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ما هو الرصاص؟
 .أطفالنا على تؤثر أشياء في اموجود يزال ال معدن الرصاص

ما هو التسمم بالرصاص؟
 وبعض السريعة، الطرق من بالقرب والغبار واألتربة القديمة، المنازل طالء في عليه العثور يمكن. ابتالعه أو تنفسه تم إذا سم الرصاص

 الدم الختبار ويمكن. خطرة صحية مشاكل تسبب أن طفلك جسم داخل الرصاص من حتى صغيرة لكميات يمكن. والحلوى واألواني المجوهرات
 .طفلك لدى الرصاص عن الكشف البسيط

من هم األكثر عرضة للخطر؟
.سنوات 6 عمر وحتى الزحف على القادرون األطفال• 

 بطالئها تحتفظ زالت وما الزمنية الفترة هذه قبل تشييدها تم منازل يزورون أو 1950 عام قبل تشييده تم منزل في يعيشون الذين األشخاص• 
.األصلية وأنابيبها األصلي

 .الرصاص من الكثير تستخدم تزال التيال المناطق من منهم العديد يأتي - الالجئون األطفال• 

كيف يمكنك منع التسمم بالرصاص؟
.األسطح كل نظافة على فحافظ قديم، منزل في تعيش كنت إذا• 

. الطالء بتقشير يقوم ال طفلك أن من تأكد• 

.الوجبات وقبل الخارج في اللعب بعد طفلك يدي اغسل• 

.متكرر بشكل طفلك ألعاب اغسل• 

.صحية وجبات مقد• 

ما هي أعراض التسمم بالرصاص؟ 
النمو تباطؤ• 
التعلم في مشاكل• 
الصداع• 
النوم في الصعوبة• 

http://molinahealthcare.com/
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الشهية فقدان• 
المعدة في وتشنجات ألم• 
والقيء الغثيان• 
 المرتخي البراز أو اإلمساك• 

متى يجب اختبار طفلك للتحقق من تسممه بالرصاص؟
. العمر من اشهر 24و 12 بلوغه قبل• 

.قبل من الختبار يخضع ولم سنوات 6 بعد يبلغ لم طفلك كان إذا لالختبار طفلك إخضاع قبل الرعاية رموف إلى ثتحد• 

.المتحدة الواليات إلى دخولهم لدى اعام 16 إلى أشهر 6 العمر من يبلغون والذين الالجئين مهاجرين أواألطفاالل  كل• 

. دائمة مساكن في األطفال وضع من أشهر 6 إلى 3 بعد سنوات، 6 إلى أشهر 6 من الالجئين األطفال لكل االختبار كرر• 

 .األمر لزم إذا اسن األكبر الالجئين لألطفال االختبار كرر• 

 ون الرصاص ا يمتصا صحيإن األطفال الذين يتناولون طعام
مها تشمل ما يلي:بكميات أقل. تأكد من أن الوجبات التي تقد

 والحبوب والدجاج واألسماك الحمراء اللحوم مثل بالحديد غنية أطعمة• 
.المجففة والفاكهة المطبوخة

 األوراق ذات والخضروات والجبن واللبن الحليب مثل بالكالسيوم غنية أطعمة• 
. الخضراء

 والفلفل والطماطم فروت والجريب البرتقال مثل" ج "بالفيتامين غنية أطعمة• 
.والبروكولي األخضر

 مصدر المحتوى: مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها. برنامج الوقاية من 
 التسمم بالرصاص في مرحلة الطفولة.

 ر الرعاية لطفلك. إذ أنه من األسهل عالج التسمم بالرصاص عندما ال تتأخر عن أي من مواعيدك مع موف
 يتم اكتشافه في وقت مبكر.

أسئلة؟ أي لديك  هل
 على المتوفر التمريضية االستشارات بخط االتصال  يرجى
.لمساعدتك هنا نحن. الساعة  مدار

 8750-275 (888) : اإلنجليزية للغة
 3537-648 (866) : اإلسبانية للغة

 (TTY،  Teletypewriter )النصي  الهاتف
 والبكم للصم االتصال جهاز /
( TDD،  Telecommunication 

Device for the Deaf )  : 711 

 .Molina Healthcare قبل من ةيالناإلع ةلنشرا ذهه عَّوزُت
 . ةايرعال رّوفم نصيحة محل تحل ال يوه. فقط تماللمعلو هي فيها ودةوجمال وادمال لوك

 (. Member Services )اءضاألع اتدمخ بقسم الصاالت ىرجُي ،ليهاإ ولوصال يمكن رىأخ تتنسيقاو رىأخ تبلغا تمالمعلوا ذهه على  لللحصو
 .بك صةلخاا للعضو يفيةلتعرا قةلبطاا من لخلفيةا لجهةا على مرقال ذاه يظهر

27985FLYMDCAAR 
220308


	التسمم بالرصاص
	ما هو الرصاص؟
	ما هو التسمم بالرصاص؟
	من هم الأكثر عرضة للخطر؟
	كيف يمكنك منع التسمم بالرصاص؟
	ما هي أعراض التسمم بالرصاص؟
	متى يجب اختبار طفلك للتحقق من تسممه بالرصاص؟
	هل لديك أي أسئلة؟




