هب انم هستی بخش
تاالسوی چیست؟
تاالسمي یكي از انواع كم خوني مي باشد كه هموگلوبین
كه در گلبول قرمز وجود دارد بدلیل نقض مادرزادي به
صورت ناقص تولید مي شود پس تاالسمي ارثي است
اگر هر دو والدین داراي ژن معیوب باشند به صورت
شدید و اگر یكي از والدین فقط ژن معیوب داشته باشد
به صورت خفیف ظاهر مي شود.
هشكالت یك بیوار تاالسوی
ضعف جسمي و رشد كم -مشكالت ناشي از تزریق
خون -تزریق مداوم دسفرال و صرف هزینه باال
رسوب آهن دربافتهاي بدن -تغییر شكل و رشد
ناهنجار جمجمه

دانشگاه علوم پسشکی وخدهات بهداشتی درهانی هرهسگاى
بیوارستاى پیاهبر اعظن ص قشن

تاالسوی وآنچه باید بدانید

شناسنامه پمفلت آموزشی کد TA-1-97
تاالسمی ومراقبت های آن
عنوان
تهیه کننده
تایید کننده
سال تهیه
ناظر کیفی

دکتر فرامرز صادقی

نسیبه یوسفی کارشناس پرستاری
م ینا سلیمی کارشناس پرستاری

کمیته آموزش به بیمار
 1397زمستان
متخصص نوزادان وکودکان

سوپروایزر
آموزش به بیمار
ایرما ریحانی
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 )2كاهش جذب آهن غیر گوشت
عدم مصرف میوه وسبزي همراه و یا بالفاصله پس از وعدههاي غذایي
استفاده از میوه و سبزي بین وعده هاي غذایيمصرف یك فنجان چاي پررنگ یا قهوه همراه وعده هايغذایي.
افزایش مصرف غالت( گندم و جو و برنج) همراه با سبوس دربرنامه غذایي روزانه
افزایش مصرف لبنیات خصوصا شیرقهوه ،شیرچاي،ساندویچپنیر ،ماكاروني پنیر ،شیربرنج ،آش ماست

 )3افزایش دریافت آنتي اكسیدان
ویتامین “ اي ”مهم ترین آنتي اكسیدان دررژیم غذایي است.
بهترین منبع ویتامین “ اي ”روغن هاي گیاهي(مخصوصا روغن
زیتون ) بهترین راه استفاده از روغن زیتون اضافه كردن آن به
غذا درانتهاي مراحل پخت ویا پس از پخت است .عدم سرخ كردن
آن مصرف سبزیجات پخته شده همراه با روغن زیتون ولیمو
به نكات ذیل توجه فرهائید:

تزریق خون ماهانه
تزریق داروی دفع کننده آهن (دسفرال)
انجام معاینه،آزمایشات و مراقبتهای تخصصی
مداوم(قلب وکلیه و )...طبق برنامه منظم
انجام واکسیناسیون هپاتیت طبق دستور پزشک

تفاوت برنامه غذایي كم خوني حاصل از فقر آهن وكم
خوني از نوع تاالسمي چیست؟
كم خوني فقر آهن الزم است جذب آهن از غذا را افزایش دهیم
ولي در كم خوني از نوع تاالسمي باید میزان جذب آهن از غذا
را كاهش دهیم.
در مواد غذایي دو نوع آهن وجود دارد :آهن گوشت ( آهن
موجود در گوشت )با جذب باال كه در جگر و قلوه  ،گوشت
قرمز ،ماهي وقسمتهاي تیره گوشت مرغ وبوقلمون وجود
دارد.
آهن غیرگوشت(آهن موجود در مواد غیر گوشتي)با جذب كم كه
در بسیاري از مواد غذایي وجود دارد ،از جمله حبوبات ،غالت،
سبزي ومیوه  ،میوه هاي خشك مثل كشمش ،برگه ي هلو و آلو

)1اصول تنظیم برنامه غذایي درتاالسمي)كاهش جذب
آهن گوشت )
كاهش مصرف گوشت قرمز ،ماهي و جگر وقلوه قسمت هايتیره گوشت مرغ
افزایش مصرف پروتئین هاي گیاهي و یا قسمت هاي سفید مرغاستفاده از شیر در طبخ غذااستفاده از ماست همراه با غذابا آرزوی بهبودی

