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Recunoașterea simptomelor carenței (deficitului) de fier și anemiei feriprive este adesea cel
mai mare obstacol către obținerea unui diagnostic. Simptomele se pot manifesta în mai multe
feluri, ele sunt greu de identificat și pot fi asociate cu numeroase alte afecțiuni.1,2
Dacă sunteți îngrijorat cu privire la carența de fier, utilizați această listă de verificare pentru
a identifica oricare din simptomele pe care ați putea să le aveți și luați-o cu dumneavoastră
atunci când mergeți să discutați mai multe cu un profesionist din domeniul sănătății.
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Semne pe care le puteți vedea

Simptome pe care le simțiți

Senzaţie de epuizare

Oboseală mentală

Pierderea auzului

Căderea părului

Senzația de epuizare permanentă sau de
oboseală extremă este deseori menționată
ca fatigabilitate - unul dintre cele mai
frecvente simptome ale carenței de fier. Dacă
vă simțiți epuizat sau aveți puțină energie
sau entuziasm pentru a îndeplini sarcini
zilnice, ați putea avea carență de fier.2,3,4

Oboseala extremă poate afecta nu doar
corpul – puteți suferi de asemenea de
oboseală mentală. Dacă vă este greu să vă
concentrați sau să vă gestionați starea de
spirit, ar putea însemna că aveți carență de
fier.3

Există multe motive pentru care s-ar putea să
aveţi subit dificultăţi în a auzi corect și este
important să obțineți un diagnostic adecvat,
dar ar putea fi asociat cu anemia feriprivă.5

Dacă pierdeți smocuri de păr sau
mai mult păr decât în mod normal,
acest lucru ar putea indica deficitul
de fier.2,6

Formă ciudată a unghiilor

Paloare

Ulceraţii bucale

Dacă aveți unghii cu anomalii de culoare,
formă sau textură, ar putea fi din cauza lipsei
de fier. În special unghiile care sunt “scufundate” în mijloc și ridicate la margini, ce dau
un aspect rotunjit ca o lingură.2,7

Carența de fier vă poate face să arătați palid.
Acest lucru este mai vizibil pe față, unghii,
interiorul gurii și pe linia (mucoasa) ochilor.
Dacă trageți pleoapa inferioară în jos și este
o culoare foarte palidă de piersică sau galbenă, acest lucru poate indica faptul că aveți
anemie feriprivă.2

Învineţire cu
ușurinţă

Iritabilitate

Învinețirea cu
ușurință a fost
îndelung asociată cu
deficitul de fier.8

Ulcerațiile bucale (zone albe dureroase în
interiorul gurii dumneavoastră) pot apărea
din mai multe motive, dar, în unele cazuri,
ulcerele bucale se pot dezvolta și din cauza
carenței de fier.9

Pierderea memoriei

Pofte neobișnuite

Mestecarea gheţii

Epuizarea, schimbările de dispoziție și
incapacitatea de a vă concentra pot provoca
frustrare. Dacă simțiți că sunteți ușor de iritat,
poate fi un semn al carenței de fier.3,10

Uitați lucruri mărunte mai frecvent? Discutați cu medicul dumneavoastră despre
ce vă poate cauza pierderea memoriei
de scurtă durată, poate fi din cauza
carenței de fier.9

Dacă simțiți în mod regulat nevoia de a
consuma produse nealimentare cum ar fi lut,
murdărie, cenușă și amidon, este important
să nu cedați poftelor și să solicitați sfatul
medicului.2,11

Unul dintre cele mai frecvente simptome ale
carenței de fier este dorința de a mânca sau
mesteca gheață. Mestecatul gheții în mod
regulat poate deteriora dinții și gingiile, deci
este important să cereți sfatul unui medic.2,10

Sindromul picioarelor neliniștite

Senzaţie de frig

Lipsă de aer

Predispoziţie la infecţii

Dacă simțiți nevoia de a vă mișca picioarele
pentru a scăpa de senzațiile incomode sau
ciudate în timp ce vă odihniți, puteți avea
sindromul picioarelor neliniștite. Senzațiile
sunt uneori descrise ca prurit, arsuri sau
furnicături și vă pot afecta adesea somnul.2,12

Dacă vă străduiți să vă încălziți sau dacă
mâinile și picioarele se răcesc cu ușurință,
este posibil să aveți carență de fier.13

Dacă nu puteți face atât de multă mișcare pe
cât v-ați dori sau dacă rămâneți fără suflare
făcând lucruri simple precum urcatul scărilor,
este posibil să aveți carență de fier.14

În cazul în care corpul
dumneavoastră nu are suficient
fier disponibil, atunci puteți
deveni predispus la infecții
recurente cum ar fi răcelile
obișnuite.15

Dacă recunoașteți unul sau mai multe simptome la dumneavoastră, ar trebui să
consultați un profesionist din domeniul sănătății pentru ca acesta să verifice nivelul
dumneavoastră de fier și să investigheze mai departe. Există analize simple pentru a
afla ce este în neregulă și a vă ajuta să vă gestionați nivelul de fier.
Referințe

Dureri de cap

Funcţia sexuală afectată

Dacă suferiți de mai multe dureri de cap sau
dacă devin mai severe, ar trebui să discutați
cu medicul dumneavoastră pentru a vă verifica nivelul de fier.3,16

O lipsă de fier poate duce la un libido scăzut
și disfuncție erectilă. Ar trebui să discutați cu
un profesionist din domeniul sănătății dacă
vă confruntați cu oricare dintre acestea.2
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