
 

  ايالت نيويورکدرمانی/یبخش بهداشت
 برنامه جلوگيری از مسموميت کودکان توسط سرب

 

 
اگر سرب وارد بدن يک کودک بشود، می تواند باعث موارد زير . بخصوص برای کودکان مضر است. سرب باعث مسموميت مردم می شود

 :بشود
 کم خونی •
 صدمه کليوی •
  شنوايیاز دست دادن قوه •

 ن ترپايي) IQ(بهره هوشی  •
 مشکالت رفتاری •
  مشکالت رشدی •
 

دل به هم خوردگی بعضی داروهای بومی آسيايی و آمريکای التين برای . سرب می تواند در رنگ کهنه، گردوغبار، خاک و آب وجود داشته باشد
 . د نيز می تواند سرب باشدنهمچنين در لوازم آرايشی که از خاورميانه وارد می شو. نيز سرب دارند

 
 ونه آزمايش میشود؟سرب چگ
خون را می توان در مطب يک دکتر، .  مقدار کمی خون از خراش يک انگشت و يا رگ گرفته شده و برای سرب آزمايش می شود •

 محلی درمانی/برای آزمايش به کجا بياوريد، با بخش بهداشتیاگر نمی دانيد که کودکتان را . بيمارستان، کلينيک و يا آزمايشگاه گرفت
 .  بگيريدخود تماس 

 
 چه باعث مسموميت کودکان توسط سرب می شود؟

رقه های رنگ  بر روی کف اگر از ديوارهای کهنه رنگ شده، و يا و. معمول ترين علت، گرد و غبار رنگ کهنه برمبنای سرب است •
بعضی .  را بمکداند و خاک سرب آغشته گردبه  باشد، نوزاد ممکن است که دستها و يا اسباب بازی هايی  که زمين گردوغباری

 .کودکان نوپا ورقه ها، خاک رنگ را می خورند و يا آستانه پنجره و نرده های پله که با سرب رنگ شده را می جوند
 

 . انجام بدهند می تواننداقداماتی که والدين برای جلوگيری مسموميت کودکان توسط سرب
 .و گچ شکسته شده دور نگهداريدکودکان را از رنگ ورآمده  •
 .، دستهای آنها را بطور مرتب بشوييد سربگردوغبار و يا کثافت رای آبکشی کردن هرگونه ب •
 اسباب بازی های کودکتان، بخصوص اسباب بازی های دندان درآوردن را بطور مرتب بشوييد •
 آب برای حداقل يک دقيقه بگذاريد که شير  قبل از استفاده، . استفاده کنيد– نه آب گرم –برای شيرخشک بچه و يا آشپزی از آب سرد  •

  .باز باشد تا سربی که از لوله ها کنده شده  بيرون ريخته شود
  . در ظروف شيشه ای و يا پالستيکی نگهداری کنيدرا  قوطی کنسرو باز شده یغذا •
 ترک خورده از  ظروف لب پريده و يا. بعضی ظروف ممکن است در لعابشان سرب داشته باشند. از ظروف بدون سرب استفاده کنيد •

 .سرو کردن غذا استفاده نکنيدبرای نگهداری و يا 
خيلی از اينها ممکن است سرب داشته . بعضی کاردستی ها نياز به رنگ، لعاب و يا لحيم دارند. مراقب سرگرمی های خود باشيد •

 .باشند
 رنگرزی، تعمير اتومبيل و بعضی کارهای کسانی که  به کارهای ساختمانی، لوله کشی،. از سر کار با خودتان سرب به خانه نياوريد •

 . ديگر اشتغال دارند، ممکن است در معرض سرب قرار بگيرند
 .لباسهای کاری تان را جداگانه بشوييد •
 . رنگ کهنه ممکن است سرب داشته باشد. کودکان را از محلهای تعمير و نوسازی دور نگهداريد •
در عوض از .  ريزی ساختمان های کهنه تر و خطوط قطار جلوگيری کنيدپیاز بازی کردن کودکان در خاک، بخصوص در اطراف  •

 . يک جعبه شن استفاده کنيد
غبار ديديد،  آستانه ها و چاه های پنجره را بشوييد، ولی حداقل يکبار  که گردووقتپنجره ها باز هستند، هر هنگاميکه در هوای گرم  •

 . بشوييددر ماه
 . عات در مورد متخصصينی که به مشکالت رنگ برمبنای سرب رسيدگی می کنند تماس بگيريدبا بخش بهداشت محلی تان برای اطال •
                  

 .به خانواده خود غذايی بدهيد که جلوی سرب را می گيرد
 . غذاهايی که سرشار از آهن و کلسيم هستند، می توانند از مصموميت توسط سرب جلوگيری کنند •

