
وقاية األطفال من التسمم بالرصاص
تعرض الطفل للرصاص يرض بصحته ومنوه. فأي كمية من الرصاص تعترب ضارة عىل الطفل. أي أن مجرد كمية صغرية 

منه تسبب أذى كبريًا ال سيام لألطفال دون سن الثالثة. بل إن التعرض لكميات صغرية من الرصاص قد يسبب 
انخفاًضا يف معدل ذكاء الطفل ويؤدي إىل صعوبات التعلم واملشاكل السلوكية.

اعرف املخاطر
• عليك أن تعي أن الطفل الذي يتعرض للرصاص قد ال تظهر عليه أي أعراض. ولكن بعض األطفال قد يصابون بالصداع أو 	

آالم البطن أو انخفاض الشهية أو صعوبات النوم. وبعض األطفال قد يظهر عليهم فرط النشاط أو الهياج. واملشكلة أن 
اآلباء واألمهات الذين يرون هذه األعراض الشائعة قد ال يخطر عىل بالهم أن الرصاص هو املسبب لها.

• تذكر أن مصادر التعرض للرصاص مصادر متنوعة. حيث ميكن انتقال الرصاص من جسم األم إىل الطفل عن طريق 	
الرضاعة. كام ميكن أن يستنشق الطفل الرصاص من الغبار أو يبتلعه. ومن أكرث املصادر شيوًعا الطالء وألعاب األطفال 

وأقالم األلوان املحتوية عىل الرصاص وبعض أنواع العالج الصحي املنزلية والرصاص املوجود يف الرتبة. ومن املصادر األخرى 
مصاهر الرصاص ومصانع إعادة تدوير البطاريات.

اعرف وتابع طرق الوقاية
• 	.)IDPH( اعرف إن كنت تعيش يف منطقة عالية الخطورة. اسأل عن ذلك طبيبك أو اتصل بهيئة الصحة العامة يف إلينوي
• اقرأ امللصقات املوجودة عىل ألعاب األطفال وكن واعيًا مبصادر هذه األلعاب أو األغراض التي سيلعب بها طفلك 	

أو سيمضغها. تفقد قوائم األلعاب واملنتجات التي تم سحبها بقرار لجنة سالمة املنتجات االستهالكية األمريكية 
.)Consumer Product Safety Commission(

• تعرف عىل معلومات التخلص اآلمن من الرصاص. فحوائط املنازل املبنية قبل عام 1978 يشكل طالؤها مخاطر كبرية 	
الحتوائه عىل الرصاص. واعلم أن إزالة الطالء بالصنفرة أو الكشط أو التسخني يطلق يف الهواء غباًرا مشبًعا بالرصاص. هيئة 

الصحة العامة لديها قامئة بخرباء تقييم مخاطر الرصاص ومعاينة الطالء وخرباء التخميد. اسأل هيئة الصحة العامة أو 
إدارة الصحة املحلية عام إذا كانت توفر مساعدات مالية للتخلص من الرصاص يف منطقتك.

احم طفلك
• افحص طفلك عند الطبيب. حيث يجب فحص جميع األطفال من سن 6 أشهر حتى 6 سنوات للكشف عىل تسمم 	

الرصاص عند مقدمي الرعاية الطبية قبل إلحاق الطفل بدور الحضانة أو برامج ما قبل املدرسة أو الروضة.
• خذ طفك إىل الطبيب لفحص مستوى الرصاص يف دمه إذا كنت تعيش يف منطقة عالية الخطورة أو إذا كنت مستحًقا 	

.All Kids أو التأمني الصحي Medicaid لربنامج
• علم أطفالك أال يضعوا يف أفواههم أي يشء قد يحتوي عىل الرصاص. ومن هذه األشياء رقاقات الطالء أو غبار الطالء. قدم 	

للطفل عضاضات وألعاب آمنة. علم األطفال الكبار املواظبة عىل غسل أيديهم وأال يضعوا يف أفواههم إال الطعام. واظب 
عىل مسح الغبار من عىل األرضية مبمسحة مبللة وال تدخلوا املنزل باألحذية لتجنب دخول القاذورات إىل املنزل.

• قدم ألطفالك الوجبات الصحية التي تحتوي عىل أطعمة مغذية. فاألطعمة الغنية بفيتامني يس والكالسيوم والحديد تبطئ 	
امتصاص الرصاص يف مجرى الدم وتزيد من مستويات تخلص الجسم من الرصاص.
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