
 (BLL)   مستوى الرصاص في الدم

 مرجع سريع لمقدمي الرعاية األولية
شهرا الذين لم يتم  72و 36يجب اختبار األطفال بين عمر . شهرا 24و 12عمر ( اجراء هذا االختبار لجميع األطفال في Medicaidديكيد يمين الصحي )المالتأيتطلب برنامج 

 مرة واحدة على األقل.من قبل اختبارهم 
 

 تعليم الوالدين واالحاالت إعادة االختبار االعتبارات /العالج أفضل تطبيق 
لم يحصل على 

 االختبار بعد

من هذه الوثيقة(.  2قم بإجراء تقييم للمخاطر )انظر صفحة  

اختبار يعتمد على متطلبات التأمين الصحي الميديكيد او 

 نتائج تقييم المخاطر.

يمكن أن تستند الحاجة لالختبار الى 

عوامل الخطر ومتطلبات اختبار التأمين 

 الصحي المبديكيد

 منشورات التغذية 

 اآلمن منشورات التنظيف 

مستوى الرصاص 

( BLL)  في الدم

 4.5اقل من 

 روغرام/ديسيليترميك

مراجعة مستوى 

 الرصاص مع العائلة

   شهر  12-6إعادة االختبار في غضون

 كان الطفل في خطر كبير إذا

 كان عمر الطفل أقل من سنة واحدة  إذا

في وقت االختبار األول، فقم بإعادة 

 االختبار بعد تاريخ الميالد األول

 منشورات التغذية 

 اآلمن منشورات التنظيف 

مستوى الرصاص 

( BLL)  في الدم

 14 – 4.5اقل من 

 ميكروغرام/ديسيليتر

  تأكيد اختبار الشعيرات

مع اختبار  الدموية

 وريدي

  مراجعة مستوى

 الرصاص مع العائلة

  األخذ بعين االعتبار األطفال اآلخرين الذين قد يتعرضون

 لإلصابة

 أجراء مسح للتاريخ البيئي 

 مراجعة النظام الغذائي / االكتفاء من الحديد 

 تقديم المشورة الغذائية المتعلقة بالكالسيوم والحديد 

 

 3-1إعادة االختبار الوريدي في غضون 

أشهر للتأكد من أن مستوى الرصاص في 

 ال يرتفع BLLالدم 

 منشورات التغذية 

 اآلمن منشورات التنظيف 

  إدارة الصحة المحلية إلدارة إحالة األسرة الى

 حالة التمريض

  إحالة األسرة الى برنامج المنزل اآلمن من

والحدّ  يالرصاص لتحديد أهليته للتحقيق البيئ

 منه

مستوى الرصاص 

( BLL)  في الدم

 44– 15اقل من 

 ميكروغرام/ديسيليتر

  تأكيد اختبار الشعيرات

الدموية مع اختبار 

 وريدي

  مراجعة مستوى

 الرصاص مع العائلة

  األخذ بعين االعتبار األطفال اآلخرين الذين قد يتعرضون

 لإلصابة

 شتبه للبطن إذا ا ظر في إجراء تقييم مثل األشعة السينيةالن

 بوجود أجسام دخيلة تحتوي على الرصاص

 اجراء مسح للتاريخ البيئي 

 مراجعة النظام الغذائي / االكتفاء من الحديد 

  4إعادة االختبار الوريدي في غضون 

أسابيع للتأكد من أن مستوى الرصاص 

 ال يرتفع BLLفي الدم 

  أشهر  3-1القيام بتكرار االختبار كل

حتى تنخفض مستويات الرصاص الى 

 5من  أقل 

 

 منشورات التغذية 

 اآلمن منشورات التنظيف 

  إحالة األسرة الى إدارة الصحة المحلية إلدارة

 حالة التمريض

  إحالة األسرة الى برنامج المنزل اآلمن من

الرصاص لتحديد أهليته للتحقيق البيئي والحدّ 

 منه

مستوى الرصاص 

( BLL)  في الدم

+ 45اقل من 

 ميكروغرام/ديسيليتر

  تأكيد اختبار الشعيرات

الدموية مع اختبار 

 وريدي

  مراجعة مستوى

 الرصاص مع العائلة

  األخذ بعين االعتبار األطفال اآلخرين الذين قد يتعرضون

 لإلصابة

  يجب إجراء أي عالج على هذا المستوى بالتشاور مع قسم

 MI Poisonالسيطرة على التسمم لوالية ميشيغن )

