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ਘੱਟ ਪੋਟਾਸੀਅਮ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ 

ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪਰ੍ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

ਪਟੋਾਸ਼ੀਅਮ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਰ੍ ੋਲਾਈਟ ਹ।ੈ ਉ�ਚ ਬਲੱਡ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦ ੇਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ 

ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਵ� ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਅਧਰੰਗ, ਸਾਂਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ, ਅਿਨਯਿਮਤ ਧੜਕਣ, ਅਤੇ ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ 

ਘਾਤਕ ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ। 

 

ਉ�ਚ ਬਲੱਡ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤ� ਪਰਹਜ਼ੇ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਜੰਨਹ੍ ਾ ਂਿਵੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁੱਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁਦੰੀ ਹੈ: 

 

1. ਸਬਜ਼ੀ ਸਮੂਹ 

 ਕਮਲ ਦੀਆ ਂਜੜਹ੍ਾਂ, ਕੱਦੂ, ਵੋਲਫਬੇਰੀ/ਮੈਡਲਰ, ਪਾਲਕ 
 

2. ਫਲ ਸਮੂਹ 

 ਦੂਰੀਅਨ, ਕੇਲਾ, ਮ�ਡਿਰਨ ਸੰਤਰ/ੇਸਤਸੁਮਾ, ਅੰਗੂਰ, ਨੇਕਟਾਰੀਨ, ਸਟਰ੍ਾਬੇਰੀ, ਆੜੂ, ਕੀਵੀ��ੂਟ, ਚੀਨੀ 
ਲੂਕਾਟ, ਖੁਮਾਣੀ, ਮਸਕਮੇਲਨ (ਿਜਵ� ਿਕ ਹਨੀਡਯੂ, ਹੈਮੀ ਮੇਲਨ, ਕੈਨਟਾਲੂਪਸ), ਪਪੀਤਾ, ਅਮਰੂਦ, 

ਐਵੋਕਾਡੋ 
 

3. ਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਉਤਪਾਦ, ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਆਿਦ 
 

4. ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ 
 

5. ਲਾਲ ਚਾਵਲ, ਕਾਲੇ ਗਲੂਿਟਨ ਚਾਵਲ, ਆਲ-ਬਰ੍ਾਨ, ਓਟਮੀਲ, ਭੂਰ ੇਰੈਿਸਨ ਬੱਨ, ਇੰਗਿਲਸ਼ ਮਿਫਨ 
 

6. ਉ�ਲੀ ਅਤੇ ਕਾਈ ਿਕਸਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਮੰਕੀ-ਹੈ�ਡ ਮਸ਼ਰੂਮ, ਕਾਲਾ ਉ�ਲੀਮਾਰ/ਕਲਾਉਡ ਈਅਰ, ਕਾਲਾ 
ਮੋਸ, ਸ਼ੀਟੇਕ ਮਸ਼ਰੂਮ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਦੀਨ, ਬਰਫ ਉ�ਲੀ, ਲੇਵਰ, ਸਟਰ੍ਾ ਮਸ਼ਰੂਮ, ਸੀਪ ਮਸ਼ਰਮੂ, ਬਟਨ ਮਸ਼ਰੂਮ, 

ਏਨੋਕੀ ਮਸ਼ਰੂਮ, ਿਲਲੀ ਫੱੁਲ (ਸਾਈਡ ਿਡਸ਼ ਵਜ� ਥੋੜਹ੍ ੀ ਿਜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਖਾਓ) 
 

ਇਹ ਪਰਚਾ ਿਸਰਫ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਹੈ।  
ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤ� ਖੁਰਾਕ ਮਾਹਰ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਲਓ। 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/


 

LOW POTASSIUM DIET_2020_INDIAN PUNJABI.DOC 
Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved 
 

 

7. ਤੇਜ਼ ਚਾਹ, ਇਨਸਟ�ਟ ਕੌਫੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੂਪ, ਚੀਨੀ ਿਚਿਕਤਸਕ ਜੜਹ੍ੀ ਬੂਟੀ/ਚੀਨੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ, 

ਹਰਬਲ ਸੂਪ, ਸਾਰੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾ ਂਦ ੇਰਸ 
 

8. ਬੋਵਿਰਲ, ਮਾਰਮਾਈਟ 
 
9. ਲੂਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਲੂਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਲੇ ਿਸਸਿਨੰਗ ਉਤਪਾਦ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਘਟੱ ਸੋਡੀਅਮ 

ਸੋਇਆ ਸੋਸ), ਕਰੀ ਪਾਊਡਰ, ਟਮਾਟਰ ਸੋਸ/ਕੈਚੱਪ, ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪੇਸਟ 
 

10. ਖੰਡ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ, ਭੂਰੀ ਚੀਨੀ, ਮਾਲਟ ਸ਼ਰਬਤ 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/


 

LOW POTASSIUM DIET_2020_INDIAN PUNJABI.DOC 
Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved 
 

 

ਿਟੱਪਣੀ: 

1. ਸਟਾਰ ਫਲ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਨਾੜੀ ਤੰਤਰ 

ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲਹ੍  ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

2. ਬਹੁੱਤ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ 

ਸਾਰੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਿਵਟਾਿਮਨ, �ਟੀ-ਆਕਸੀਡ�ਟ ਅਤੇ 

ਖੁਰਾਕ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁਦੰੇ ਹਨ, ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹ� ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ 

ਿਸਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਿਸਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ 

ਲਈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਦੇ ਸੇਵਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੂਪ ਤ� ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਨੰੂ ਧੋ ਲਓ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ 

ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਸਮ� ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।  
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