون ابلغليل

الكلوي مرا اة وت ليل الكميا املتناولا من :
النصائح الغذائيا التاليا تعتم
مر ء التميء يف الر اعا الصحيا لكل ايطفال
مبلتشف جامعا امللك ب العءعء
إ ات أ صائيا التغذعا
أمسا أسرار

ل

ة وامل

جيب منااشتها مع أ صائيا التغذعا وتشتمل ل :

السوائل

البوتاسيوم

 مرجلا الفشل الكلوي اخلاصا ابملرعض.
 نوع الع

املتبع.

 التحاليل املعمليا.
 ا صابا أبمراض ا رى جبانب الفشل الكلوي

الصوديوم

الفسفور

التحكم بالبوتاسيوم
البواتسيوم نصر ضروري للمحاطظا ل
توازن املا بني

اي وسوائل اجللم.

ل ايغذعا حتتوي ل بواتسيوم ولكن بعض

اجل اول التاليا توضح لك ايغذعا
املرتفعا واملنخفضا يف البواتسيوم :

الأطعمة المنخفضة
في البوتاسيوم

هذج ايطعما حتتوي ل نلب اليا مند.

 التفاح

 البقوليات

 الكمثرى

 المكرونة

النظام الغذائي ملرعض الكل جيب أن حيتوي

 الكرز

 االرز

ل

ميا حم وتج من البواتسيوم جوايل

(  2000ملجرام /عوميا).
إذا ارتفع ملتوى البواتسيوم ل عك طإند عؤتي
إىل

م انتظام يف ضرابت ال لب .

 التوت
 العنب

 الخبز
 الخيار
 الباذنجان

 ا نناس

 الخس

 الكرعب طروت

 الملفوف

الأطعمة المرتفعة
في البوتاسيوم
ايطو اتو
املوز
اخلوخ
الربت ال
البااباي
البطيخ
الشمام
التمر

الفاصوليا
احلمرا
الفاصوليا
البيضا
الفاصوليا
اللوتا
الفول
البازالء
العدس
الحمص

الطماطم
صلصا الطماطم
صري الطماطم
البطاطف

املكلرات
الشكو تد
احلليب ومنتجاتد

