
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 
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جنوب 

      �
غرب س�د��

ما هو؟ 
ن  ، والهيموجلوب�ي ن ي جسمك. فأنت بحاجة إىل الحديد إلنتاج الهيموجلوب�ي

فقر الدم الناجم عن َعَوز الحديد هو نوع من أنواع فقر الدم يسببه نقص الحديد �ن
ن لجسمك،  ي من األكسج�ي

ن لديك غ�ي كافية، فلن يتوفر ما يك�ن ن داخل خاليا الدم الحمراء. عندما تكون كمية الهيموغلوب�ي ن خاص يحمل األكسج�ي هو بروت�ي
مما سيشعرك بالتعب أو بالتوعك. لفقر الدم الناجم عن َعَوز الحديد مسببات عديدة مختلفة مثل الحمية أو تناول بعض األدوية أو الدورات الشهرية الغزيرة.

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
 : سيحاول طبيبك العام تحديد سبب انخفاض مستويات الحديد لديك. قد يقوم طبيبك العام بالتاىلي

 يحيلك إلجراء تحاليل الدم والبول      	 
يوصيك بإجراء تنظ�ي للمعدة والقولون للتحقق من صحة جهازك الهضمي	 
يوصيك بإجراء فحص بالتصوير )التصوير المقطعي المحوسب أو الموجات فوق الصوتية(	 
ي إذا دعا األمر	 

يحيلك إىل أخصا�ئ
     :  يعتمد عالجك عىل السبب الكامن لفقر الدم.  قد يقوم طبيبك العام بالتاىلي

يوصيك بإدراج المزيد من األطعمة الغنية بالحديد ضمن حميتك	 
ي تناول مكمالت الحديد )إال إذا كنت ستخضع لتنظ�ي المعدة والقولون(	 

يوصيك بالبدء �ن
يحيلك طبيبك إىل قسم الطوارئ إذا كانت حالتك حادة	 

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟ 
ي األسابيع التالية لبدء العالج وقد:

ي مقابلتك بانتظام �ن
غب طبيبك �ن س�ي

يوصي بإجراء تحاليل الدم للتحقق مما إذا كان العالج يعمل بشكل جيد	 
يستفرس منك عما إذا كان تناول مكمالت الحديد يسبب لك أي مشاكل 	 
ي إذا دعا األمر	 

يحيلك إىل أخصا�ئ
قد تحتاج إىل تناول المكمالت لمدة ستة أشهر أو أك�ث لزيادة مخزون الحديد لديك. 

 ماذا بوسعي أن أفعل؟     
. قم  ي استخدام مكمالت الحديد كما ُوصفت لك – ح�ت وإن شعرت أنك بخ�ي

استمر �ن
ي حسب توجيهات طبيبك العام. أخ�ب 

ي نظامك الغذا�ئ
ن األطعمة الغنية بالحديد �ن بتضم�ي

أي ممارس رعاية صحية آخر تراجعه أنك تتعالج من فقر الدم الناجم عن عوز الحديد.

 لمعدتك ولتخفيف ذلك تناولها 
ً
ي بعض األحيان إزعاجا

قد تسبب مكمالت الحديد �ن
ن ج. ابدأ بنصف الجرعة  ي بالفيتام�ي عىل معدة خاوية أو مع فواكه أو عص�ي فاكهة غ�ن

الموص بها، واعمل عىل زيادة الجرعة ببطء ح�ت تبلغ الجرعة الكاملة.

 أين يمكنني معرفة المزيد؟    
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 فقر الدم الناجم عن 
ة معلومات عن حالة صحيةَعَوز الحديد      ن�ش

ي أغسطس/آب 2020
صدرت �ف

ما أنواع األطعمة الغنية بالحديد؟ 

ّ تجنبها؟  هل هناك أية أطعمة علي

كم من الوقت ستستمر حالة فقر الدم لدي؟ 

ا لها؟
ً
ي يجب أن أكون مدرك

ما األعراض ال�ت

ي يمكن أن أطرحها 
ما األسئلة ال�ت

؟ ي عل طبي�ب

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/iron-deficiency-adults
https://patient.info/allergies-blood-immune/anaemia-leaflet/iron-deficiency-anaemia

