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إبقاء األدوية بعيدا عن متناول األطفال
حبوب الحديد، مثلها مثل جميع األدوية األخرى، يجب وضعها يف خزانة مقفولة بعيدا عن متناول يد األطفال.  >

إن كمية صغرية من الحديد يمكن أن تكون سامة، أو حتى مميتة، بالنسبة للُرّضع واألطفال الصغار.  >

ال يجوز بتاتا إعطاء الطفل جرعة مخصصة للبالغني.   >

يف حالة تناول طفل بشكل عريض لحبوب حديد، يتوجب االتصال فورا بمركز معلومات السموم   > 
)Poisons Information Centre( عىل الرقم 131126.

    A guide to taking iron tablets – Arabic / صفحة 1 من 2العربية

دليل تناول حبوب الحديد
معلومات للمريض والعائلة ومقدم الرعاية

ما هي أهمية الحديد؟
اجسامنا بحاجة للحديد. حيث يقوم جسم االنسان باستخدام الحديد لصناعة الهيموغلوبني – وهو الجزء من خاليا الدم 

الحمراء املسؤول عن نقل االوكسجني اىل جميع انحاء الجسم. كما أنه مهم لقوة عضالت الجسم والطاقة والوظائف 

الذهنية الجيدة. انخفاض مستويات الحديد يف الجسم قد يؤدي اىل الشعور بالتعب وعدم القدرة عىل أداء النشاطات 

اليومية االعتيادية. وعند حصول املزيد من االنخفاض يف مستوى الحديد يف الجسم، سينخفض مستوى الهيموغلوبني 

اىل أقل من الطبيعي، وهي الحالة التي تعرف باسم فقر دم نقص الحديد.

ملاذا يمكن أن يصف يل الطبيب حبوب حديد أو رشاب حديد؟
سيصف طبيبك حبوب حديد أو رشاب حديد عندما ُتظهر نتائج تحاليل الدم أنك بحاجة للمزيد من الحديد، فعندما 

ينخفض الحديد يف الجسم يصبح من الصعب الحصول عىل كمية كافية منه بمجرد تغيري نظامك الغذايئ. تحتوي حبوب 

الحديد ورشاب الحديد عىل مادة الحديد بمستويات أعىل مما هو موجود يف الغذاء، مما يساعد عىل تعويض الحديد بشكل 

أرسع. يجب تناول حبوب الحديد فقط عندما يوىص الطبيب بذلك.

هل أن جميع أنواع حبوب الحديد أو أرشبة الحديد متشابهة؟

ال. إن كمية الحديد تختلف كثريا جدا من نوع آلخر من الحبوب أو األرشبة. يمكن رشاء أنواع كثرية مختلفة من حبوب 

الحديد واملقويات بدون وصفة طبية، ولكنها ال تحتوي جميعها عىل كميات كافية من الحديد ليك ُتحدث فرقا يف مستوى 

الحديد بالجسم. إن من املهم أن تتناول الحبوب التي يويص بها طبيبك.

كيف أتناول حبوب الحديد؟

أّتبع تعليمات طبيبك بشأن عدد الحبات التي يجب أن تتناولها ومتى يتم تناولها.   >

تناول الحبة كاملة، بدون أن تطحنها أو تمضغها.   >

يقوم الجسم بامتصاص الحديد عىل أفضل وجه حينما تكون املعدة فارغة )ساعة قبل تناول وجبة الطعام أو ساعتان   >
بعدها(، مصحوبا بقدح ماء أو عصري. إن فيتامني يس املوجود يف عصائر الفاكهة يمكن أن يساعد عىل دخول كمية أكرث 

بقليل من الحديد اىل الجسم ولكنه ليس رضوريا، حيث أن املاء لوحده كاٍف. 

ال تتناول حبة الحديد أو رشاب الحديد مع الشاي أو القهوة أو الحليب أو الكاكاو أو الكوال أو النبيذ، حيث ان هذه   >
املرشوبات تخفض مقدار الحديد الذي يمتصه الجسم. 

