COMUNICAT DE PRESĂ

Ziua Mondială a Carenței de Fier 2018 – un apel pentru creșterea nivelului de înţelegere a
acestei afecțiuni
București, 26 noiembrie 2018 - Ziua Mondială a Carenței de Fier marchează eforturile de
creștere a nivelului de conștientizare privind deficitul de fier și anemia feriprivă, ca probleme
majore de sănătate publică și evidențierea impactului semnificativ al acestora asupra
pacienților.1
O treime din populația globului suferă de carență de fier2, afecțiune des întâlnită mai ales în
rândul femeilor în premenopauză, al celor însărcinate și al copiilor cu vârste sub cinci ani.3
Carența de fier rămâne o afecțiune greu de recunoscut de către cei care manifestă simptomele
specifice, deși consecințele sale pot fi serioase iar prevalența în rândul populației este relativ
ridicată. Astfel, este esențial ca fiecare persoană să înțeleagă rolul fierului în organism și
consecințele generate de faptul că nivelul de fier nu se află în parametrii adecvaţi.6 7
Nerecunoaşterea simptomelor deficitului de fier şi ale anemiei feriprive este, de multe ori, cel
mai mare obstacol în calea obținerii unui diagnostic.4 Printre simptomele uzuale se numără
oboseala 5, 9, 10, paloarea5, unghiile fragile5, 11, pofta de materii non-alimentare precum noroi, lut
sau gheață 5, 12, lipsa capacității de concentrare 9, 13. Totuşi, simptomele carenței de fier se pot
manifesta diferit, fiind greu de identificat și pot fi asociate cu o serie de alte afecțiuni.4, 5
„Carența de fier afectează un numar semnificativ de femei din întreaga lume și poate avea un
impact semnificativ asupra sănătății și calității vieții lor. Menținerea unui nivel optim al fierului în
organism este esențială în special pentru femeile gravide. Pe perioada sarcinii, carența de fier
afecteaza nu numai sănătatea viitoarelor mame, dar și starea de sănătate a fătului cu
consecințe semnificative în ceea ce privește dezvoltarea neurocognitivă a acestora. De aceea
este important ca deficitul de fier sa fie prevenit mai ales la femeia gravidă. Astfel, se impune o
monitorizare atentă a sarcinii, recomandarea unui regim alimentar diversificat, bogat în legume,
fructe, proteine de calitate superioară, suplimente de vitamine și săruri minerale”, a declarat
doamna Prof. Univ. Dr. Doina Anca Pleșca, Șef Clinică de Pediatrie, Spital Clinic de Copii "Dr.
Victor Gomoiu".
Consecințele deficitului de fier diferă de la o persoană la alta, însă acestea pot fi asociate unui
declin al sănătății și al stării de bine, în general.13 Chiar și fără anemie, deficitul de fier poate fi
debilitant, poate duce la agravarea unei afecțiuni cronice pre-existente și poate contribui la
creșterea morbidității și a mortalității.4 La copii în mod particular, carența de fier poate afecta
semnificativ dezvoltarea cognitivă și motorie a acestora.14
„Carenţa de fier este o afecţiune care poate avea consecinţe majore asupra organismului şi de
aceea este o nevoie reală de creştere a gradului de atenţionare asupra carenţei de fier și de o
mai bună înţelegere a simptomatologiei. Este cea mai răspândită deficiență nutrițională la nivel
global şi este o afecţiune care rămâne subdiagnosticată și subtratată, deşi are un impact major
nu doar asupra adultului, dar şi asupra dezvoltării copilului”, a declarat domnul Profesor Univ.
Dr. Gabriel Mircescu, Șef Clinică Nefrologie, Spital Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”.
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Ziua Mondială a Carenței de Fier, marcată în fiecare an pe 26 noiembrie, are ca obiective:
• creșterea gradului de conștientizare privind această problemă serioasă de sănătate publică
• evidențierea impactului major pe care îl au carența de fier și anemia feriprivă asupra pacienților
• sprijinirea recunoaşterii simptomelor obişnuite şi deseori trecute cu vederea.
Pentru a informa oamenii din întreaga lume despre Ziua Mondială a Carenței de Fier 2018, au fost
create o serie de materiale pentru o mai bună înțelegere a deficitului de fier și a anemiei feriprive și o
Lista de verificare a simptomelor care ajuta la recunoașterea numeroaselor și variatelor simptome.
Această listă cuprinde principalele simptome asociate deficitului de fier si anemiei feriprive și le aduce la
viață prin intermediul unui personaj animat. Aceasta este disponibilă la adresa de web
wwww.ziuacarenteidefier.ro.
Carența de fier este prezentă în rândul unei treimi din populație, la nivel global. 2 Este cel mai des
întâlnită în rândul femeilor care sunt la premenopauză sau sunt însărcinate și al copiilor cu vârsta sub 5
ani.3 În Europa, spre exemplu, carența de fier afectează până la aproximativ 33% dintre femeile aflate la
premenopauză, până la 77% dintre femeile însărcinate și până la 48% dintre copii. 3 Carența de fier este,
de asemenea, frecvent asociată cu boli inflamatorii cronice cum ar fi insuficiența cardiacă cronică, boala
cronică de rinichi și sindromul de intestin iritabil.4
Fierul este necesar întregului organism. Este esenţial pentru producerea globulelor roșii și pentru
asigurarea funcționarii eficiente a inimii și a mușchilor scheletici.15 De asemenea, fierul joacă un rol vital
în combaterea infecțiilor și a bolilor,16 menținând nivelul optim de energie16 și funcția normală a
creierului.17 Când depozitele de fier din organism sunt scăzute (deficit de fier), pot fi afectate aproape
toate aspectele vieții, cum ar fi metabolismul, sănătatea mentală și fizică, productivitatea în muncă și
chiar funcția sexuală.5,17 Organizația Mondială a Sănătății afirmă că deficitul de fier poate duce la o
scădere cu 30% a capacității de efort fizic.
Pentru mai multe informații
www.carentadefier.ro.
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Despre Vifor Pharma
Grupul Vifor Pharma este o companie farmaceutică globală. Obiectivul său este de a deveni lider mondial
în terapia deficitului de fier și în terapii în domeniile: nefrologie și cardio-renal. Compania este partenerul
de încredere pentru produse farmaceutice și soluții inovatoare pentru pacienți. Grupul Vifor Pharma se
străduiește să ajute pacienții cu boli grave și cronice din întreaga lume să ducă o viață mai bună și mai
sănătoasă. Compania dezvoltă, produce și comercializează produse farmaceutice pentru îngrijirea de
precizie a pacienților. Grupul Vifor Pharma deține o poziție de lider în toate activitățile sale principale și
este alcătuit din următoarele companii: Vifor Pharma; Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma, o
companie în parteneriat Fresenius Medical Care; Relypsa și OM Pharma. Grupul Vifor Pharma are sediul
în Elveția și este cotat la Bursa de Valori din Elveția (SIX Swiss Exchange, VIFN, ISIN: CH0364749348).
Pentru mai multe informații vă rugăm să vizitați www.viforpharma.ro și www.viforpharma.com
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