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 ا يعني اختبار الرصاص في دم طفلكماذ
 

 

يحدث التسمم بالرصاص في معظم األحيان عندما 
يكون األطفال على اتصال بمادة الرصاص في 

الهواء، في الغبار، وفي طالء الجدران المحتوي على 
الرصاص. ويمكن أيضا أن يتواجد الرصاص في 

أنابيب المياه المحتوية  التربة ومياه الشرب عن طريق
على الرصاص وبعض العالجات المنزلية 

 والمستخدمة في بعض الهوايات والمهن.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصحة.الرصاص هو تهديد خطير على  

 نتائج فحص الرصاص
 مايكروغرام/ديسيليتر

 
 ماذا تعني نتيجة الفحص

 
 الخطوات التالية

دم من  سحببإجراء اختبار ثاٍن ب الفحصيجب إعادة   µ/dl 4.5أكبر من أو تساوي  بنسبةوخز اإلصبع نتيجة فحص 

 .الوريد

 
 4.5أقل من 

ليس هناك رصاص في دم 
 منه.هناك القليل طفلك أو 

 

معظم األطفال في الواليات المتحدة 
 5عندهم مستوى أقل من 

  تحدث إلى طبيبك حول موعد إعادة اختبار طفلك للتأكد من
 .ارتفاع مستواهعدم 

 من، واألطعمة الصحية، والحفاظ تعرف على التنظيف اآل
 على الرصاص أمان من على طفلك في

www.michigan.gov/lead  

 بين
4.5 - 14 

 

طفلك تعرض لبعض 
 لرصاص.ا

 .راجع طبيب طفلك لمراجعة اختبار الرصاص لطفلك 
  السالمة من اتصل بقسم الصحة المحلي أو برنامج

من أجل الحصول على تفتيش كامل الرصاص في المنزل 
 للرصاص في منزلك.

  تعرف على التنظيف اآلمن، واألطعمة الصحية، والحفاظ
 على طفلك في أمان من الرصاص على

www.michigan.gov/lead   

  أشهر للتأكد من أن  3-1ختبار في االتابع مع طبيبك إلعادة

 طفلك ال ترتفع. عند  مستوى الرصاص

 
15-44 

 
مستوى الرصاص في دم 

 طفلك مرتفع.

 .اتصل بطبيب طفلك في الحال 
  اتصل بقسم الصحة المحلي لتحصل على فحص تفتيش

 كامل للمنزل.
  تعرف على التنظيف اآلمن، واألطعمة الصحية، والحفاظ

 على طفلك في أمان من الرصاص على
www.michigan.gov/lead   

  ن للتأكد من أ واحد شهربعد  ختباراالتابع مع طبيبك إلعادة
 طفلك ال ترتفع. عند  مستوى الرصاص

 

 أو أعلى  45

 

طفلك يحتاج الى معاينة 
 الطبيب في الحال.

 .اتصل بطبيب طفلك في الحال 
  اتصل بقسم الصحة المحلي لتحصل على فحص تفتيش

 كامل للمنزل.
  يجب أن ال تأخذ طفلك إلى المنزل حتى يتم العثور على

 معالجته.الرصاص ومصدر 
 سيحتاج طفلك إلى اختبارات منتظمة ومراقبة طبية 

 للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع االلكتروني على

www.michigan.gov/lead 
 517-335-8885أو االتصال ببرنامج وقاية الطفولة من التسمم بالرصاص على الرقم: 

 



 اجعل أيامك آمنة من التسمم بالرصاص

 

 
 
 

 

 

 تناول األطعمة الغنية                            ال حذاء داخل المنزل                                  غسل اليدين غالبا                           
 بالكالسيوم والحديد                   

 
استخدام المواد المنظفة    التنظيف اآلمن

والمناشف التي يمكن رميها 

 بعد استعمالها

 قفزات المطاطية أو ال ارتد

اغسل اليدين جيدا بعد 

 التنظيف

 الصابونية  استخدم المنظفات 

  اغسل بماء نظيف جديد بعد

 التنظيف

  بعد التنظيف رمي مناديل

 تنظيف كل منطقة

  أفرغ ماء التنظيف في

 المرحاض )التواليت(

 قم بالتنظيف غالبا 
 

   هل يحتوي منزلك على أنابيب    
 ؟الرصاصمن     

 

 

 كان جوابك نعم، إذا
 

  استعمل فيلتر

NSF/ANSI 53 

 المصدق عليه

  دع الماء يجري من

 الحنفية قبل االستعمال

  استخدم الماء البارد للطهي

 وخلط حليب األطفال

  اتصل بمديرية الصحة

 لفحص ما منزلك المحلية

                                                                      
 
 

 تفكر بإجراء إصالحات على منزلك؟

  .866-691-5323الرقم  اتصل علىاختبر منزلك للبحث عن الرصاص  

 اطلب من خبير معتمد إعادة تأهيل منزلك1978كان منزلك قد بني قبل عام  إذا ، 

  ،تجنب استخدام آالت الصنفرة الكهربائية، ومشاعل اللهب المفتوحة، واألدوات الحرارية

 والكاشطات الجافة وأوراق الصنفرة الجافة، أو المسدسات الحرارية على األسطح المطلية

 القيام بطالء فوق الدهان المتقشر 

 
 
 
 
 

 

 
 للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع االلكتروني على

www.michigan.gov/lead  أو االتصال ببرنامج وقاية الطفولة من التسمم

 517-335-8885بالرصاص على الرقم: 


