
مصرف قرص آهن با نظر پزشك در درمـان كـم            
خونــي بــسيار موثــر اســت بــراي جلوگــيري از          
عوارض گوارشي ناشي از مصرف آهـن تكميلـي          

دارو را در حداقل مقدار شروع كرده  ) قرص آهن ( 
و در سه مرحله مصرف كنيد و به تدريج بر مقدار        

 .مصرفي بيفزائيد 

در برخــي از مــوارد  كــم خونــي بــدليل كمبــود            
  است در اين موارد مصرف لبنيـات         12ويتامين ب 

و محصوالت تهيه شده از آنها ،تخم مرغ ،گوشـت      
 .و خصوصا گوشت مرغ بسيار مفيد است 

افراد مسن و اشخاص مبتال به چربـي  :   توجه كنيد   
خون بايد مواد فوق را با نظـر كارشـناس تغذيـه             

 . مصرف نمايند 

ت  ود تان  ت  ھد ا   

نده  : ه   
غذ  ناس  نام آر   ،        کار اد  ا  

ن   ه با  قا ی  ه  ی و ر و آم  ب ا  

كـاهش هموگلوبيـن    :   الزمست بدانيد  كـه       
خون در آخرين مراحل كـم خونـي بـروز ميكنـد و              
 .معموال در اين هنگام عالئم كم خوني ظاهر شده اند 

درمان دارويي و تغذيه اي بايد تا چـنـد مـاه پـس                 
ازطبيعي شدن هموگلوبين خون نيز ادامه يـابـد تـا             
عالوه بر طبيعي شدن سطح هموگلوبين ساير ذخاير        

 .بدن نيز به حالت اوليه برگردند

بنابراين هرگز پس از برطرف شدن عالئـم كـم خـونـي               
درمان خود را قطع نكنيد اين كار حتما بايد طبق دستـور            

 .پزشك معالج صورت گيرد 
 

 هنرمند:طراح 



خون در حقيقت عصاره حيات در بدن موجودات زنـده    
است و شامل بخش هاي متعـددي از جملـه سـلولهاي            

 .است ... خوني ،هموگلبين و 

كم خوني وضعيتي اسـت كـه در آن تعـداد گلبولهـاي             
قرمز و يا ميزان هموگلبين خـون كـاهش مـي يابـد و               

 .درنتيجه تنفس بافتي دچار مشكل ميگردد

كم خوني بر اساس عامل بوجود آورنده آن به دو 
 :دسته تقسيم ميشود 

مثل كم خونـي ناشـي از        :  كم خوني غير تغذيه اي      
خونريزي هاي مزمن ،برخي از بيماري هـا ،اثـرات          

 سمي برخي از داروها و اختالالت ژنتيكي

كه در اثر ناكـافي بـودم      :   كم خوني هاي تغذيه اي      
دريافت ويا افزايش نياز به برخي مـواد مغـذي از            
جمله آهن پروتئين و بعضي از ويتامين هـا ايجـاد           

 .ميشود 

عالئم كم خوني معموال بصورت ضـعف و        :   عالئم  
بي حالي ،احساس خستگي و سرگيجه حالت تهوع    
،بي اشتهايي ،سوء هاضمه  و رنگ پريدگي ،خواب         
رفتن وسوزن سوزن شدن دست و پا در مراحـل           

 .پيشتر بروز ميكند

 :در اين خصوص به نكات زير توجه كنيد 
جگـر ،كليه،گوشـت    :  منابع غذايي حاوي آهن عبارتند از        

قرمز،ماهي ،ميوه هاي خشك،غالت كامل و دانه ها ،تخـم       
 .مرغ همچنين اسفناج و جعفري

سعي كنيد اين مـواد را در مقـاديري بيـشتر از معمـول               
 استفاده كنيد 

مـرغ ،ماهـي     ( بـار از انـواع گوشـت         1-2روزانه  حداقل  
 .استفاده كنيد ) وگوشت گوساله و گوسفند 

از مصرف چاي و قهوه تا يكساعت قبل  و بعـد از غـذا                
 .خودداري كنيد 

مصرف نوشابه هاي حـاوي كربنـات و فـسفات مثـل پپـسي               
ميزان جذب آهن از غـذا را كـاهش ميدهـد بـا آن خـودداري                 

 .كنيد 

نان هايي كه با خمير ورنيامده تهيه ميـشوند نـيز جـذب             
آهن را كاهش ميدهند حتي االمكان از مـصرف اي نانهـا            

 .پرهيز كنيد 

 

در عوض مصرف منـابع ويتـامين ث مثـل مركبـات             . 
به جذب بيشتر آهن كمك ميكنـد الزم     . . ،توت فرنگي و    

 .است همراه با غذا حتما اين مواد را ميل كنيد 
مصرف يك ليوان آب پرتقال در روز عالوه بـر كمـك بـه               
جذب اهن مقدار مورد نياز ويتـامين ث  و  را نـيز تاميـن                  
ميكند اين ويتامين يكي از مواد ضروري براي خونـسازي           

 .است 

مصرف خـشكبار از قبيـل پـسته ،گردو،بـادام تـوت              
خـــــــشك،برگ هلو،بـــــــرگ زردآلو،انجيـــــــر      

 .خشك،كشمش،خرما بسيار مفيد است 


