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 (low potassium diet) حمية قليلة بالبوتاسيوم

 

 
 الحمية: اتباع من الهدف

 ومضاعفاته البوتاسيوم ارتفاع حدوث منع
 

 الحمية: لهذه يحتاج من
 أو المتقدمة(، )المرحلة الكلى مرضى خاصة البوتاسيوم. الرتفاع القابلية لديهم أو البوتاسيوم لديهم يرتفع الذين المرضى
 البوتاسيوم. مستوى من ترفع أدوية يأخذون الذين مرضى

 
 :المقدمة

البوتاسيوم من المعادن األساسية الموجودة في جميع األطعمة وبنسب متفاوتة. بشكل عام، يوجد البوتاسيوم في نسب عالية 
. عند تشخيصك بارتفاع والشكوالتةفي الخضروات والفواكه. باإلضافة إلى أطعمة أخرى مثل المكسرات والحليب 

لبوتاسيوم )خاصة مرض الكلى المتقدم(. ويتم ذلك بتجنب األطعمة البوتاسيوم، قد ينصحك الطبيب باتباع حمية قليلة با
المحتوية على نسبة عالية من البوتاسيوم. باإلضافة، يجب االنتباه على كمية الطعام المتناول من الصنف الواحد، فإن 

 م.يرفع من مستوى البوتاسيو –يحتوي على القليل من البوتاسيوم  –كبيرة من طعام معين  تناول كميات
 

 :نصائح عامة

 البوتاسيوم من عالية نسبة على المحتوية األطعمة تناول تجنب    -

 البوتاسيوم من قليلة نسبة على تحتوي التي األطعمة تناول في الزيادة تجنب    -
 أمر هو واحد نوع تناول في اإلفراط عدم البوتاسيوم. على تحتوي األطعمة جميع بأن تذكر األطعمة، تناول في نّوع    -

 البوتاسيوم. ارتفاع لتجنب مهم
 
 

 

 قليلة: نسبة على المحتوية األطعمة مع عالية نسبة على المحتوية األطعمة مقارنة يبين (١ – )جدول التالي الجدول
 

 
 

BenSeena.com 

 :تحضير األكل -نصائح 
 التالية: بالخطوات تتلخص كبيرة، بنسبة البوتاسيوم نسبة تقليل بإمكانك الخضروات تناول عند

 البارد. الماء في وضعها الخضروات قشر تقشير:    -
 ملم(.٣) صغيرة قطع إلى بتقطيعها قم تقطيع:    -
 ثواني. لبضع الدافئ بالماء غسلها الغسل:    -
 حجم أضعاف ١٠ بـ تقدر – الماء من كبيرة كمية بوضع )تأكد األقل. على ساعتين لمدة بنقعها قم النقع:    -

 الخضروات(.
 ثواني. لبضع الدافئ بالماء غسلها الغسل:    -
 الخضروات. حجم اضعاف ٥ الماء من كمية وضع من وتأكد الخضروات، بخاط الطبخ:    -
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 WWW.BENSEENA.COM  لمعرفة المزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع الطبي:

 

 :أخرى نصائح
 قم بتفريغ المعلبات )الخضروات أو اللحوم( من السائل داخل العلبة.

 
 :األطعمة في البوتاسيوم كمية حساب

ملغ في اليوم  ٢٠٠٠يقل عن عند المرضى الذين يعانون من مشاكل ارتفاع البوتاسيوم مزمنة، ينصح الخبراء بتناول ما 
الواحد. لذلك، يجب تعلم طريقة حساب كمية البوتاسيوم في األطعمة، للتأكد من عدم تجاوز الكمية المسموحة يومياً. أي 

 ملغ أو أكثر، فإنها تعتبر عالية بالبوتاسيوم. ٢٠٠أطعمة تحتوي على 

  
 لذلك، يجب تعلم طريقة حساب كمية البوتاسيوم في:

 ية من المنتجات الصناعية:األغذ    -
الالصق على المنتج الغذائي وحساب كمية البوتاسيوم. وينصح بالقيام بعملية الحساب قبل تناول المنتج. ويجب  بقراءةذلك 

االنتباه إلى أن الالصق يعطيك المحتوى الغذائي للحصة الواحدة. وعادة تحتوي العلبة الواحدة على العديد من الحصص، 
 بعدد الحصص المتوقع تناولها.ويجب ضرب كمية المادة الغذائية في الحصة الواحدة 

  
 وحساب كمية البوتاسيوم. ٣ –نسب البوتاسيوم المبينة في جدول  بقراءةاألطعمة الغذائية الطبيعية. وذلك     -
 

 نسبة عالية من البوتاسيوم  - طعام أ  
  

 نسبة قليلة من البوتاسيوم  -طعام ب 

حساب حصة 
 البوتاسيوم )مثال(:

 واحدة من طعام الموز:مثالً تناول حصة 
 ملغ ٤٨٠البوتاسيوم )الموزة الواحدة( = 
 ١ x ٤٨٠للبوتاسيوم )المجموع الكلي( = 

 ملغ ٤٨٠=                                 

 :الخيار حصص من ستمثالً تناول 
 ملغ ٨٠الواحدة( = ) الخيارة البوتاسيوم 

  ٦ x ٨٠للبوتاسيوم )المجموع الكلي( = 
 ملغ ٤٨٠=                                  

  
نسبة البوتاسيوم من 

 الحصة اليومية:
 .تقريباً  يشكل ذلك ربع الكمية المسموحة في اليوم الواحد .تقريباً  الكمية اليومية من البوتاسيوم ربعيشكل ذلك 

  
 

 االستنتاج:
من األطعمة المحتوية على  كمياتأي  لذلك تناول

 بوتاسيوم بنسبة عالية، قد يؤدي إلى ارتفاع البوتاسيوم.ال
  

من األطعمة المحتوية على القليل  كميات عالية لذلك تناول
 بوتاسيوم، قد يؤدي إلى ارتفاع البوتاسيوم.المن 

 
 

األطعمة الغذائية، ينصح بتجنب األطعمة التي ( يبين كمية البوتاسيوم الموجودة في بعض من ٣ –الجدول التالي )جدول 
  ملغ في الحصة الواحدة.٢٠٠تزيد عن 
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