DESPRE ZIUA CARENȚEI DE FIER

Despre Ziua Carenței de Fier
Ziua Carenței de Fier are loc în fiecare an pe 26 noiembrie. Ziua este dedicată:
•

Creșterii gradului de conștientizare asupra problemei serioase de sănătate publică reprezentată de
carența (deficitul) de fier

•

Evidențierii impactului semnificativ pe care carența de fier și anemia feriprivă îl pot avea asupra vieții
celor ce trăiesc cu aceste probleme1

•

Ajutării oamenilor să recunoască simptomele frecvente și adesea trecute cu vederea

Vrem ca oamenii să fie informați despre fier. Să înțeleagă de ce fierul este atât de important pentru corpul nostru și ce
se poate întâmpla atunci când nu primim destul, prin recunoașterea simptomelor și acționare. Prin informarea oamenilor cu privire la importanța unor niveluri sănătoase de fier, vom încuraja mai mulți oameni să discute cu furnizorii lor
de asistență medicală cu privire la carența de fier și anemia feriprivă.

Importanța fierului și carența de fier
Foarte simplu spus, fără fier, corpul uman nu poate
funcționa corect. Fierul este necesar în tot corpul. Este
esențial pentru producerea de globule roșii și asigurarea
funcționării eficiente a mușchilor inimii și ai scheletului.2
De asemenea, fierul joacă un rol vital în combaterea
infecțiilor și bolilor, menținerea nivelurilor de energie 3 și
funcționarea normală a creierului.4

Carență de fier sau anemie feriprivă?
Există o diferență clinică între carența (deficitul) de fier
și anemia feriprivă.5 Având o disponibilitate scăzută a
fierului (carență de fier), nu înseamnă neapărat că veți
dezvolta anemie feriprivă. Pentru a stabili dacă cineva
are carență de fier sau anemie feriprivă, se efectuează
un test de sânge, care va analiza o serie de lucruri:
•

Nivelul hemoglobinei: este componenta principală
a celulelor roșii, ce necesită fier pentru a transporta
oxigenul în corp. O analiză a sângelui va confirma
dacă nivelul se află în limitele normale așteptate
pentru vârsta, sexul și statusul fiziologic (de
exemplu sarcină) ale persoanei.8 Hemoglobina
de una singură nu poate fi totuși utilizată pentru
a diagnostica deficitul de fier.9

•

Feritina serică: măsoară cantitatea de fier stocată în
organism.10

•

Coeficientul de saturație a transferinei (TSAT):
măsoară cât de mult din fierul stocat în organismul
dumneavoastră este disponibil și poate fi folosit
pentru producerea de noi celule roșii sanguine.11

Carența de fier înseamnă că nu există suficient fier
disponibil în organism pentru a permite funcționarea sa
corectă.5

Anemia feriprivă
Anemia feriprivă apare atunci când nivelul de fier stocat
în organism este atât de scăzut încât corpul nu mai poate
produce suficientă hemoglobină, necesară pentru a produce celule roșii sanguine sănătoase.6 Hemoglobina este
proteina ce se găsește în interiorul celulelor roșii care
transportă oxigen în țesuturi și organe din tot corpul,
lucru esențial pentru a funcționa corespunzător.7
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Conștientizare
În ciuda consecințelor grave și a prevalenței ridicate,
carența de fier,12 rămâne în continuare o afecțiune puțin
recunoscută. Ca rezultat, mulți oameni nu sunt conștienți
că sănătatea și starea lor de bine sunt compromise.13,14
Chiar și printre acei oameni care sunt conștienți de
carența de fier, unii nu-i pot recunoaște simptomele.15
Tocmai din cauza acestei lipse de conștientizare ne
concentrăm pe educația legată de simptomele și
impactul carenței de fier și le recomandăm oamenilor
să vorbească cu un profesionist în domeniul sănătății
dacă recunosc vreunul din simptome.

Faceți cunoștință cu simptomele carenței
de fier și ale anemiei feriprive
Carența de fier și anemia feriprivă pot afecta pe oricine
– sunt larg răspândite afectează bărbați, femei, tineri și
vârstnici, în întreaga lume.14,4 Recunoașterea simptomelor carenței de fier și anemiei feriprive este adesea cea
cel mai mare obstacol către obținerea unui diagnostic. 5
Simptomele se pot manifesta în mai multe feluri, ele sunt
greu de identificat și pot fi asociate cu numeroase alte
condiții medicale.5
În această Zi a Carenței de Fier, căutăm să evidențiem
simptomele deficitului de fier și să creștem conștientizarea legată de impactul semnificativ pe care îl poate avea
această condiție medicală asupra celor ce trăiesc cu ea.
Lista de verificare simptome enumeră simptomele principale asociate carenței de fier și anemiei feriprive și le
aduce la viață cu ajutorului unui personaj animat, pentru
a explica mai departe fiecare simptom. Faceți cunoștință
cu simptomele la Lista de verificare simptome.

Vifor Pharma, o companie a Grupului Vifor Pharma, este lider mondial în descoperirea, dezvoltarea, producerea și comercializarea produselor farmaceutice pentru
tratamentul deficitului de fier. Compania are de asemenea, un portofoliu diversificat de medicamente cu prescripție medicală, precum și produse eliberate fără prescripție
medicală. Vifor Pharma, cu sediul la Zürich/Elveția, are o prezență globală în creștere, cu o vastă rețea de filiale și parteneri în întreaga lume. Pentru mai multe informații
despre Vifor Pharma, vizitează www.viforpharma.com. și www.viforpharma.ro. Website-urile www. ziuacarenteidefier.ro și www.carentadefier.ro au fost create cu intenția de
a oferi informații educaționale publicului la nivel internațional, cu excepția rezidenților din SUA. Toate informațiile conținute aici sunt create exclusiv în scop educațional și nu
înlocuiesc consultarea unui specialist din domeniul sănătății. Toate deciziile privind îngrijirile acordate pacienților Site-ul www.ziuacarenteidefier.ro este destinat publicului
larg. Conținutul website-ului este aprobat de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM). Nr. aprobare ANMDM: 5332E /29.05.2019 Acest
material educațional este destinat publicului larg trebuie luate de specialiști din domeniul sănătății, pe baza nevoilor individuale ale fiecărui pacient.
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