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 :عزيزي مقدم الرعاية
 

كما قد تكون على علم من التقارير اإلخبارية األخيرة، فقد تم العثور على مستويات مرتفعة من الرصاص في أنابيب الرصاص 

 .نظام المياه في مدينة فلينتالمستخدمة داخل 

 جنيسيحماية أطفال مدينة فلينت من التعرض لمادة الرصاص الموجودة في المياه حاليا، تتصل إدارة الصحة في مقاطعة  فيللمساعدة 

 .الصحة والخدمات البشرية في ميشيغان بك لمساعدتك على توفير التوجيه الالزم لدعم عائالتكم دائرةو

على  يالمحتويمكن أن يتعرض األطفال للرصاص عبر شرب المياه التي تمر في األنابيب المصنوعة من الرصاص ومن الطالء القديم 

وظائف الكبار وهواياتهم، مثل . الرصاص ومن التربة والفخاريات ومستحضرات التجميل ولعب األطفال وبعض العالجات المنزلية

وصنع المجوهرات وتداول الذخائر يمكن أيضا أن تؤدي لوضع األطفال في مجال الخطر إذا ما  الملونإصالح السيارات والزجاج 

 .المسوا المالبس أو مارسوا اللعب في المناطق التي يوجد فيها الرصاص

لى وبوصفك موفر للرعاية األولية، فإنك تلعب دوراً حاسما في المساعدة على ضمان حصول األطفال واألسر المعرضين للرصاص ع

 .الرعاية والتأكيدات التي يحتاجون إليها إلدارة اآلثار الصحية المحتملة للتسمم بالرصاص

ومع ذلك، يمكن أن تتضمن . األطفال الذين يعانون من التسمم بالرصاص ال تظهر عليهم أعراض ظاهرية غالبا. كشف الهوية

الرصاص مادة ذات تأثيرات سمية على النظام العصبي، . اإلمساكاألعراض السريرية المبكرة فقر الدم وفقدان الشهية وآالم البطن و

والتعرض لها يمكن أن ينتج العنف والسلوكيات العدوانية، ويؤدي إلى اضطرابات التعلم، وقد يؤدي إلى اإلصابة باضطراب نقص 

نقاط عبر مستويات  8-2ل إلى وكان معروفا عنه أنه يؤدي للحد من معدل الذكاء بقيمة قد تص( ADHD)االنتباه مع فرط النشاط 

يتم استقالب الرصاص من خالل الجهاز الهضمي بشكل مماثل للحديد والكالسيوم، مع . ديسيلتر/ ميكروغرام 03منخفضة تصل إلى 

ولكن مدة نصف ( حوالي شهر)مدة نصف العمر للرصاص في الدم قصيرة . اعتماد معدالت االمتصاص على حجم ووزن الطفل

 .م يمكن أن تمتد إلى عقودالعمر في العظا

، (بما في ذلك ظروف السكن المتقادمة ونوعية المياه)نتيجة لعوامل المخاطرة المتعددة التي تواجه العديد من المقيمين في مدينة فلينت 

تستخدم  سنوات ممن يعيشون في مدينة فلينت، أو الذين يعيشون في المنازل التي 6فإننا نوصي بأن يخضع جميع األطفال تحت سن 

مصدر مياه مدينة فلينت، أو الملتحقون بالمدارس أو دور رعاية الطفل في فلينت، أو الذين يقضون الوقت مع مقدم رعاية في مدينة 

وينبغي أن يتم إجراء اختبار نسبة الرصاص في الدم عن طريق طبيب الرعاية األولية . فلينت، الختبار قياس نسبة الرصاص في الدم

وينبغي تشجيع األسر على إخضاع أطفالهم لالختبار فورا . قديم المتابعة القصيرة األجل والطويلة األجل بشكل كافيللطفل لضمان ت

 .جنيسيأما في عيادة الطبيب الخاص بهم أو في دائرة صحة مقاطعة 

مستويات الرصاص في يتم توفير التوجيهات التالية إلدارة الحاالت بحسب  .الدماإلدارة بحسب مستويات الرصاص في 

 :الدم عند األطفال

  ديسيلتر/ ميكروغرام 5> نسبة الرصاص في الدم 

  ديسيلتر ال يمثل عادة أي مدعاة للقلق/ ميكروغرام 2مستوى الرصاص األقل من. 

  مستويات الرصاص ارتفاععدم توفير التعليم والتوجيه االستباقي لضمان. 

