
    

  
     

         
       
      

         

 
 

 

إجراء  إلى طفلك يحتاج  هل
الرصاص؟ مستوى اختبار

 هل...
 ال نعم

 رار،متاسب زورهي أو 1978 معا قبل نيُبلمنز في لطفلا يعيش

ا؟ًرؤخم اتالحإلص عضخدق انك إذا ةاصخ

 يعاني أحد أشقاء الطفل أو أصدقائه من ارتفاع مستوى الرصاص 

في الدم؟

 يتعرض أحد والدي الطفل أو مقدم الرعاية المختص به للرصاص، 

 أثناء العمل أو أثناء ممارستهم لهوايتهم؟

أتى الطفل من بلد خارج الواليات المتحدة؟

يستخدم الطفل أحد العالجات التقليدية أو مستحضرات التجميل، 
، أو الكحل؟azarcon ، أوgreta مثل مستحضرات 

 ؟Apple Health/Medicaid يتمتع الطفل بتغطية برنامج 

 دق كلفط أن دقتعت تنك إذا أو ةلئاألس ذهه نم أي ىلع نعم كتابإج تانك إذا
 ىمستو رختباا ءاجرإ لىإ طفلك جسيحتاف ان،كلكش أيب اصرصلل رضعت
 .دماليف اصرصال

 مللشاا لفحصاةرياز في طفلك لطبيب مهاقدوهنادأ قةلبطاا ُصق

)well child visit) مينيةلتأا لتغطيةبا يتمتع طفلك نكا اذإ .مةدلقاا 

 يلذارختباالا من ةدستفاالا فيمكنك ،Apple Health مجنالبر
 .ال يه رىاألخ ةلئاألس ةيقبنعكتابإج تانك إن ىتح ا،ًانجم رىجي

My child needs a blood lead test. 
Provider: A lead risk factor questionnaire identified 
this child as having one or more risk factors for lead 
exposure. 

Federal law mandates that all children enrolled in 
Medicaid are required to get blood lead tests at ages 
12 and 24 months. 

For more information, visit doh.wa.gov/lead. 

http://www.doh.wa.gov/lead


  

 

 
  

  
  

 ما أسباب حدوث تسمم الرصاص في األطفال؟

ا النتقال الرصاص إلى جسم طفلك.ً ُعد طالء المنازل القديمة من أكثر الطرق شيوعي
 ويشكل الطالء خطورة عندما يتشقق أو يتحول إلى غبار. وقد يستنشق األطفال غبار 

 ا إلزالة أي غبار.ًبهم دائمَالرصاص أو يبتلعونه. اغسل أيدي األطفال ولع

 األشياء المحيطة بالمنزل التي قد تحتوي على الرصاص:

 األواني الفخارية الطالء القديم المتشقق
 ًّاالمصنوعة يدوي وغباره

 التوابل المستوردة التربة والتراب

 الماء راتوهجموال ابعاألل

ص في الدم؟يتعين على طفلك الخضوع الختبار مستوى الرصا َلم
إذا دخل الرصاص إلى جسم طفلك، فقد يتسبب في تلف الدماغ والكلى، كما يتسبب 
في بعض الصعوبات في التعلم، واالنتباه، والتصرف على نحو الئق. ويمكن حتى 

 للكميات الصغيرة من الرصاص أن تؤذي طفلك؛ لذا فمن األهمية بمكان معرفة ما إن 

 كان طفلك يحتاج إلى إجراء االختبار أم ال.

 سمم الرصاص؟اض تما أعر

ضية على معظم األطفال الذين يعانون من التسمم بالرصاص َرَال تظهر أعراض م
 وال يتصرفون كالمرضى. وال توجد طريقة أخرى للكشف عن تعرض طفلك 

 للرصاص سوى من خالل إجراء اختبار الدم.

ُ  ص؟صيب طفلك بتسمم الرصاي يحدث إذا أما الذ

 طات الصحة)إدارة الصحة( أو سل Department of Health يمكن أن تساعدك

 في العثور على مصدر الرصاص والتخلص منه. ويمكن ألسرتك التواصل مع المحلية
 ا، مثل خدمات التغذية، لتعزيز صحة طفلك.ًالموارد أيض

 صية األطفال من تسمم الرصابرنامج وقا
 ل بزيارةّ ّك تفضلمزيد من المعلومات عن الرصاص ولمعرفة خطر الرصاص في حي

doh.wa.gov/lead 9898-909-800-1.  أو اتصل بالرقم 

DOH 334-141 December 2022 Arabic 
 طلب هذا المستند بتنسيق آخر اتصل بالرقمل

 أو ّمُّصال الءمعال نمورجون .1-800-525-0127
(شنطناو يلتحو)711 مرقالب الصاالت عمسال افعض
 يرونتكاإلل دريبال واننعلراس أو 

.civil.rights@doh.wa.gov 

http://www.doh.wa.gov/lead
mailto:civil.rights@doh.wa

