کم خونی چیست؟
به کاهش گلبولهای قرمز وزوو ب بزالبان کو کزاهش
ظرفیت حمل اکسیژو ،کم وولی گفته می شود.






ضدف عمومی

ایبوبربفع



کاهش اشتها (به بیژه در کودکاو)

زوم های دستااه گوار



اشکان در الجا فدالیت های ربزمره



میل شایا به ووردو غذاهای ازرد ،حبزه یز یزا

استفاده طواللی ما

از داربهایی مالنا کسپریع ب

کم وولی ها بر اساس علت ب یا شکل گلبولهزای قرمز

ایع لوع کم وولی می اوالا لاشی از کاهش جذب کهزع

طبقه بنای می شولا ،درکم وزولی فقزر کهزع ادزااد

موجود در رژیم غذایی بالبان عوامل زیر باشا:

گلبون های قرم وزوو بزالبان کمبزود کهزع کزاهش
می یابا .سلون های باو برای اینکزه بوزوبی فدالیزت
کننا بایا اکسیژو کافی دریافزت لماینزا ،هموگلزوبیع
یک پربائیع حامل اکسیژو در ووو بوده ب کهع یکی از
اج اء اصلی هموگلوبیع می باشا که در صزور کمبزود
کو ووو لمی اوالا بطور موثر اکسیژو را حمزل لمایزا.
کم وولی فقر کهع شایدتریع لوع کزم وزولی در امزا
گربه های سنی می باشزا بطوریکزه حزابد  20درصزا
زلاو50 ،درصا والم های باردار ب 3درصا مرداو دچزار
ایع کم وولی می شولا.



بیماری سلیاک



بیماری کربو



جراحی بای پس مداه



مصرف کلتی اسیاها
دالیل دیار:







از دست دادو ووو(مثال وولری ی هزای شزایا ب



در بدیی افراد ممکع است اپش قلب ب درد قفسزه
سینه لی مشاهاه گردد.



ب در صورایکه ایع اوتالن برای ما

طواللی ادامه

یابا می اوالا منجر به زوم دهاو  ،اوتالن در بلع ب
قاشقی شاو لاوع ها شود.

عا رعایت اصون بهااشتی ب ابتال به بیماری هزای

مادراو بایا اوجه داشته باشنا که کودکاو مبتال به ایع

الالی ب عفولی

کم وولی بیش از سایریع شزالس ابزتال بزه بیماریهزای

بارداری های مکرر بوصوص اگر فاصله بیع کلها کم

عفولی را دارلا.

باشا.

آزمایشاتی که برای تشخیص بیماری و علت آن انجام

مصرف چزای ب بدیزی از د کزرده هزای گیزاهی

می گیرد عبارتند از:

بالفاصله بدا از غذا

دالیل کم خونی فقر آهن:

ووردو چی های عجیب مالنا گل بالی ب واک.



خانم هایی که در دوران بارداری و شیردهی قرار دارند بیش از

کزمزززایش الزززاازه گیزززری هموگلزززوبیع ب
همااوکریت ووو.

سایرین در معرض این نوع کم خونی می باشند.



کزمایش ظرفیت ااصان کهع (ای کی بی سی)



اوتالن در جذب کهع

اوجه داشته باشیا که در کشورهای در حان پیشزرفت



برسی فریتیع سر



کمبود کهع موجود در رژیم غذایی.

مالنا کشور ما ،علت اصلی ایع لزوع کزم وزولی رژیزم



بررسی سطح کهع سر



در کودکاو بالبان مسمومیت با سرب امکاو ایجزاد

غذایی لا مناسب می باشا.



بررسی گلبولهای قرم ووو

ایع کم وولی بجود دارد.

ووشبوتاله ژلتیک در کمبود کهع ب کم وولی لاشزی از



کزمایش ووو موفی در مافوع

بطور کلی زلاو در مقایسه با مزرداو خوزایر کمتزری از

کو دوالت مستقیمی لاارد مار کلکه بیماریهای ژلتیکی



در مواردی ممکع است لموله بزرداری از مزز

کهع دارلا زیزرا مقزااری از کو را در طزون دبره هزای

باعث فقر کهع در باو شولا.

