
"عندما قرر آباؤنا وأمهاتنا إنجابنا هل كانوا على يقين أن نُولَد أصحاّء..."

- ا االسيمي اخلضر –ت اط من مرض  االحتي ام  اله املن  اخلضر –ت اط من مرض  االحتي ام  اله من 
احلمر الكريات  الدم ونقص  الدم ملعرفة مدى فقر  الطّبيب فحص  اسأل 

يعانون من فقر  ء  بنا ب أ نجا بإ  ،- يا تام شي يكرو لم ء -ا بدا ن  با صا لم ن ا جا لزو ف ا يجاز ل  حم كل  ع  م
الدم المتوسطي )التالاسيميا(، باحتمال 25%. لذلك يحتاج الأبناء المصابون بداء فقر الدم المتوسطي إلى 

حقن خاصة في الدم، وإلى علاج مكثف منذ الأشهر الأولى للولادة.

امليكروشيتاميا؟ ما هو مرض 
ت الحمر.  يا لكر في ا ص  نق عن  تج  لنا م، ا لدّ في ا فقر  ء  جرا ثية  ورا علّة  ي  يا ه تام شي يكرو لم ا

حملة هذا الداء هم أشخاص أصحاء، لكنهم يبقون عرضة لوعكات خفيفة بسبب فقر الدم، دون أن يؤثر ذلك على 
حالتهم الصحية.

املسمّى -ميكروشيتاميا- اجلرثوم  ا  اتية لهذ الذّ احلالة  ا على  التعرّف مبكّر الهام  من 
أ- لوقاية الأبناء من الإصابة بهذا المرض.       ب- لحماية أنفسنا والمحافظة 

على حالتنا الصحّية في وضع جيّد.

العالم امليكروشيتاميا مرض منتشر في كافة أنحاء 
لمختلفة من  ت ا نا يّ لع ن ا م نة  يّ ع عمورة  لم ن ا سكا ن  م شرين  ع بين  ن  م ص  شخ ل  يحم

داء فقر الدم المتوسّطي، الناتج عن نقص في الكريات الحمر.

التاالسيميا، وذلك عبر: امليكروشيتاميا تفادي إجناب أبناء مصابني بداء  املصاب مبرض  يستطيع 
ض. لمر ذا ا ن ه م فى  عا م لزوجين  حد ا ر أ تيا خ 1ا -

في هذه الحالة يولد الأبناء في حالة طبيعية أو حاملين لجرثومة المرض، ولكن حالتهم سليمة.
-2اختيار أحد الزوجين مصاب بالمرض، ولكن مع:

أ- الامتناع عن إنجاب الأبناء.       ب- تقصّي دلائل المرض منذ بداية الحمل، للتثبّت من 
وجود المرض في الجنين. في حال التأكد من وجوده، لا يمكن التدخل، في تلك النقطة، إلا عبر 

الإجهاض، أي وقف الحمل.
لمزيد الإرشادات الاتصال بمركز دراسات الميكروشيتاميا في روما. العنوان: 

Centro di Studi delle Microcitemie di Roma, Via Galla Placidia 28/30
www.blod.info :الهاتف: 642.94.43/3-06-39+            أو على صفحة الويب
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