
 

 
 

 
 والُكركم التقلیدیة التجمیل مستحضرات في الرصاص

 الشائعة األسئلة
 ۲۰۱۹ دیسمبر ۹ تحدیث

 
 وبمجرد .األرض باطن في الطبیعیة الخام المواد رواسب في موجود الزرقة إلى مائل رمادي معدن ھو الرصاص

 .المختلفة والصناعیة االستھالكیة المنتجات من العدید في بُستخَدم استخراجھ،
 

 الصید ومعدات والمجوھرات القدیم الطالء في الحصر، ال المثال سبیل على المنتجات، من عدد في الرصاص یوجد
 . ھنا كاملة قائمة على االطالع یمكن .الفخاریة واألواني والبطاریات والطلقات

 
 بعض في الموجودة الخطیرة الرصاص مستویات بشأن القلق أوریجون والیة في الصحة مسؤولو انتاب ،۲۰۱۹ خریف في

 وجنوب األوسط الشرق في األشخاص یرتدیھا والتي الھندوسیة الدینیة الطقوس في المستخدمة التقلیدیة التجمیل مستحضرات
  .الخارج من شراؤھا تم التي الكركم توابل بعض عن فضًال  أفریقیا، وشرق آسیا

 
 المنتجات مثار القلق

 

 السندور والُكمكم والتكا والرولي
 آسیا جنوب في المحلیة المجتمعات وبین الھندوسیة الدینیة لألغراض الزاھیة البرتقالیة الحمراء المساحیق ھذه استخدام یشیع

 تدخل عندما للرصاص األشخاص یتعرض قد .المنتج وزن لزیادة أو اللون لتفتیح أحیانًا الرصاص یُستخدم .وحولھا
  .الفم أو العینین خالل من الجسم الرصاص على تحتوي ربما التي المساحیق

 
 أسماء تحت محلیًا ؤھاشرا تم التي السندور من عینات في الرصاص من عالٍ  محتوى الصحة مسؤولون اكتشف وقد

 :الماركات
●  Veda Ancient 
● Supplies Divine 

 
 الُكحل
 أو طبیة أو روحیة ألغراض العینین على السوداء الخام المادة ھذه توضع سورمھ، أو سورما أو كاجل، باسم أیًضا یُعرف

 ألن الُكحل استیراد والدواء الغذاء إدارة حظرت لقد .دینیة ألغراض الصغار واألطفال الرّضع في اتقلیدیً  ویُستخدم .تجمیلیة
 ثم مسحوقًا یصبح حتى - الرصاص خام باسم أیًضا المعروف - غالینا یُسمى معدن طحن ھي المنتج صناعة طرق إحدى
  .أخرى مكونات مع خلطھ

 
 :الماركات ذلك في بما الخارج، ومن محلیًا شراؤھا تم التي المنتجات في الرصاص على مولتنوماه مقاطعة عثرت وقد

●  Special Surma Hashmi 
 الورد وماء زمزم بماء الحرمین األثمد كحل ●

 

https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYENVIRONMENTS/HEALTHYNEIGHBORHOODS/LEADPOISONING/PARENTSFAMILIES/Pages/sourcesoflead.aspx
https://multco.us/health/lead-poisoning-prevention/lead-kohl-hindu-powders-turmeric-pottery#sindoor
https://multco.us/health/lead-poisoning-prevention/lead-kohl-hindu-powders-turmeric-pottery#kohl
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  الُكركم
 .آسیا جنوب التقلیدیة والممارسات والطب الطعام في یومیًا ویُستخدم المع، برتقالي بمسحوق الجذر ھذا یُغطى ما غالبًا

 أو الُكركم جذر إلى األحیان بعض في الرصاص مسحوق یُضاف .العالم أنحاء جمیع في واسع نطاق على یُستخدم وأصبح
 .التوابل تلك تناول عند للرصاص األشخاص ویتعرض .الحشرات أضرار ولتغطیة حیویة أكثر المنتج لجعل المسحوق

 في المباعة المنتجات من بدالً  بنجالدیش، أو الھند من ُجلبت التي التوابل إزاء األول المقام في بالقلق الصحة مسؤولو ویشعر
 .األمریكیة األسواق أكبر

 
 المخاطر الصحیة

 
 الجسم؟كیف یدخل الرصاص 

 لدى شیوًعا األكثر ھو الجزیئات بلع .غبار أو دقیقة جزیئات تنفس أو بلع — رئیسیتین بطریقتین الجسم الرصاص یدخل
 أو العینین خالل من االمتصاص ھو شیوًعا األقل التعرض .أفواھھم في أشیائھم أو أیدیھم یضعون ما غالبًا ألنھم األطفال
 .الوقت بمرور اصالرص من ببطء الجسم یتخلص .الدموع