پریودی از دست می دهنا ،در مرداو ب زلاو یائسه کزم

عالئم این نوع کم خونی چیست؟

طواللی ما دبراو پریودی)

استوواو لیاز باشا.
درمان:

وولی می اوالا بالبان وولری ی های دسزتااه گزوار



احساس وستای ،سردرد ب سرگیجه

درماو بیماری بستای به شا کم وولی دارد ،مدمزوالا

لاشی از عوامل زیر اافاق افتا:





پوست رلگ پریاه

افراد لیاز به دریافت مکمل هزای کهزع بصزور قزرص

سرطالهای مری ،مداه ب ربده





احریک پذیری

(فربس سولفا ) یا شربت دارلا ،ایع مکمزل هزا بایزا

باریس های مری



شکنناه شاو لاوع ها

حااقل ربزی یک بار ب برای ما

 3-6ماه طبز لرزر

پ شک مصرف شولا ،اوجزه داشزته باشزیا کزه ربلزا

گوشت ب جار ،کشمش ب سب یجا

بهبودی بیماری کهسته می باشا ب شایا الز باشا کزه

مالنا اسفناج لبایا فرامو

شود.

فرد برای ماهها یا سالها ایع مکمل ها را مصرف لمایا.

برای پیشگیری چه باید کرد؟

هناا مصرف ایع مکمل ها لکا زیر را ما لرر داشزته



باشیا:


برای جذب بهتر کهع بایا مکمل ها با مدزاه وزالی
سزاعت بدزا از کو ،امزا در صزور عزا احمززل



اگر بدا از مصرف ایع مکمل هزا دچزار درد شزکم






شیر ب کلتی اسیاها با جذب کهع ازااول دارلزا ب
لبایا هم ماو با مکمل ها مصرف شولا.

اف ایش جذب کهع می شولا ،پس کلها را در رژیزم

در مورد مکمل هایی که بصور مایع هستنا بهتزر

غذایی وود بانجالیا.


حل برده ب سپس اولیه لماییا ب بالفاصله بدزا از
مصرف دهاو وود را بشوییا.



فرلای ،گوجه فرلای ب کلزم بربکلزی باعزث

مواظب کودکاو باشیا اا دچار عفولت های الالزی
لشولا.

 از مصرف داربهایی مالنا کلومینیو ا جی اس یزا

مصرف غذاهای حابی فیبر احتمان ایجاد یبوسزت

کلومینیو هیاربکسایا یزا فزرابرده هزای لبنزی

لاشی از دارب را کاهش می دها.

بوصوص شیر با کهع یا غذاهای حزابی کو پرهیز

ایع ارکیبا

می اوالنا باعث ازییر رلگ مافوع به

صور سب ایره یا سیاه رلگ شولا که ایع حالزت
لاراو کنناه لبوده ب با گذشت زماو ازییر میکنا.


مصرف منابع حابی بیتامیع سزی مالنزا مرکبزا ،
او

است با لی لوشیاه شولا یا اینکه قاش را بزه ازه



امامی کودکاو از  6ماهای اا پایاو دب سالای بایزا
قطره کهع دریافت کننا.



به علت رسوب احتمالی ارکیبا کهع در دلزااو ب
لثه ها رعایت بهااشت دهاو ب دلزااو امزر بسزیار
مهمی است.

ب مهمتر از همه مصرف غذاهای سرشزار از کهزع مثزل
زرده اوم مرغ ،ماهی ب ربغزع مزاهی ،لوبیزا ب لوزود،

مركزآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

والم های باردار بایا از ماه چهار اا سه ماه بدزا از
زایماو داربی کهع مصرف کننا.

شایا به پ شکتاو اطالع دهیا ،شزایا الز باشزا
می او دارب ب یا لوع کلرا ازییر دها.

در صززورایکه کهززع کززافی در رژیززم شززما یافززت
لمی شود می اوالیا از مکمل ها استفاده کنیا.

می اواو کلها را همراه با غذا میل لمود.



در رژیم غذایی وود حتماا غذاهای حزابی کهزع را
بانجالیا.

مصرف شولا ،ارجیحاا یک ساعت قبل از غذا یزا دب



دارای بزر

سزب

کم خونی
و

فقر آهن

کنیا.

 ترجیحاً از نوشیدن چای ،یک ساعت قبل از غذاا
تا دو ساعت بعد از آن خودداری کنید.
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