آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺣﺎﻣﻠﮫ ھﺳﺗﯾد؟
از ﻣﺳﻣوﻣﯾت ﺳرب ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾد .ﺣﺎﻻ ﺷروع ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﺗﻧﻔس ﮐردن ﯾﺎ ﺑﻠﻌﯾدن ﺳرب ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﺳﻣوﻣﯾت ﺳرب
ﻣﯾﺷود .ﺳرب از ﻣﺎدر ﺑﮫ طﻔل ﮐﮫ در ﺑطن وی اﺳت اﻧﺗﻔﺎل
ﭘﯾدا ﻣﯾﮑﻧد.

ﺳرب زﯾﺎد در ﺑدن ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻋث ﺑروز ﻣﺷﮑﻼت ذﯾل ﻣﯾﺷود:
ﺷﻣﺎ را در ﻣﻌرض ﺧطر ﺳﻘط ﺟﻧﯾن ﻗرار ﻣﯾدھد.

•
• ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷود ﺗﺎ طﻔل ﺗﺎن ﻗﺑل از وﻗت ﯾﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼﮏ
ﺗوﻟد ﺷود.

•

ﺑﺎﻋث ﺗﺧرﯾب دﻣﺎغ ،ﮔرده ھﺎ و ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺻﺑﯽ طﻔل
ﻣﯾﺷود.

•

ﺑﺎﻋث ﺑروز ﻣﺷﮑﻼت در رﻓﺗﺎر و روش ﯾﺎ آﻣوزش
طﻔل ﻣﯾﺷود.

ﺳرب در اﺷﯾﺎی ذﯾل ﻣوﺟود ﻣﯾﺑﺎﺷد:
• رﻧﮓ و ﺧﺎک در ﻣﻧﺎزل ﮐﮭﻧﮫ ،ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺧﺎک ﮐﮫ
در اﺛر ﺑﺎزﺳﺎزی ﯾﺎ ﺗرﻣﯾم ﻣﻧﺎزل ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾد

•

ﺷرﯾﻧﯽ ،ﻣﯾﮏ اپ ،ﮔﻠدان ھﺎی ﺷﯾﺷﮫ ﺋﯽ ،و دوا ھﺎی
ﮐﮫ در ﮐﺷور ھﺎی دﯾﮕر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷوﻧد.

•

ﮐﺎر ﮐردن در ﭘﺎﻟش ﮐﺎری وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ ،ﮐﺎر
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻠدواﻧﯽ

•

ﺧﺎک و آب ﻧل

ﺑرای ﮐﺳب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن ﻣورد
ﺑﺎ دﻓﺗر ﺻﺣﯽ ﻣﺣل ﺗﺎن در ﺗﻣﺎس ﺷوﯾﯾد.

ﻣﺳﻣوﻣﯾت
ﺳـــــــرب

ﺣﺎﻻ وﻗت آن اﺳت ﮐﮫ طﻔل ﺧوﯾش را از ﻣﺳﻣوﻣﯾت ﺳرب ﻣﺻون ﻧﮕﮭدارﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد
اﻣور ذﯾل را اﻧﺟﺎم دھﯾد:

1

ﻣواظب ﺳرب در ﻣﻧزل ﺧود ﺑﺎﺷﯾد.
اﮐﺛر ﺳرب از رﻧﮓ در ﻣﻧﺎزل ﮐﮭﻧﮫ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾد .وﻗﺗﯽ رﻧﮓ ﮐﮭﻧﮫ ﻣﯽ ﺗرﮐد ﯾﺎ ﻣﯾﺷﮑﻧد
ﺧﺎک ﺧطرﻧﺎک را ﺗوﻟﯾد ﻣﯾﮑﻧد .اﯾن ﺧﺎک ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼﮏ اﺳت و ﺷﻣﺎ آﻧرا دﯾده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد .ﺷﻣﺎ
اﯾن ﺧﺎک ﺳرب دار را ﺗﻧﻔس ﻣﯾﮑﻧﯾد وﻟﯽ ﻧﻣﯽ داﻧﯾد.
رﯾﮕﻣﺎل ﮐردن و ﺗراﺷﯾدن رﻧﮓ ﺑﺎﻋث ﺗوﻟﯾد ﺧﺎک ﺳرب دار ﺧطرﻧﺎک ﻣﯾﺷود .ﺧﺎﻧم ھﺎی ﺣﺎﻣﻠﮫ
دار ﺑﺎﯾد در ﺟرﯾﺎن ﭘﺎک ﮐردن ،رﻧﮕﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﻣﯾر ﮐردن اطﺎق ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳرب دار در ﻣﻧزل
ﺣﺿور ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

ھرﮔﺎه ﺷﻣﺎ در ﻣﻧزل ﮐﮭﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾد ،آﻧرا ﺗوﺳط ﻣﻔﺗش ﻣﺟوز
ﺳرب ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.
ُ

2

از ﻏذا ھﺎی ﮐﮫ دارای ﮐﻠﺳﯾم ،آھن و وﯾﺗﺎﻣﯾن  Cھﺳﺗﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
اﯾن ﻧوع ﻏذا ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺣﻔﺎظت ﺷﻣﺎ وطﻔل ﮐﮫ در ﺑطن ﺷﻣﺎ اﺳت ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.

•
•
•

3

ﮐﻠﺳﯾم در ﺷﯾر ،ﻣﺎﺳت ،ﭘﻧﯾر و ﺳﺑزﯾﺟﺎت ﺑﺎ ﺑرگ ھﺎی ﺳﺑزﻣﺎﻧﻧد ﭘﺎﻟﮏ ﭘﯾدا ﻣﯾﺷود.
آھن در ﮔوﺷت ﺳرخ ،ﻟوﺑﯾﺎ ،ﺣﺑوﺑﺎت و ﭘﺎﻟﮏ ﻣوﺟود ﻣﯾﺑﺎﺷد.
وﯾﺗﺎﻣﯾن  Cدر ﻧﺎرﻧﺞ ،ﻣرچ ﺳﺑز و ﺳرخ ،ﺑروﮐﻠﯽ ،ﺑﺎدﻧﺟﺎن روﻣﯽ ،و ﺟوس ھﺎی آن
ﭘﯾدا ﻣﯾﺷود.

ﺑﺎ داﮐﺗر ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
ﺑﺎ داﮐﺗر ﺧوﯾش در ﻣورد دواھﺎ و وﯾﺗﺎﻣﯾن ھﺎی ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﯾد ﺻﺣﺑت ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﺑﻌﺿﯽ
ﺗداوی ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و رژﯾم ھﺎی ﻏذاﺋﯽ دارای ﺳرب ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ داﮐﺗر ﺧود
در ﻣورد ھوس ھﺎی ﺧوﯾش ﻣﺎﻧﻧد ﺧوردن ﺧﺎک ﯾﺎ ﮔل اطﻼع دھﯾد.

ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺗﻣﺎس ﺷوﯾﯾد.
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