  أساس عوامل الخطر أو القلقشهر على  05يراعى إعادة االختبار خالل. 
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  ديسيلتر/ ميكروغرام 5< نسبة الرصاص في الدم 

  ديسيلتر / ميكروغرام 5يجب أن يخضع األطفال أصحاب نتائج القياس عبر أنابيب االختبار التي قيمتها

 .وأعلى لعملية سحب دم وريدي تأكيدية

  والتعليمات بشأن تقنيات التنظيف اآلمنة والرعاية  الغذائية ةواالستشاريجب أن تتلقى األسر التوجيه االستباقي

 .عبر المتابعة المناسبة من مقدم الرعاية الصحية األولية

  الحالة والتحقيقات البيئية لجميع األطفال الذين تزيد عندهم ملف تتوفر الخدمات المنزلية بما في ذلك إدارة

الصحة في مقاطعة  دائرةقم بإحالة المرضى إلى .  لترديسي /ميكروغرام 2مستويات الرصاص في الدم عن 

 .للحصول على هذه الخدمة جنيسي

 2نسبة رصاص أكبر من وجود يجب أن تتم إعادة اختبار األطفال الذين تم تأكيد نتائج اختباراتهم الوريدية ب 

الماضية على أساس السياسات الطبية ومبادئ األكاديمية األمريكية  08ـ ديسيلتر خالل األشهر ال/ ميكروغرام

ضمن  ألطفلإذا لم يتم إعادة اختبار (. المرفق" مرجع موفر الخدمة السريع"انظر . )لطب األطفال التوجيهية

 .هذه األطر الزمنية، يوصي بإعادة االختبار في أسرع وقت ممكن

  ديسيلتر/ ميكروغرام 44< نسبة الرصاص في الدم. 

  ديسيلتر / ميكروغرام 5يجب أن يخضع األطفال أصحاب نتائج القياس عبر أنابيب االختبار التي قيمتها

 .وأعلى لعملية سحب دم وريدي تأكيدية

  يجب التشاور مع . ديسيلتر العالج في المستشفيات/ ميكروغرام 44تتطلب مستويات الرصاص األكبر من

 . في ديترويت للحصول على إرشادات إضافية خبير في مستشفى ميشيغان لألطفال

  بشأن تقنيات التنظيف اآلمنة والرعاية  تالغذائية والتعليما واالستشارةاالستباقي يجب أن تتلقى األسر التوجيه

 .عبر المتابعة المناسبة من مقدم الرعاية الصحية األولية

  قات البيئية لجميع األطفال الذين تزيد عندهم الحالة والتحقيملف تتوفر الخدمات المنزلية بما في ذلك إدارة

الصحة في مقاطعة  دائرةقم بإحالة المرضى إلى .  ديسيلتر/ميكروغرام 2مستويات الرصاص في الدم عن 

 .للحصول على هذه الخدمة جنيسي

 2من  نسبة رصاص أكبروجود يجب أن تتم إعادة اختبار األطفال الذين تم تأكيد نتائج اختباراتهم الوريدية ب 

الماضية على أساس السياسات الطبية ومبادئ األكاديمية األمريكية  08 ـديسيلتر خالل األشهر ال/ ميكروغرام

ضمن  ألطفلإذا لم يتم إعادة اختبار (. المرفق" مرجع موفر الخدمة السريع"انظر . )لطب األطفال التوجيهية

 .مكنهذه األطر الزمنية، يوصي بإعادة االختبار في أسرع وقت م

سن  عند بلوغهم سن عام واحد و( Medicaid)يجب اختبار جميع األطفال المشمولين في خطة المساعدة الطبية : تذكير
 .عامين

 
 :عم األسر التابعة لكمدكمقدمي رعاية، توجد خطوات يمكنكم اتخاذها للمساعدة في . الرعاية عبر المتابعة

 
بمخاطر الرصاص، والخطوات الوقائية التي يمكنهم اتخاذها للتقليل من  االستمرار في إعالم وتثقيف األسر فيما يتعلق .0

 .المخاطر التي يتعرضون لها

تستطيع . تشجيع األسر التابعة لكم على استخدام المياه التي تم ترشيحها للشرب والخلط مع حليب األطفال وغسل الصحون .5

 NSF المؤسسة الوطنية للعلوممن قبل  مياه المعتمدةالللحصول على معلومات عن مرشحات  500األسر االتصال بالرقم 

 .المجانية

تأكد من أن مرضاك يتناولون وجبات غذائية متوازنة بها . التغذية الصحية أمر حاسم بالنسبة لألطفال المعرضين للرصاص .0

النظر في التوصية بتناول إذا كان لديك شواغل متعلقة بالتغذية، يجب عليك . نسبة عالية من الحديد والكالسيوم وفيتامين سي

المساعدة للوالدين واألطفال الذين يحتاجون إلى  SNAPو WICيوفر برنامجي . الفيتامينات المتعددة المصحوبة بالحديد

