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العوامل التغذویة المؤدیة الى فقر دم ناتج عن الحدید في الحوامل في الضفة الغربیة 
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 الولخص

من فقر دم الحديد أثناء الحمل  ةبتزويد النساء الحوامل بأقراص الحديد كوقاي ةالفمسطيني الصحةتقوم وزاره 

 لمنساء الحوامل . فى الدم الييموغموبين مستوى الت فقر الدم من خالل قياسيم حاويتم تقي

الى فقر دم الحديد لدى النساء الحوامل اضافو الى  المؤدية ةتحديد العوامل التغذويالى  الدراسةتيدف ىذه 

 . اإلنجابية الصحةوعوامل  االجتماعيةتأثير العوامل 

الحمل  رعايةيتابعن  الالتياستيدفت النساء الحوامل  والتيشاىد وال الحالة دراسةعباره عن  الدراسةىذه 

منذ  الغربية الضفةفي ثالث عيادات رئيسيو وثالث نقاط صحيو في  األولية الصحية الرعايةفي عيادات 

امرأه وقد تم اختيار العينات  247 العينة, ولقد شممت   7102الى شير يونيو  7102شير مايو لعام 

 وعمر الحمل . لالم الحاالت والشواىد مع مطابقو العمرمناصفو ما بين 

، بالمشاركة الموافقةبعد توقيع كل المشاركات عمى نموذج  اتستبيانمت تعبئو المشتركات في الدراسو لالت

اليامو عمى مستوى  ةوضبطت القيم  (72 النسخة   (SPSSثم تم تحميل البيانات باستخدام برنامج 

 : ةالتالي ةمج الحسابيالبرا. وتم تطبيق  1.10

(. T-test, One way ANOVA test , Chi-square test. ) 

أيام من بينين يوم  ثالثة ةلمد ء المتناول بكل مواصفاتو وكمياتو ااضافو الى ذلك تم تعبئو سجل لمغذ

 SUPER TRACKER,2011عطمو , ثم تم تحميل محتويات الغذاء باستخدام برنامج 



VI 
 

 والحالة والتدخين  مستوى التعميم رتباط قوي ايجابي بين فقر الدم و أن ىنالك ا الدراسةأظيرت نتائج 

 بالترتيب  )=OR (1.9 ,8.8 ,1.5 االقتصادية

كان ليا  ةالشيري ةما بين الحموالت واضطرابات الدور وتباعد المسافات  ةالمتكرر عدد المواليد واالجياضات 

 ال يعانين من فقر الدم  الالتيمن فقر الدم مقارنو بالنساء  عند النساء المواتي يعانين االرتباط االيجابي

(OR= 2.242 , 12.326 , 5.723 , 4.134, 9.5) بالترتيب. 

يعانين من فقر الدم  الالتيبين الحوامل  كان ليا تأثير كبير وفرق واضح ما ةكما وأن العوامل التغذوي

يالك اليومي من الحديد وفيتامين سي والبروتين أن مستويات االست الدراسةال يعانين اذ أظيرت  والالتي

 .ال يعانين من فقر الدم  االتيلدى الحوامل  عاليةكانت 

 ,(OR= 2.242 , 12.326 , 5.723,4.134,9) بالترتيب 

 أظيرتا ارتباطا سمبيا مع فقر دم الحديد لمنساء الحوامل  خالل الحمل الشييةعدد وجبات الطعام وزياده 

(OR=0.327, 95% CI=0.162-0.663),(P< 0.002),  

 (OR=0.348, 95%CI=0.190-0.638), (p, 0.001). 

لقد أثبتت الدراسو أن العوامل النسائيو واالنجابيو كاستخدام أقراص منع الحمل او المولب لتنظيم الحمل و 

حوامل , كما وأن زياده عدد المواليد وتكرار االجياضات مرتبطو  ارتباطا ايجابيا بفقر دم الحديد لمنساء ال

العوامل االقتصاديو واالجتماعيو تحمل نفس االرتباط مع فقر الدم لمحوامل , ومن ىذه العوامل التدخين 

 والحالو االقتصاديو ومستوى التعميم .

الى فقر الدم ونحن بحاجو ماسو الى اجراء  المؤديةأن الغذاء ىو أحد أىم العوامل أثبتت الدراسو كما و 

 ذا المجال .بحوث أكثر في ى

 


