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പായേഭദമേന എ ാവേരയും ബാധി ാവു
ഒ ാ
വിളർ . ര ത ിൽ ചുവ
ഹീേമാേ ാബിെ യും ഹീേമാേ ാബി ഓ സിജൻ വഹി ാനു േശഷിയും കുറയും. ഇതാ
ഗർഭിണികളയുമാ ഇതു വളെര െപെ ു ബാധി ു
.

ര താണു ളുെട അളവു കുറയുേ ാൾ
വിളർ യിേല ു നയി ു
. കു ികെളയും

ഇ യിെല
തീകളിൽ ര ിെലാരാൾ ് വിളർ യുെ
് േക ആേരാഗ മ ാലയ ിെ 2015–16 െല േദശീയ കുടുംബാേരാഗ സർേവ
കണ ുകൾ പറയു ു. രാജ െ
15 സം ഥാന/േക ഭരണ പേദശ ളിൽ 10 എ
ിലും 50 ശതമാനം കു ികളും വിളർ
ബാധിതരാെണ ും പറയു ു. 11 സം ഥാന/ േക ഭരണ പേദശ ളിെല 50 ശതമാനം
തീകളും വിളർ ബാധിതരാ . േലാക ് 162
േകാടി ജന
വിളർ ബാധിതരാെണ ് േലാകാേരാഗ സംഘടനയുെട കണ ുകൾ പറയു ു.
വിളർ ല

ണം ഒ ്, കാരണം പല

വിളർ പലവിധമു ്. അയണിെ കുറ , വി ാമിൻ കുറ , അ ാ ി എ ിവെയ ാം വിളർ
ു കാരണമാകു ു. ഇതിൽ അയൺ കുറവു
െകാ ു ാകു വിളർ യാ കൂടുതലായി ക ുവരു
. ഭ ണ ിൽ നിർേദശി ി ു അയണിെ അള പുരുഷ ാർ ് ദിവസവും 17
മി ി ഗാമും തീകൾ ് 21 മി ി ഗാമുമാെണ ിലും ഇ യിൽ ഇ 1000 കിേലാ കേലാറി ് 7–9 മി ി ഗാം അയൺ മാ തമാ . അക ാ ു
അയണിെ അളവിെല േപാരാ മേയാെടാ ം ഇ യിൽ അയൺ കുറവു മൂലമു
വിളർ
ു േവെറയും പല കാരണ ളു ്. െത ായ
അയൺ സ ീകരണം, തുടർ യായ ഗർഭവും മുലയൂ ലും, ജനന സമയെ
അയണിെ അളവിെല കുറ , കു ികളിെല അണുബാധയുെട
ആവൃ ി തുട ിയ കാരണ ളുമു ്.
ശരീര ിെല 70 ശതമാനം അയണും ചുവ
ര ത ിലും േപശികളിെല മേയാേ ാബിനിലുമാ
അട ിയിരി ു
ഹീേമാേ ാബിൻ ഉൽപാദി ി ാനു
േശഷി ശരീര ി
ഇ ാതാകുേ ാഴാ
വിളർ യു ാകു
. ശരീര
ഓ സിജേന
ര തം ഉൽപാദി ി ാ ചു ര ത ി കഴിയാെത വരു ു.
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ീണവും ബലഹീനതയും

ു േവദന, ഹൃദയമിടി ് കൂടുതൽ, ശ ാസം കി ാെത വരിക

∙തലേവദന, മയ
∙െപാ ിയ നഖ

ം
ളും വിളറിയ ചർമവും

∙രുചിയി ാ മ, നാ

ിെല െതാലി േപാകുക

ശ ാസേകാശ ിൽ നി ും ശരീര ിെ മ ു ഭാഗ ളിേല ് ഓ
നിലനിർ ുകെയ ദൗത ം കൂടി അയണിനു ്. ഭ ണ ിലൂെട ര
മാംസം, ഞ ്, െച ീൻ തുട ിയവയിലൂെടയാ
ഹീം അയൺ
ഇതിൽെ ടു ു. സസ ളിലൂെടയാ
േനാൺഹീം അയൺ ലഭി
ലഭി ു താ .
അയൺ േപാരാ മ പരിഹരി

ാം

സിജൻ എ ി ുക എ തിന ുറം ശരീര ിെ
പതി േരാധശ തി
ു തരം അയണാ ലഭി ു
– ഹീം അയണും േനാൺ ഹീം അയണും.
ലഭി ു
. ദിവസവും അക ാ ു
അയണിൽ 10 ശതമാനവും
ു
. അക ാ ു
െമാ ം അയണിെ 90 ശതമാനവും ഇ െന

