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 (diet	salt	Low) قلیلة بالملححمیة 

 :الحمیة اتباع من الھدف

 .مالد ضغط ارتفاع أو السوائل تجمع حدوث منع
 

 :الحمیة لھذه یحتاج من
 غطض ارتفاع مرضى إلى باإلضافة الكلى. مرضى أو القلب ىمرض خاصة سوائل، تجمیع مشاكل من یعانون الذین المرضى

 .الضغط مستوى تخفیض على یساعد الملح تقلیل فإن الدم،

 
 المقدمة:

سام الجسم الصودیوم ھو أحد المعادن األساسیة في الدم، ولھ دور مھم في تحقیق التوازن في كمیة السوائل بین أق
المختلفة. فإن الملح یعمل على إبقاء السوائل داخل األوعیة الدمویة وبالتالي المحافظة على ضغط الدم. ولكن عند ارتفاع 
تركیز الملح في الدم، یؤدي ذلك إلى زیادة السوائل في الدم وبالتالي تجمع سوائل وارتفاع في الضغط. المصدر األساسي 

طعام. قد ینصحك طبیبك باتباع حمیة تحتوي على القلیل من الملح وذلك لمنع حدوث تجمع للملح ھو عن طریق تناول ال
 سوائل.

 

 نصائح عامة:
لتخفیف كمیة الملح في الحمیة الغذائیة. ال یكفي أن ینتبھ المریض إلى الملح الذي یتم إضافتھ إلى الطعام وإنما یجب 

 فینصح اتباع النصائح التالیة: االنتباه إلى كمیة الملح المذابة في الطعام الجاھز.
  االبتعاد عن تناول المنتجات الصناعیة الجاھزة، فإنھا تحتوي على نسبة عالیة من الملح وذلك لحفظھا.    -
 االبتعاد عن تناول األطعمة من خارج المنزل، فال یمكنك التحكم بكمیة الملح الموجود فیھا بشكل جید.    -
من المنزل وخاصة األطعمة الطازجة. وقم بتخفیف كمیة الملح المستخدمة لتحضیر ھذه رّكز على تناول الطعام     -

 األطباق.
 االنتباه إلى مصادر الملح المخفیة وتقنین الكمیات المتناولة منھا.    -

 
 نصائح تفصیلیة:

 

 حلول بدیلة:ال العادات الغذائیة:  
 ملح الطعام 

 
	عدم إضافة ملح إلى الطعام. §

المقبالت المالحة مثل االبتعاد عن تناول  §
 (خاصة الزیتون) مخلالت بأنواعھاال

 استخدم البھارات لتحسین مذاق الطعام  §
 قم بإضافة الحار  §

الملح في الطعام 
 المطبوخ:

 

من تجنب تناول الطعام من خارج المنزل أو  §
 الوجبات السریعة

	قم یتناول الطعام المحضرة منزلیاً  §

	

الملح في المنتجات 
 الصناعیة: 

تجنب تناول المعلبات، الملح من المكونات األساسیة  §
	تساعد على حفظ ھذه المنتجات.التي 

 عدم اإلفراط في تناول الوجبات الخفیفة §
 )المكسرات(مثل الشیبس أو 

اشتري المنتجات التي ال تحتوي على الملح  §
 ) ,Low salt(أو تحتوي على كمیة قلیلة

استخدم الوجبات الخفیفة الطازجة (مثل  §
 شرحات خضروات)

 
: تحضیر األكل -نصائح   

 بأحد ةنكھ تعطي الطعام إلى بإضافات ذلك واستبدل األكل، طبخ في المستخدمة الملح كمیة بتخفیف ینصح
 :التالیة الطرق

 رالحا إضافة   -
 تالبھارا إضافة   -
 بباألعشا تتبیل إضافة   -
 مالثو أو البصل بزیادة   -
 )الخل أو اللیمون (مثل حامض إضافة   -
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 نصائح أخرى:

 یكون دق وتناولھا البوتاسیوم، على تحتوي األمالح ھذه بعض البدیلة، األمالح تناول قبل طبیبك استشر    -
 .حالتك حسب ذلك الطبیب یحدد الكلى. مرضى عند خاصة بحالتك، ضار

 .األنواع) (بعض واألجبان اللحوم في وخاصة المخفیة الملح كمیة إلى االنتباه    -
 

ألطعمةحساب كمیة الملح في ا  
 عن لیق ما بتناول الخبراء فینصح الدم، ضغط ارتفاع أو سوائل تجمع مشاكل من یعانون الذین المرضى عند

ً  ذلك ویساوي الواحد، الیوم في ملغ ٢٤٠٠  كمیة حساب طریقة تعلم یجب لذلك الملح. من صغیرة ملعقة تقریبا
 ىعل یحتوي منتج أي یومیاً. بھا المسموح میةالك تجاوز عدم من للتأكد األطعمة، في الطعام) (ملح الصودیوم

ً  عالي یعتبر ذلك فإن الصودیوم، من أكثر أو ملغ ١٨٠  .بالصودیوم نسبیا
  

 :الطبیعیة األطعمة
 .فیھا الموجودة الكمیة تجاھل وبإمكانك الصودیوم، من عالیة نسبة على تحتوي ال
  

 :الصناعیة المنتجات من األطعمة
 تناول قبل الحساب بعملیة بالقیام وینصح الصودیوم. كمیة وحساب الغذائي المنتج على الالصق ةءبقرا ذلك

 .المنتج
  

 :الواحدة العلبة في الطعام) (ملح الصودیوم كمیة لمعرفة التالیة الخطوات اتبع
 الصودیوم لمعدن اختصار أو )(Sodium الصودیوم عن الغذائیة المادة یاتمحتو جدول في ابحث    .١
)Na( المنتج من الواحدة الحصة في الصودیوم كمیة جدوست. 
 وةالعب في الحصص عدد إلى بالنظر قم الحصص. من معین عدد على المنتج یحتوي قد المنتج، حسب    .٢

 .)container per size Serving( الواحدة
 الصودیوم ةكمی وسینتج الواحدة، العلبة في الحصص عدد x الواحدة الحصة في ومالصودی كمیة اضرب    .٣

 .كاملة العلبة في

 

	

 عبوة البسكویتمثال: 
 

ملغ من  ٢٨٠تحتوي العبوة الواحدة على  الخطوة األولى:
 الصودیوم

 
 . ٦عدد الحصص في العبوة الواحدة یساوي  الخطوة الثانیة:

 
 ـ:وذلك ب: حساب محتوى الصودیوم في العلبة الخطوة الثالثة

محتوى الصودیوم في العلبة =  الصودیوم في الحصة الواحدة 
x عدد الحصص في العبوة الواحدة 

                                  =٢٨٠ x ملغ١٦٨٠=  ٦ 
 

ھذه العبوة تعتبر عالیة جداً بالصودیوم، وال ینصح تناولھا إذا 
كنت تعاني من مشاكل تجمع سوائل، إن أردت تناولھا، فال 

یجب تناول أكثر من حصة واحدة، ألن ذلك یزودك بأكثر من 
 ملغ في تلك الحصة.  ٢٠٠

	

	


