
 درمان کم خًوی فقز آَه:

در افزادی کِ دچار کن خًَی فقز آّي ضدُ اًد درهاى هؼوَل 

تصَرت هکول ّای خَراکی تجَیش ضدُ ٍ در افزادی کِ تا هطکل 

جذب آّي اس دستگاُ گَارش هَاجِ تاضد هی تَاى اس اضکال 

 تشریقی آّي استفادُ کزد.

 تًصیٍ َایی بزای مصزف قزص آَه:

قزظ آّي ّوزاُ چای ،قَُْ،ضیز،هکولْای کلسین،هصزف ًطَد ٍ 

 یا حداقل یکساػت قثل آى ٍیا دٍساػت تؼد آى تاضد.

 جُت افشایص جذب آَه بُتزاست :   

هی تاضد  هاًٌد هزکثات  cاس هَاد غذایی کِ سزضار اس ٍیتاهیي   

،سثشیجات تزگدار تیزُ،تَت فزًگی اضارُ کزد.ًَضیدى آب 

ّوزاُ تا هَاد   cهزکثات یا هصزف هَاد غذایی سزضار اس ٍیتاهیي  

غذایی کِ حاٍی آّي تاال ّستٌد هی تَاًد جذب ایي هادُ را افشایص 

 دّد.

 

 تظاَزات بالیىی:

کن خًَی فقز آّي یک ػالهت تَدُ ٍ تِ ػلت سایز تیواریْا ایجاد 

هی ضَد.تیواری تصَرت تدریجی ظاّز ضدُ ٍ هؼوَال تیواراى در 

هزاحل اٍلیِ اس خستگی سٍدرس ،تی حَصلگی،اختالل توزکش 

 حَاس ،تپص قلة،ٍ.. ضکایت دارًد.

رًگ پزیدگی پَست تیوار قاتل هطاّدُ است.در صَرتیکِ تیواری 

 طَالًی ضَد ػالین سیز حاصل هی ضَد:

 التهاب زبان-1

 ضکٌٌدگی ٍ صاف ضدى ٍ قاضقی ضدى ًاخي در هزاحل پیطزفتِ-2

 تغییز رًگ،ضکٌٌدگی ٍ ریشش هَ-3

در ضوي ػالقِ سیاد تِ خَردى خاک هی تَاًد یک ػالهت کن 

 خًَی فقز آّي تاضد.

 

 کم خًوی چیست؟

کن خًَی حالتی است کِ در آى هقدار گلثَل قزهش کوتزاس 

 هیشاى طثیؼی است.

 کم خًوی فقز آَه چیست؟

کن خًَی فقز آّي ضایغ تزیي فزم کن خًَی در سزاسز 

جْاى است.تیطتزیي ٍضایؼتزیي ًَع ایي کوثَد حاصل 

 تغذیِ است.

 عًامل افایص دَىدٌ خطز:

 تغذیِ ًاهٌاسة

 سال 06سي تاالی 

 یک تیواری اخیز هثل سخن دٍاسدِّ یا سخن هؼدُ 
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 بسمٍ تعالی 

 

 

 

 عىًان:کم خًوی

 

 

 

 

 تُیٍ ي تىظیم:

 حدیثٍ پىاَی

 سًپز يایشر امًسش بیمار

 بیمارستان ضُید اوصاری ريدسز
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خَردى غذاّای حاٍی آّي هثثثل گثَضثت       

قزهش ،جگز ،قلَُ ،سثشیْای دارای تزگ سثثثش   

تیزُ هاًٌد جؼفزی،اسفٌاج ٍ حثثثَتثات هثثثل          

ػدس ٍ لَتیا ٍ استفادُ اس خطکثار هثثل تثَت     

خطک ،آلَ ،اًجیز خطک،ٍ کطثوثص هثٌثاتثغ        

 خَتی اس آّي ّستٌد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 —هٌثغ: فاطوِ تْزام ًژاد ،پزستاری داخلی جزاحی گَارش

 2606تزًٍز سَدارث 
 

 

 

 عًارض جاوبی قزص آَه:

در تزخی افزاد هصزف قزظ هٌجز تِ ػَارضی ًظیز 

تَْع،یثَست در افزاد ضدُ ٍ تؼضی افزاد اس طؼن فلشی 

 تؼداس هصزف قزظ ضکایت دارًد.

تَجِ داضتِ تاضید کِ تیزُ ضدى رًگ هدفَع در سهاى 

هصزف قزظ آّي طثیؼی تَدُ ٍ تِ هؼٌای خًَزیشی 

 دستگاُ گَارش ًویثاضد.

 

 

 

 


