
     تجنب األطعمة الغنية بالملح المخفي واألطعمة الغنية بالملح. ال تتجاوز 5-6 غرام/يوم. 
     تجنب تمامًا األطعمة الغنية بالملح إذا كان المحتوى لكل 100 غرام من منتج الملح أكثرمن 1,2 غ

     يجب الحد من األطعمة إذا كان المحتوى لكل 100 غرام يتراوح بين 0,4 إلى 1.1 غرام من الملح
يحتوي الملح أو ملح البحر أو ملح الهيمااليا على نفس كمية الصوديوم تقريبًا مثل الملح الطعام

 

عالش    الوقاية / العالج من ارتفاع ضغط الدم  

القلب الكلى  الدماغ

تجنب ! 

نظام غذائي صحي ومتوازن

 ارتفاع ضغط الدم

كيفاش    الوقاية/ العالج من ارتفاع ضغط الدم  

ارتفاع ضغط الدم خطر على صحتك 

              الحرص على تناول : 
    5 حصص من الخضروات من جميع األلوان (400 غرام/يوم على األقل)

    الحبوب الكاملة الغنية باأللياف (على األقل 3-4 مرات في األسبوع)
    الكمية الكافية من الكالسيوم (3 منتجات ألبان غير دهنية/يوم باإلضافة إلى مصادر أخرى للكالسيوم)

 

ملح الطعام : 1 ملعقة صغيرة = 6 غرام ملح أو 2400 ملغ من الصوديوم.
النظام الغذائي بدون ملح مضاف يجلب 2 غرام من الملح يوميًا. 

 يفضل إستهالك األطعمة منخفضة الملح إذا كان المحتوى لكل 100 غرام 0,3 غرام ملح.
80٪ من الملح الذي نستهلكه يأتي من األطعمة المصنعة والمعلبة والطعام خارج المنزل،  

وليس الملح المضاف للطهي أو التوابل.

 المنصوح بها
كميات الملح

الماكلة المسوسة الى مانزيدوهاش ملح هي خالية من الملح
خطأ النظام الغذائي بدون ملح مضاف يجلب 2 غرام من الملح يوميًا

األطعمة التي ليس لها طعم مالح خالية من الملح. 
خطأ البسكويت،رقائق الحبوب لفطور الصباح، بعض االجبان ماعندهاش نكهة مالحة  ولكنها

 غنية بالملح
  الحد من الملح مفيد فقط لكبار السن ومرضى ضغط الدم

خطأ حتى األشخاص الى ليس لديهم مرض يجب أال يتجاوزوا 6 غرام في اليوم من الملح
عدم تناول الملح يسبب مشاكل صحية 

خطأ نظام غذائي بدون ملح مضاف يجلب2 جرام من الملح يوميًا ، بما يكفي لتلبية حاجياتنا
 اليومية من الصوديوم

 

معلومات شائعة 
وخاطئة

نصائح للوقاية والتحكم في

العين



تجنب نمط الحياة الخاملة وتحرك بانتظام
الخيار المثالي هو اختيار إحدى هذه التمارين وفقًا لقدرتك البدنية:

     45 دقيقة في اليوم من التمرين منخفض الكثافة: المشي4 كم/ساعة، سقي النباتات ، الحرف اليدوية
     30 دقيقة في اليوم من النشاط متوسط   الكثافة: مشي سريع 6 كم/ساعة، ركوب الدراجات ، السباحة 

     20 دقيقة في اليوم من النشاط المكثف: القفز على الحبل ، كرة القدم 
يجب عليك مراقبة قدرتك على تحمل الجهد من خالل:

التحقق من أن لديك نفسًا كافيًا إلجراء محادثة مع الجهد المبذول.
توقف عن بذل كل جهد إذا كنت غير قادر على نطق أكثر من أربع إلى ست كلمات دون أن تلهث.

انتظر ساعتين بعد تناول الوجبة لممارسة الرياضة وال تنسى شرب السوائل أثناء التمرين

(méditation, sophrologie )ممارسة تقنيات وتمارين التخفيف من التوتر والقلق النفسي مثل التأمُّل
التحكم في الوقت 

تنظيم وقتك يخليك تبعد وتتفادى اإلرهاق

حدد هدف الوزن: حافظ على وزنك = إلى العالمة العشرية بعد متر طولك.
مثال: 70 كغ لـ 1,70 م أو 60 كغ لـ 1.60 م. أبعد من هذه األرقام هو زيادة الوزن

أوزن روحك  بانتظام :
                           على األقل 1-2 مرات في األسبوع للمرضى المستقرين

           على األقل 2-3 مرات في األسبوع  للمرضى الآخرين
           أوزن  روحك في الصباح قبل الغداء وبعد التبول مرتديًا نفس الكمية من المالبس

زيادة الوزن بمقدار 2-3 كغ خالل أيام قليلة هي حالة طبية طارئة

تخفيف الضغط النفسي

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

قلة النوم أو نوم غير جيد يمكن أن يتسبب فى ارتفاع ضغط الدم.
حاول التخلص من القلق قبل حلول وقت النوم.

الحرص على المحافظة على الوزن المثالي

نوم مريح

ا�قالع عن التدخين

هذه ا¦عشاب قد تساعدك على التحكم في معدل ضغط الدم

المواد الكيميائية الموجودة في دخان التبغ يمكن أن تلحق الضرر بقلبك وأوعيتك الدموية.

الثوم: 4 إلى 5 فصوص من الثوم الطازج/اليوم
أوراق الزيتون: ضع 3 مالعق كبيرة من أوراق الزيتون في 1 لتر من الماء المغلي لمدة 10 دقائق.

الزنجبيل: أضف 5 غرام زنجبيل طازج أو 0,5 إلى 1 غرام مسحوق في 150 مل إلى 250 مل من الماء
 لمدة 5 إلى 10 دقائق.

قبل استخدام االعشاب الطبية، اطلب من طبيبك النصيحة لتجنب التفاعالت مع األدوية