Control 800-222-1222( على الرقم 

 النظر في دخول المستشفى و/أو عملية إزالة المعدن الثقيل 

  تعود العائلة الى المنزل الملوث بالرصاص أاليجب 

  التأكد من الفحص األول لمستوى

الرصاص مع تكرار فحص الدم 

 ساعة 48الوريدي خالل 

  تقديم العالج حسب توجيهات

 الخبراء

  العينات الوريدية الشهرية ستكون

 مطلوبة

 منشورات التغذية 

 اآلمن منشورات التنظيف 

  إحالة األسرة الى إدارة الصحة المحلية إلدارة

 حالة التمريض

  إحالة األسرة الى برنامج المنزل اآلمن من

الرصاص لتحديد أهليته للتحقيق البيئي والحدّ 

 منه

 

 

 

 

 

 هل لديك أسئلة؟

 517-335-8885اتصل بتا على الرقم 

www.michigan.gov/lead 

 

   أنظر تقييم مخاطر الرصاص في الدم 

 من الصفحةعلى الجانب اآلخر 



 
 

    الرصاص في الدم تقييم مخاطر
 

 

(: يعتبر جميع األطفال المشمولين ببرنامج التأمين الصحي الميديكيد عرضة لخطر التسمم بالرصاص في الدم.  يتطلب Medicaidالميديكيد المعونة الطبية )متطلبات 

الذين لم يتم  شهرا 72و 36شهرا. يجب اختبار األطفال بين عمر  24و 12( اجراء هذا االختبار لجميع األطفال في عمر Medicaidبرنامج التأمين الصحي )الميديكيد 

 مرة واحدة على األقل. مسبقا   اختبارهم
 

ا( لخطر اإلصابة بالرصاص باستخدام األسئلة التالية 72سنوات ) 6تقييم جميع األطفال دون سن يجب   :شهر 
 

  يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر التعرض  أو يزوره بانتظام؟ )مالحظة: عمليات التجديد الحديثة أو المخطط لها 1978هل يعيش الطفل في منزل تم بناؤه قبل عام

 (1978للرصاص في المنازل التي بنيت قبل عام 

 الذي خضع لفحص الماء ووجد أن الماء يحتوي على مستويات عالية من مادة الرصاص؟ هل يعيش الطفل في منزل أو يزور منزالُ بانتظام 

  بالرصاص؟هل لدى الطفل أخ أو أخت أو رفيق في اللعب لديه تسمم 

 ( الزجاج الفخار، الداخلية،، ميادين الرماية / الرماية الصهرهل يعيش الطفل أو يكون على مقربة من شخص بالغ لديه وظيفة أو هواية تتعلق بمادة الرصاص 

 إعادة صقل األثاث القديم(؟ المعشق،

  غسار(؟ كيسارية، بلغوتي، أزاركون، غريتا، تواي،داو  سان،با باو )هل يستخدم المقيم على رعاية الطفل عالجات منزلية قد تحتوي على مادة الرصاص 

 في مجموعات سكانية خاصة مثل األطفال المتبنين أو الالجئ أو المهاجر أو الطفل الربيب؟ يعيش الطفل له 

  البيكا والتأخر في النمو(؟لالعتقاد بأن الطفل معرض لخطر التعرض للرصاص )إظهار سلوك  ا  لدى مقدم الرعاية للطفل سببهل 

 

 ، ففكر في اجراء اختبار الطفل للتسمم بالرصاصكانت اإلجابة نعم أو ال أعلم على أي من هذه األسئلة إذا

 

 لمعرفة المزيد حول الوقاية من التسمم بالرصاص واختبار الرصاص في الدم، 

 اتصل ببرنامج وقاية الطفل من التسمم بالرصاص على:

 www.michigan.gov/lead   أو   517-335-8885    


