هل يحتاج طفلك إلى إجراء
اختبار مستوى الرصاص؟
هل...
نعم

ال

يعيش الطفل في منزل بُني قبل عام  1978أو يزوره
مؤخرا؟
باستمرار ،خاصة إذا كان قد خضع إلصالحات
ً
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،
مثل مستحضرات  ،gretaأو  ،azarconأو الكحل؟
يتمتع الطفل بتغطية برنامج Apple Health/Medicaid؟

إذا كانت إجابتك نعم على أي من هذه األسئلة أو
إذا كنت تعتقد أن طفلك قد تعرض للرصاص بأي شكل كان،
فسيحتاج طفلك إلى إجراء اختبار مستوى الرصاص في الدم.
قُص البطاقة أدناه وقدمها لطبيب طفلك في زيارة الفحص الشامل
( )well child visitالقادمة .إذا كان طفلك يتمتع بالتغطية
التأمينية لبرنامج  ،Apple Healthفيمكنك االستفادة من
االختبار الذي يجرى مجانًا ،حتى إن كانت إجابتك عن بقية
األسئلة األخرى هي ال.

يحتاج طفلي إلى إجراء اختبار مستوى الرصاص في الدم.
مقدم الخدمة :كشف استبيان عوامل خطر التعرض
للرصاص أن هذا الطفل عرضة لواحد أو أكثر من عوامل
خطر التعرض للرصاص.
ويشترط القانون الفيدرالي إجراء اختبارات مستوى الرصاص في
الدم لجميع األطفال المسجلين في برنامج Medicaid
شهرا.
عند بلوغهم لسن  12و24
ً
لمزيد من المعلومات ،بادر بزيارة الرابط .doh.wa.gov/lead

ما أسباب حدوث تسمم الرصاص في األطفال؟

يُعد طالء المنازل القديمة من أكثر الطرق شيوعًا النتقال الرصاص إلى جسم طفلك.
ويشكل الطالء خطورة عندما يتشقق أو يتحول إلى غبار .وقد يستنشق األطفال غبار
الرصاص أو يبتلعونه .اغسل أيدي األطفال ولعَبهم دائ ًما إلزالة أي غبار.

األشياء المحيطة بالمنزل التي قد تحتوي على الرصاص:
الطالء القديم المتشقق
وغباره

األواني الفخارية
المصنوعة يدويًّا

التربة والتراب

التوابل المستوردة

األلعاب والمجوهرات

الماء

ل َم يتعين على طفلك الخضوع الختبار مستوى الرصاص في الدم؟

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.

ما أعراض تسمم الرصاص؟

ال تظهر أعراض َم َرضية على معظم األطفال الذين يعانون من التسمم بالرصاص
وال يتصرفون كالمرضى .وال توجد طريقة أخرى للكشف عن تعرض طفلك
للرصاص سوى من خالل إجراء اختبار الدم.

ما الذي يحدث إذا أُصيب طفلك بتسمم الرصاص؟

يمكن أن تساعدك ( Department of Healthإدارة الصحة) أو سلطات الصحة
المحلية في العثور على مصدر الرصاص والتخلص منه .ويمكن ألسرتك التواصل
مع الموارد أيضًا ،مثل خدمات التغذية ،لتعزيز صحة طفلك.
لمزيد من المعلومات حول الرصاص
ولالطالع على خطر الرصاص في حيك السكني،
بادر بزيارة الرابط .doh.wa.gov/lead

Washington State Department of Health
(إدارة الصحة في والية واشنطن)
برنامج Childhood Lead Poisoning Prevention
(الوقاية من التسمم بالرصاص في مرحلة الطفولة)
1-800-909-9898

DOH 334-141 May 2019 Arabic
يتوفر هذا المستند بتنسيقات أخرى لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
عند الطلب .لتقديم طلب ،يُرجى االتصال على الرقم 1-800-525-0127
(أو الرقم  711لخدمات الهاتف النصي/هاتف ضعاف السمع)
ُم ّ ِو َل هذا المنشور جزئيًا من منحة  EH17-1701الممولة من Centers for
.Disease Control and Prevention