ال تتناول األدوية التالية يف نفس الوقت مع حبوب الحديد أو رشاب الحديد: الكالسيوم؛ مضادات الحموضة )مثل   >
ميالنتا و جافسكون(؛ بعض أدوية هشاشة العظام أو الغدة الدرقية أو الباركنسون؛ وبعض املضادات الحيوية. اسأل 

الطبيب أو الصيديل عن عدد الساعات الواجب انتظارها بني تناول كل دواء والدواء اآلخر.
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 ............................................... خطة الحديد خاصتي: أسم حبة )حبوب( الحديد املوىص بها: 

أو وضع دائرة حول أي من األدوية التالية:
Ferro-tab, Ferro-f-tab, FGF, Fefol, Ferrogradumet, Ferrograd C, Maltofer

 ..................................................................... الجرعة / كم مرة يجب تناولها: 

تاريخ البدء: ................................تاريخ تحاليل املتابعة: ....................................

 .................................................................................. مالحظات أخرى:

 ..................................................................................................

    A guide to taking iron tablets – Arabic / صفحة 2 من 2العربية

دليل تناول حبوب الحديد )بقية( 

ما هي املضاعفات الجانبية التي يمكن أن أتعرض لها؟ كيف يمكنني تخفيفها؟
ال يتعرض الجميع ملضاعفات جانبية كنتيجة لتناول حبوب الحديد أو رشاب الحديد. وإذا حصلت مضاعفات جانبية، فإنها 

تخف مع تعّود الجسم عليها. تتضمن املضاعفات الجانبية ما ييل: 

إمساك وإسهال. إن تناول املزيد من السوائل واأللياف ضمن نظامك الغذايئ يمكنه أن يساعد يف تخفيف اإلمساك. أطلب   >
من الطبيب أو الصيديل املشورة عند الحاجة بشأن دواء ُمسهل خفيف.

اضطراب يف املعدة أو غثيان )شعور برغبة يف التقيؤ( أو ألم يف املعدة )تشنجات(. إن تناول الحديد مع الطعام أو يف الليل   >
يمكن أن يخفف من ذلك، كما يمكن تخفيف هذه األعراض عن طريق تناول الحديد بمقادير أصغر )مثال تناول حبة 

واحدة مرتني أو ثالث مرات يف األسبوع( أو تناول جرعة أقل من الحديد كل يوم )مثال تناول رشاب الحديد( مع زيادة 

املقدار تدريجيا – ال يمكن إجراء هذه التغيريات إال بعد استشارة طبيبك. 

إن من الطبيعي ان يؤدي تناول حبوب الحديد اىل ظهور الغائط بلون أسود.  >

ال يستطيع البعض تحّمل حبوب الحديد أو رشاب الحديد، فال تقلق إذا حدث لك هذا حيث يمكن إعطاء الحديد عن طريق 

الحقن بالوريد. أطلب نرشة معلومات حقن الحديد بالوريد )Intravenous Iron Infusion( إذا كان لديك عدم التحمل هذا. 

األمور التي تخرب بها الطبيب أو الصيديل 
	إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى بضمنها األدوية املباعة بدون وصفة طبية.

إذا أزمعت رشاء أي أدوية أخرى تباع بدون وصفة طبية، تأكد من الصيديل إن تناولها ال يتعارض مع تناول حبوب الحديد   

أو رشاب الحديد.

إذا ظهر غائط له شكل القطران أو فيه خطوط حمراء.  

إذا شعرت بألم أو وجع يف البطن.  

إذا كانت أي من املضاعفات الجانبية تشكل مصدر قلق بالنسبة لك.  

ما املدة التي يتوجب أن أتناول خاللها حبوب الحديد؟
يعتمد ذلك عىل سبب نقص الحديد لديك، وعىل مدى استجابتك للعالج. غالبا ما تستغرق فرتة العالج عدة أشهر عىل األقل. 

سريتب طبيبك إلجراء املزيد من تحاليل الدم ألجل التحقق من مدى فعالية الحبوب وللقيام باملزيد من التخطيط لعالجك. 

تأكد من أن تسأل الطبيب متى يتوجب القيام بذلك.

ربما يتوجب عليك يف بعض األحيان ان توقف تناول حبوب الحديد لفرتة قصرية )مثال قبل أجراء تنظري للقولون أو بعد إجراء 

عملية جراحية(. يف حالة إيقاف الحبوب، تأكد من أنك تعلم متى يجب مواصلة تناولها.

للمزيد من املعلومات:
تحدث مع طبيبك أو ممرضتك أو قابلتك أو الصيديل خاصتك

 معلومات للمرىض عىل املوقع: 
www.sahealth.sa.gov.au/bloodorgantissue

http://www.sahealth.sa.gov.au/bloodorgantissue



