Precyzja podania odpowiedniej dawki żelaza

KTO POTRZEBUJE
ŻELAZA?
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Żelazo reguluje proces prawidłowej

Szczyt występowania niedokrwistości

produkcji czerwonych krwinek oraz

z powodu niedoboru żelaza przypada

hemoglobiny transportującej tlen.

na okres między 6. a 20. miesiącem

Zapotrzebowanie na ten pierwiastek jest

życia oraz na okres dojrzewania.

zmienne i zależy od wieku, płci

Zbyt późno rozpoznany i nieleczony

i stanu organizmu. Dlatego norma

niedobór żelaza może skutkować

dobowego spożycia waha się w dość

trwałymi zaburzeniami rozwoju

dużych granicach.

niemowląt i małych dzieci.

W czasie pierwszych miesięcy życia
dziecko zużywa zapasy żelaza
na intensywny wzrost organizmu
i zwiększenie objętości krwi krążącej.

„[…] w okresie szybkiego
rozwoju ośrodkowego układu
nerwowego niedobór żelaza

Gromadzone prenatalnie zapasy

zakłóca metabolizm w neuronach,

żelaza wystarczają na 4-6 miesięcy

wytwarzanie neurotransmiterów

u niemowląt urodzonych o czasie

(zwłaszcza w układzie dopami-

i na około 1-3 miesiące

nergicznym), mielinizację,

u urodzonych przedwcześnie

funkcjonowanie pamięci.”

(w zależności od stopnia
wcześniactwa).

Proﬁlaktyka niedoboru żelaza u dzieci
– standard postępowania
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