للمزيد من  8035084208على الرقم  جنيسيفي مقاطعة  WICقم باالتصال بمكتب . األطعمة الطازجة والصحية

يمكن من خالله تقديم " Double Bucks"برنامجا تحت مسمى  SNAPقدم برنامج وباإلضافة إلى ذلك، ي. المعلومات

 .األطعمة الصحية بأسعار أقل

ومع ذلك، إذا ارتفع مستوى الرصاص في دم األم إلى نسبة أعلى من . الرضاعة الطبيعية توفر وقاية عالية ونحن نشجع عليها .4

 2ديسيلتر وكان مستوى الطفل أعلى من / ميكروغرام 53من ديسيلتر أو ارتفع مستواها ليصبح أكبر / ميكروغرام 43

 .ديسيلتر فإنه ال ينصح بالرضاعة الطبيعية/ ميكروغرام
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 نظراً ألن الرصاص مادة سمية للجهاز العصبي، يحتاج األطفال المصابين بالتسمم بالرصاص إلى المتابعة الطولية وقد .2

 .يجب االستمرار في مراقبة التطورات لدى مريضك في كل زيارة. يتطلب األمر تدخل الخدمات الصحية اإلنمائية والسلوكية

قم بالنظر في تقديم خدمات ختامية وخدمات الدعم اإلضافية التي ستفيد مرضاك مثل برامج الزيارة المنزلية للطفولة المبكرة  .6

 .للحصول على المزيد من المعلومات 500اتصل بالرقم ". head start"و" early head start"وبرامج 

 
 :تتوفر العديد من الموارد المحلية المتاحة لكم ولمرضاكم. الموارد المحلية

 وتدير دائرة . المرضى مدعوون إلى االتصال بموفر الرعاية الصحية األولية الخاص بهم للخضوع لالختبار. فحص الدم

 500االتصال برقم  في النقلعلى المرضى الذين بحاجة إلى مساعدة . يضا اختبارات الرصاصأ جنيسيالصحة في مقاطعة 

 .للحصول على المساعدة

 يستطيع المرضى االتصال بالرقم ". معمل اختبار المياه التابع لمدينة فلينت"اختبار المياه يتم مجاناً من خالل . اختبار المياه

 .لمعرفة المزيد 8038886208

 مجي يوفر برناWIC وSNAP قم . المساعدة للوالدين واألطفال الذين يحتاجون إلى األطعمة الطازجة والصحية

 .للمزيد من المعلومات 8035084208على الرقم  جنيسيفي مقاطعة  WICباالتصال بمكتب 

 برنامج الزيارة "فسار عن لالست 500رقم الإذا كان لديك قلق حول معدل نمو أو تعلم أحد األطفال برجاء االتصال ب.  نمو الطفل

 .في منطقتك" المنزلية

 .المواقع ومعلومات االتصال
 

  جنيسيالصحة في مقاطعة  لدائرةبرنامج الرصاص التابع 
8035280800 

www.gchd.us 
 

  الصحة  لدائرةبرنامج وقاية األطفال من التسمم بالرصاص التابع
 8880554420البشرية في ميشيغان والخدمات 

www.michigan.gov/lead 
 

 الصحة والخدمات البشرية في ميشيغان دائرة 
فيديو عن الوقاية من التسمم بالرصاص مخصص لمقدمي الرعاية الصحية األولية 

http://www.youtube.com/watch?v=AnkjCW_yGaU&feature=youtu.b

e 
 

  وكالة حماية البيئة في الواليات المتحدة
www.epa.gov/lead 

 

  منها موقع الويب الخاص بالمراكز األمريكية للسيطرة على األمراض والوقاية
(CDC) www.cdc.gov/nceh/lead 

 .يرفع القيود المفروضة على استخدام المياه جنيسيهذه التوصيات ستبقى سارية المفعول حتى تقوم دائرة صحة مقاطعة 

 مع خالص التقدير،

 

 

 

ر في الصحة العامة، ويلز، دكتوراه في الطب، ماجستي. إيدن ف
 زمالة الكلية األمريكية للطب الوقائي

 الرئيس الطبي التنفيذي
 الصحة والخدمات البشرية في ميشيغان دائرة

جونسون، دكتوراه في الطب، . جاري ك
 ماجستير في الصحة العامة، المدير الطبي

 جنيسيالصحة في مقاطعة  دائرة

http://www.gchd.us/
http://www.michigan.gov/lead
http://www.youtube.com/watch?v=AnkjCW_yGaU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=AnkjCW_yGaU&feature=youtu.be
http://www.epa.gov/lead
http://www.cdc.gov/nceh/lead

