آیا طفل تان نیاز به آزمایش
سطح سرب دارد؟
آیا طفل تان...
بله

نخیر

در خانۀ که قبل از  1978تعمیر شده باشد ،زندگی یا رفت
وآمد دارد ،مخصوصاً اگر خانه ترمیم شده باشد؟
همنژادیا دوستی دارد که سطح بلند سرب در خونش باشد؟
والدین یا نگهدارندۀ دارد که با سرب چه در وظیفه یا کارهای
روزمره شان ،سروکار داشته باشند؟
از کشور خارج از آمریکا بیاید؟
داروهایا مواد سنتی مانند گراتا ،ازارکون یا کول را
استفاده میکند؟
 Apple Healthیا  Medicaidدارد؟

اگر شما بله را برای هریکی ازین پرسش
ها پاسخ دادید یا فکر میکنید
طفل تان به سرب تماس داشته است،
طفل تان نیاز به انجام آزمایش سطح سرب در خون دارد.
کارت زیر را پاره کنید و داکتر طفل تان در بازدید
بعدی طفل خود بدهید .اگر طفل تان بیمۀ Apple Health
دارد ،از آزمایش بدون هزینۀ آنها استفاده کنید ،حتی اگر نخیر
را به پرسش ها پاسخ داده باشید.

طفل من نیاز به آزمایش سطح سرب خون دارد.
تهیه کننده :پرسشنامۀ عوامل
خطر سرب این طفل را منحیث فردی که دارای
یک یا بیشتر عوامل خطر برای در معرض قرار گرفتن سرب شناخته است.
قانون فدرال اجباری میداند که تمام اطفال
ثبت شده در  Medicaidباید آزمایش های سرب خون را
در سن  12و  24ماهگی انجام دهند.
برای معلومات بیشرت ،از .doh.wa.gov/lead

چه چیزی باعت مسمومیت سرب در اطفال میشود؟

رایج ترین راه که سرب میتواند به داخل طفل تان شود از رنگ در خانه های
قدیمی است .زمانیکه رنگ خاک میشود یا گرد میگردد ،میتواند خطرناک باشد.
گرد سرب میتواند نفس گرفته یا توسط طفل خورده شود .دست های اطفال
و بازیچه های که گرد میگیرند را بشویید.

اشیای خانه که میتوانند دارای سرب باشند:
خاک و گرد رنگ کهنه

کوزۀ دست ساخته

خاک و کثافت

مصالحه جات وارد شده

بازیچه ها و جواهرات

آب

چرا طفل تان باید برای وجود سرب بررسی شود؟

این بداخل طفل تان شده میتواند باعث تخریب مغز یا گرده شود و همچنان آموزش،
تمرکز و رفتار عادی را مشکل می سازد .حتی مقدار کمی سرب میتواند به طفل
تان آسیب بزند ،بنابرین برای دریافتن این باید طفل تان را آزمایش کنید.

عالیم مسموم شدن به سرب کدام ها اند؟

اکثر اطفال که مسمومیت سرب دارند مریض معلوم نمیشوند .آزمایش خون تنها
راهی است که به شما بگوید طفلتان در معرض سرب بوده.

اگر طفل تان مسمومیت سرب داشته باشد ،چه میشود؟

( Department of Healthوزارت صحت)یا حوزۀ باصالحیت صحی محلی
تان میتوانند به شما کمک کنند تا پیدا کنید و از آن رهایی یابید .فامیل شما نیز
میتواند با منابع مانند خدمات تغذیه ،ارتباط داشته باشد تان صحت طفل تان را کمک
کنند.
برای معلومات بیشتر در مورد صرب
و برای دیدن خطر سرب در همسایگی تان،
به  doh.wa.gov/leadبروید.

Washington State Department of Health
(وزارت صحت ایالت واشینگتن)،
Childhood Lead Poisoning Prevention
(جلوگیری مسمومیت سرب اطفال)
1-800-909-9898
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