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حقن الحديد بالوريد
معلومات للمريض والعائلة ومقدم الرعاية

يجيب هذا املنشور عىل بعض األسئلة الشائعة حول حقن الحديد بالوريد، ولكنه ال يحتوي عىل جميع املعلومات املتاحة وال 

يحل محل استشارة طبيبك بشأن حالتك.

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 احتاج حقن حديد بالوريد؟
إن أكرث الطرق شيوعا لعالج نقص الحديد تكون بواسطة تناول الحديد عن طريق الفم بشكل حبوب أو رشاب. تنجح هذه 

الطريقة يف عالج معظم الناس وغالبا ما تتم تجربتها أوال، غري أن بعض األفراد قد يحتاجون إلعطاء الحديد للجسم مبارشة 

من خالل أحد االوردة، وهذا هو ما يسمى حقن الحديد بالوريد. يتم اعطاء الحديد بواسطة إبرة حيث يتم تنقيطه )حقنه( 

بالوريد. تظهر يف بعض األحيان حاجة لحقن الحديد مرتني )بينهما فرتة أسبوع واحد عىل األقل(، وذلك ألجل إتمام خزين 

الحديد يف الجسم بالكامل. إن املادة التي يتم حقنها مكونة من الحديد وليس الدم.

تظهر الحاجة لحقن الحديد بالوريد يف الحاالت التالية:

عدم القدرة عىل تناول الحديد بشكل حبوب/رشاب  >

عدم االستجابة لحبوب/رشاب الحديد أو عدم قيام الجسم بامتصاصها  >

<  الحاجة اىل زيادة مستويات الحديد يف الجسم بشكل رسيع )مثال قبل عملية كربى، يف فرتة متأخرة من الحمل، أو 
لتفادي نقل دم(

عند اإلصابة بمرض كلوي مزمن أو عجز مزمن يف القلب  >

يتوجب عىل طبيبك أن يوضح لك ملاذا تحتاج اىل حقن حديد بالوريد وما هي الخيارات األخرى.

هل توجد مضاعفات جانبية لحقن الحديد بالوريد؟
عموما املضاعفات الجانبية، إن حصلت، تكون طفيفة وتختفي لحالها. املضاعفات الجانبية األكرث شيوعا تكون مؤقتة 

وتتضمن ما ييل:

< صداع، شعور بالغثيان أو التقيؤ، ألم يف العضالت أو املفاصل

< تغريات يف املذاق )مثال طعم معدين(

< تغريات يف ضغط الدم أو النبض

تبّقع الجلد )بقع بنية اللون( يمكن ان يحدث نتيجة لترّسب الحديد اىل االنسجة املحيطة بموضع اإلبرة )أداة التنقيط(. 

إن هذا أمر غري شائع إال ان البقعة يمكن ان تبقى فرتة طويلة أو تكون دائمية. أخرب الطبيب أو املمرضة فور شعورك 

بأي ضيق أو حرقة أو احمرار أو توّرم يف موضع اإلبرة )أداة التنقيط(. 

بالرغم من أن ردود أفعال الحساسية الخطرية نادرة جدا إال أن بعض األفراد ربما يصابون بها، ففي حاالت نادرة يمكن 

لهذه الحساسية ان تكون مهددة للحياة. ستتم مراقبتك عن كثب أثناء حقن الحديد بالوريد وتستمر املراقبة ملدة 30 دقيقة 

بعدها.

يف بعض األحيان قد تحدث املضاعفات الجانبية )مثل الصداع، ألم العضالت أو املفاصل( بعد يوم اىل يومني، وهي يف 

الغالب ستختفي لحالها عىل مدى األيام القليلة التالية. إذا كانت هذه املضاعفات مقلقة لك أو إذا أّثرت عىل نشاطاتك 

اليومية، اتصل بطبيبك أو بمركز حقن الحديد للحصول عىل املشورة الالزمة. إذا شعرت بألم يف الصدر أو صعوبة يف 

التنفس أو دوخة أو توّرم يف الرقبة/الفم، يرجى طلب العناية الطبية املستعجلة/االتصال باإلسعاف )عىل الرقم 000( 
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حقن الحديد بالوريد )بقية(

األمور التي تخرب طبيبك بها
انت بحاجة إلخبار طبيبك أو إخبار املركز الذي يقوم بحقن الحديد باألمور التالية:

 وجود حمل/محاولة الحمل. يجب تجنب حقن الحديد بالوريد يف الشهور الثالثة األوىل من الحمل.

 وجود تاريخ للربو أو االكزيما أو الحساسيات األخرى.

 حصول رد فعل ألي نوع من أنواع حقن الحديد يف السابق.

 وجود تاريخ ملستويات مرتفعة من الحديد أو داء ترسب األصبغة الدموية أو مشاكل يف الكبد.

 يف حالة تناول أي أدوية )بضمنها األدوية العشبية واألدوية املباعة بدون وصفة طبية(.

 وجود )أو احتمالية وجود( عدوى أو التهاب حاليا.

األمور التي تسأل طبيبك عنها
ربما ترغب بالتحدث مع طبيبك حول األمور التالية:

 ملاذا أحتاج لحقن حديد بالوريد؟

 هل توجد خيارات أخرى؟

 كم سيستغرق الحقن بالحديد تقريبا؟

 كم عملية حقن حديد سأحتاج للحصول عىل الكمية الكافية من الحديد؟

 )إذا كنت اتناول حبوب حديد حاليا(، متى أتوقف عن تناول حبوب الحديد وهل سأحتاج لتناولها مرة أخرى؟

 ما طول الفرتة التي يحتاجها الحديد ليك يظهر مفعوله؟

 أي أسئلة عن أي مضاعفات جانبية يمكن أن تقلقك )توجد قائمة عامة خلف هذه الصفحة(.

ما الذي يحدث يف يوم إجراء الحقن؟
ال يوجد يشء معني يتوجب عليك أن تقوم به ليك تكون مستعدا ليوم حقن الحديد )ال حاجة للصوم مثال(. ما لم تصب 

برد فعل غري متوقع، فإنه سيكون بمستطاعك ان تقود سيارتك اىل البيت وأن تقوم بنشاطاتك املعتادة. يجب عليك قبل 

مغادرتك مركز الحقن أن تتأكد مما ييل:

رقم الهاتف الذي تتصل به إذا كانت لديك أي أسئلة أو أمور مقلقة  >
تواريخ أي تحاليل و/أو مواعيد ملتابعة الحالة  >

تفاصيل حقن الحديد بالوريد الخاصة يب:

  ....................................................................................... أسم الحديد:

 ................................................................ تاريخ )تواريخ(/زمن )ازمان( الحقن:

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

 ............................................................................................. املكان:

 ................................................................................. رقم هاتف االتصال:

 .................................... تاريخ )تواريخ( تحاليل الدم أو املراجعات بعد حقن الحديد بالوريد:

مالحظات:.......................................................................................... 

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

للمزيد من املعلومات
تحدث مع طبيبك/مركز الحقن
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