 شده، تخم غنی/بوقلمون، اسفناج، نان گندم کامل/خوک کم چربی، گوشت مرغ/ات خشک، گوشت گاولوبياج/ نخود  -برای آهن 
 مرغ، ماهی تون و برگ کلم برگ

 
 سوپ محتوی سرشير، پيتزا، الزانيا، ماکارونی و پنيرپنير، شير، پنير کاتج، بستنی، بستنی مايع، پودينگ،  –برای کلسيم 

 
 .کودکی که شکمش خالی است، بيشتر سرب جذب می کند: سالم بدهيدبه کودکان خوراک سبک 

 – پشت صفحه -



 

 
           

 درمانی/ سال، تأمين کننده مراقبت بهداشتی2 و 1 کودک سالم در سنين عيادت هایدر  خطر، شخيصصرفنظر از جوابهای شما  به سئواالت ت
 ماه سن دارند، در معرض خطر 36 و 9کودکانی که بين . ب در خون جمع آوری کندافزايش حد سرشما بايستی يک نمونه خون برای رسيدگی به 

 .بيشتری از اثرات سرب هستند
 

 ماه  را برای خطر در معرض مقدار 72 تا 6سن  شما بايستی کودکان به درمانی/ عادی کودک سالم، تأمين کننده مراقبت بهداشتیعيادتدر هر 
 . در خطر زياد می باشند، بايستی يک نمونه خون گرفته شوداز کودکانی که  .قرار گرفتن ارزيابی کند زياد سرب

 
 

 سئواالت تشخيص خطر
 

 معلوم نيست نه بلی          :آيا کودک شما
 

  ساخته شده1960که قبل از ديدن می کند  و يا بطور مرتب از آن  زندگی می کند در خانه ای  . 1
 کودکستان،اين می تواند شامل يک مرکز مهد کودک،   ؟ددار  ورقه شده رنگ ورآمده و يا و     
 �      � �     . خانه يک نگهدار بچه و يا يک خويشاوند و غيره باشد      

 
  ساخته شده1960ديدن می کند که قبل از  و يا بطور مرتب از آندر خانه ای زندگی می کند .   2
 �      � �  وسازی شده و يا در نظر است که بشود؟ و يا در حال حاضر در آن تعمير و ن اخيرًاو      
 

 برادر و يا خواهر، هم خانه و يا هم بازی ای دارد که برای مصموميت از طريق سرب تحت .   3
 �      � �        مراقبت و يا درمان است؟      
 

 می شود کهباعث بطور مکرر در تماس با بالغينی قرار می گيرد که کار و يا سرگرمی شان .   4
 جوشکاری و يا ساختمانی،  کارهایرنگرزی خانه، تعمير،  در معرض سرب قرار بگيرند؟      

  ماهيگيری، ساختن ساختن شيشه رنگی و يا سفالگری،. دننمونه مشاغل می باش      سفالگری 
 �      � �   .دنمی باشنمونه سرگرمی ها       اسلحه گرم و جمع کردن مجسمه های سربی 

 
  گردوغبار زندگی می کند که خاک وزياد  رفت و آمد ديکی يک شاهراه اصلی بادر نز.   5

 �      � �             ممکن است به سرب آلوده شده باشد؟
 

  که در جامعه شهری خاص شما وجوديتی باشد موقعمخصوص شما ممکن است سئوالهای ديگری بپرسد که درمانی/تأمين کننده مراقبت بهداشتی
توسعه   و يا برای مدت زمان طوالنی از کشورهای در حال توسعه و يا آمده انديا کودک شما اخيرًا از يک کشور خارجی /اگر خانواده و. دارد

 . خود بگوييددرمانی/نيافته ديدن کرده اند، بايستی به تأمين کننده مراقبت بهداشتی
 

 واقع شده و تشخيص داده می شود که کودک در خطر در معرض قرار گرفتن مقدار زياد سرب  می باشد، بلیاگر پاسخ به هرکدام از سئوالهای باال 
اگر در مورد هريک از اين سئوالها مطمئن نيستيد، آنها را با تأمين کننده مراقبت .  آزمايش شود يک آزمايش سرب خونبايستی بوسيله

   .  خود مطرح کنيددرمانی/بهداشتی
 

 
 خود مطرح کنيد، و يا می درمانی/بهداشتیه در اينجا مطرح شد سئوالی داريد، آنها را با تأمين کننده مراقبت اطالعاتی کاگر در مورد هر يک از 

 . محلی تان تماس بگيريددرمانی/ توسط سرب محلی تان در بخش بهداشتی کودکانتوانيد با برنامه جلوگيری از مصموميت
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