ഭ ണ കമം: അയൺ അധികമു
ഭ ണ ൾ കഴി ുക. ഓ ്മീൽ , ബീൻ , ഉണ
മു ിരി, ഇരു
പ ില റികൾ തുട ിയവ
ഇതിൽെ ടു ു. േസായാബീനിൽ ധാരാളം അയൺ അട ിയി ു ്. പയറു വർഗ ളും ന താ . ഇറ ിയും കടൽ വിഭവ ളും അയൺ
ധാരാളമായി നൽകു ു.
സ ാഭാവിക അയൺ അനുബ
ൾ: കൃ തിമമായി ലഭി ു താ ഇവയിൽ പലതും. അതുെകാ ുതെ ഉപേയാഗ ി സുര ിതവുമ .
മലബ ം, വയറി സുഖമി ാതാകുക, ചിലേ ാൾ ചർ ിവെരയു ാകാൻ സാധ തയു ്. എ ാൽ സ ാഭാവികമായി അയൺ ലഭി ു
മാർഗ ളും ലഭ മാ . ബീൻസിെന േപാഷി ി ാനായി ൈഹേ ഡാേപാണി സിലൂെട െചറുപയറിെന സം കരി ുേ ാൾ അയൺ കി ു ു.
ഫു േഫാർ ിഫിേ ഷൻ: േഗാത ് െപാടി, പാൽ, അരി, ഭ
എ , ഉ ് തുട ിയവെയ ആവശ
ഗുണേമൻമ െമ െ ടു ു ു. അേയാൈഡ െച ത ഉ ും േഗാത ും അരിയും മിക ഫലം തരും.
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Iron deficiency anaemia, an underlying threat to Indian women
One in every two women in India is anemic. Statistics revealed by the National Family Health Survey 2015-16, which was conducted by the
Ministry of Health and Family Welfare, showcase that more than half of children are anemic in 10 of the 15 States/Union Territories, while more
than half of women are anemic in 11 States/Union Territories. Despite the strides the country has made in healthcare, anaemia continues to be a
major concern for not just the medical fraternity, but also the rapidly growing workforce in India.
Anaemia is the most common nutritional deficiency disorder in the world. While it affects all age groups, the most vulnerable sections are children,
pregnant women and non-pregnant women of child-bearing age. Globally, it has been estimated by the World Health Organization (WHO) that
anaemia affects 1.62 billion people.
There are different types of anaemia such as iron deficiency anaemia, vitamin deficiency anaemia, aplastic anaemia etc. Out of these, iron
deficiency anaemia (IDA) is the most commonly prevalent type of anaemia worldwide, including India. According to the journal Nutrition, it is
estimated that at least 20% of maternal deaths are directly related to anaemia and another 50% of maternal deaths are associated with it.
While the Recommended Dietary Allowance (RDA) is 17 mg/day for men and 21 mg/day for women, the average Indian balanced diet contains only
7-9 mg of iron/1,000 kcal. Besides inadequate dietary intake of iron, the other factors responsible for the high prevalence of IDA in India are:
Defective iron absorption, repeated pregnancies and lactation, poor iron reserves at birth, timing of umbilical cord clamping, timing and type of
complementary food introduction and frequency of infections in children.
Iron is an essential trace mineral found in every cell and is vital for both the physical as well as the mental well-being. It is estimated that 70% of
the body’s iron is found in the red blood cells and myoglobin in muscles. IDA is caused when your body does not have enough iron to produce
hemoglobin. Hemoglobin enables the red blood cells to carry oxygenated blood throughout the body. If you are experiencing any of the following
symptoms, check with your physician immediately:
• Extreme fatigue and weakness
• Chest pain, fast heartbeat or shortness of breath
• Headache, dizziness or lightheadedness
• Brittle nails and pale skin
• Poor appetite and inflammation of your tongue
Besides carrying oxygen from the lungs to the rest of the body, iron is also essential to maintain a healthy immune system, aids in production of
energy and also supports learning ability and working capacity. This is why the prevalence of anaemia among working women can lead to a loss of
productivity at the workplace.
Women need more iron than men to make up for the amount of iron they lose in their menstrual period. Around 1 mg of iron is lost for every day of
bleeding. Iron requirements also increase significantly during reproductive age and pregnancy & lactation. So, how can one supplement iron intake?
Before we get into that, it is necessary to understand how the body absorbs iron.
There are two types of dietary iron: Heme iron and Non-heme iron. Heme iron is only found in animal sources such as meat, prawns, shrimp etc.
They account for 10% of the average daily iron intake and is more easily absorbed than non-heme iron. On the other hand, non-heme iron is
found only in plant sources and accounts for a whopping 90% of the total iron intake. In individuals with low iron storage, it is absorbed more than
heme iron. Following are the ways iron deficiency can be tackled:
Dietary Intake: For starters, include more iron-rich foods in the diet such as oatmeals, beans, dry grapes, dark leafy vegetables such as spinach
and palak, dark chocolates, jaggery, peas etc. For vegetarians, soybeans have an amazing supply of iron, providing 9.3 mg in a 250 ml sized
serving as well as lentils such as white beans, kidney beans, chickpeas and more. Meat and seafood are also excellent sources of iron.
Natural iron supplements: Most iron supplements are synthetically sourced and may be unsafe for consumption. They could cause constipation,
stomach upset and in some cases nausea and vomiting. However, there are naturally sourced iron supplements available in the market, which have
been clinically evaluated and have been deemed safe and effective. For example, there are supplements created from green gram through
hydroponics process, which is used to enrich the beans.

Food fortification: Recently, food regulator Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has set up a scientific panel to frame final
regulations on fortification of foods such as wheat flour, milk, rice, edible oil and salt. Fortification entails adding or increasing the content of
essential micro nutrients in food items to improve their quality. Iron will be used to fortify salt, wheat flour and rice. I feel this is a very good move
by the government.
Anaemia not only has a personal cost, but also a social cost. It affects half the workforce in this country and is threatening our future generations.
IDA also depresses productivity and can be an impediment to economic growth. It is time to find sustainable solutions to tackle this global crisis in
human health and well-being.

