
هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا ع� �شخ�ص من طب�بهم، 
و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة 

الطب�ة المستمرة

ات المعلومات الصادرة عن دل�ل الموارد  ���
الصح�ة معتمدة من ق�ل اللجنة االس�شارة 

� جنوب 
األهل�ة لش�كة الرعا�ة الصح�ة األول�ة ��

� � المحلي�� � العمومي�� � والممارس��
غرب س�د��

دل�ل
الموارد

الصح�ة

 منطقة 
جنوب 

      �
غرب س�د��

ما هو؟
ي الجسم.  من أك�ث أعراض فقر الدم 

ف �ف ي من خاليا الدم الحمراء السليمة، ويقلل ذلك من تدفق األكسج�ي
يحدث فقر الدم عندما ال يحتوي جسمك عىل ما يك�ف

ي ضيق التنفس والصداع والدوخة ورسعة دقات القلب.     
شيوعا هو اإلجهاد،  كما يمكن أن يتسبب فقر الدم أيًضا �ف

يمكن أن تصاب بفقر الدم عندما يحدث أي من التالي لجسمك:
ي من خاليا الدم الحمراء - ويسمي هذا بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد	 

ال ينتج جسمك ما يك�ف
ف من المعدة أو األمعاء	  ف يفقد جسمك الكث�ي من الدم - بسبب الدورات الطمثية الغزيرة أو ال�ف
يدمر جسمك خاليا الدم الحمراء - بسبب أمراض وراثية وأمراض المناعة الذاتية. 	 

 . سيعتمد عالجك عىل مسبب فقر الدم لديك، وقد يكون بسيًطا كتناول حبوب الحديد مثال. إال أن البعض قد يحتاجون إل خطة عالج مفصلة أك�ث

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
قد يقوم طبيبك بإجراء فحوصات لمعرفة سبب إصابتك بفقر الدم. سوف يتحدث طبيبك العام معك عن تاريخك 

ي معدتك وأنماط الدورة الشهرية عند النساء.
ي تتناولها، والحمية وأي أعراض �ف ، واألدوية ال�ت ي

المر�ف
قد يقوم طبيبك العام أيضا بأخذ عينات الدم والبول لتحليلها. قد يو�ي الطبيب بخطة عالجية أو يحيلك إل 

ه بها،  ي تخ�ب ، بناًء عىل الفحوصات والمعلومات ال�ت ي
أخصا�ئ

ي تتبع حالتك من خالل عمل تحاليل منتظمة للدم. يعتمد عالجك عىل سبب فقر الدم لديك. فقد 
وسوف يستمر �ف

ي أمراض الدم إذا 
يكون قص�ي المدى )ثالثة إل ستة أشهر( أو يستمر مدى الحياة. قد يحيلك طبيبك العام إل أخصا�ئ

لم تتحسن حالتك مع العالج.

 ماذا بوسعي أن أفعل؟       
م بخطة عالجك وأخ�ب طبيبك العام إذا الحظت أي أعراض جديدة أو إذا بدأت تشعر بالتوعك. ف ال�ت

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟
ي مستشفيات بانكستاون وباورال وكامبلتاون وليفربول. بوسع 

ي عيادات �ف
ي المنطقة الصحية المحلية لجنوب غرب سيد�ف

تدير خدمة طب أمراض الدم �ف
طبيبك العام إحالتك إل أقرب عيادة عند الحاجة.

 . ي
ي القطاع الخاص ليقوم بتقييم وعالج إضا�ف

ي �ف
قد يحيلك طبيبك العام إل أخصا�ئ

    أين يمكنني العثور على المزيد من المعلومات؟                      
 	betterhealth.vic.gov.au :قناة الصحة األفضل – فقر الدم
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 فقر الدم )األنيميا(      
ة معلومات عن حالة صحية ن�ش

ي مارس/آذار 2020
صدرت �ف

فقر الدم والجراحة

أخ�ب طبيبك العام إذا كنت 
تخطط إلجراء أي جراحة بما 

فيها جراحة األسنان

إذ يؤدي رفع مستويات الحديد 
قبل الجراحة إىل تقليل مخاطر 

احتياجك إىل نقل الدم أثناء 
الجراحة أو بعدها.

ا لها؟ 
ً
ي يجب أن أكون مدرك

ما األعراض ال�ت

هل يجب أن أتناول أي أدوية؟ 

ي بفقر الدم؟
كم ستستمر إصاب�ت

هل يجب أن أتناول مكمالت الحديد؟

ي يمكن أن أطرحها 
ما األسئلة ال�ت

؟ ي عىل طبي�ب

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/anaemia
https://www.healthdirect.gov.au/anaemia