 
 ما المقصود بالتسمم بالرصاص؟

 من أكثر أو میكروجرام 5 من الدم في الرصاص تركیز ھو — بالرصاص التسمم أو — الدم في الرصاص مستوى ارتفاع
 مع العمل العامة الصحة وكاالت تبدأ بالرصاص، بالتسمم مصابًا الطفل یكون عندما .الدم من دیسیلتر كل في الرصاص

 مقدمي مع والعمل الطفل، صحة على تأثیرھا من للتقلیل الموارد وتوفیر للرصاص، المحتمل المصدر عن للبحث األسرة
 .الرصاص مستویات انخفاض من للتأكد للدم المتابعة فحوصات إلجراء الصحیة الرعایة

 
 ما أعراضھ؟

 كذلك .جًدا مرتفعًا الشخص دم في الرصاص مستوى یكن لم ما بالرصاص التسمم أعراض رؤیة دائًما السھل من لیس
 والمعاصم األصابع في ضعف أو بالمعدة ألم من یعانون قد الدم في الرصاص مستویات ارتفاع من یعانون الذین المرضى
 .والوفاة والغیبوبة األعضاء وتلف نوبات تسبب قد للغایة العالیة الرصاص مستویات أن إلى باإلضافة .والكاحلین

 
 البالغین وبعض .المزاجیة االضطرابات أو والعضالت المفاصل آالم أو الدم ضغط ارتفاع یسبب قد البالغین في التعرض

  .بالخصوبة متعلقة مشكالت أو التركیز صعوبة أو الذاكرة فقدان من یعانون
 

 إلى یؤدي قد اصالرص من القلیل حتى .للخطر ُعرضة أكثر أمھاتھم حمل أثناء للرصاص تعرضوا الذین والرضع األطفال
 یتعرضون الذین األطفال على واضحة سلوكیة أو صحیة تغیرات أي تظھر ال وربما .األطفال لدى التعلم مستوى بطء

 قد .بالرصاص التسمم من یعاني الشخص كان إذا ما لمعرفة الوحید السبیل الدم في الرصاص اختبار یُعد لذلك للرصاص،
 .بالتعب الشعور أو الطاقة في ونقص الوزن ونقص الشھیة وفقدان واإلمساك الضیق األعراض تشمل

 
 :یلي ما إلى للرصاص األطفال تعرض یؤدي أن یمكن
 . وتعلیمیة سلوكیة مشكالت ●
 . والكالم السمع في مشكالت ●
 . والتطور النمو بطء ●

 
 
 
 

https://multco.us/health/lead-poisoning-prevention/lead-kohl-hindu-powders-turmeric-pottery#turmeric
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 االستخدام اآلمن والتخلص
 

 ما الذي یجب علّي فعلھ إذا كنت استخدم ھذه المنتجات؟
 في الرصاص اختبار إجراء حول الصحیة الرعایة مقدم إلى فتحدث بالرصاص، ملوثًا منتًجا استخدمت أو تستخدم كنت إذا

 .للرصاص تعرضتما قد الطفل أو أنت كنت إذا ما لمعرفة الوحیدة الطریقة ھي ھذه .الدم
 

 كیف یمكنني التخلص بأمان من منتج یحتوي على رصاص؟
 وتخلص األطفال متناول عن بعیًدا فاحفظھ الرصاص، من آمنة غیر مستویات على یحتوي أنھ تعتقد منتج أي لدیك كان إذا
 ،)السندور من كامل كیس المثال، سبیل على( المنتج من كبیرة كمیة لدیك كان إذا .األخرى المنزلیة النفایات في بطرحھ منھ

 .للرصاص القمامة مع سیتعامل الذي شخصال تعّرض ال حتى منھا التخلص قبل جیًدا المواد بتغطیة فبادر
 

 .الشرب میاه مصادر أو السطحیة المیاه تلوث إلى یؤدي قد األمر ھذا ألن مرحاض، أو بالوعة في المنتجات ھذه تنّظف ال
 

 كیف یمكنني القیام بذلك بأمان؟ .أشعر بالحاجة إلى استخدام ھذا المنتج المحدد
 وعدم األطفال متناول عن بعیًدا بحفظھ الصحة مسؤولو فیوصي رصاص، على یحتوي الُكحل أو السندور مثل منتج كان إذا

 حریصین كانوا إذا الرصاص على یحتوي منتج استخدام في االستمرار للبالغین یمكن ذلك، بخالف .حامًال  كنت إذا استخدامھ
  .المنتج لمس بعد أیدیھم وغسل وفمھم أعینھم عن بعیًدا المنتج ھذا حفظ على

 
 أو أوروبا أو كندا أو المتحدة الوالیات في ُصنعت التي المنتجات تلك عن فابحثي العینین، حول عادةً  المستخدمة المنتجات أما

 بھذه المنتجات ولكن دوریًا، الرصاص الختبار التجمیل مستحضرات جمیع تخضع ال ".الرصاص من خالي" تسمیة تحمل
 .أمانًا أكثر تكون قد التسمیات

 
 راالختبا

 

  َمن یجب أن یخضع لالختبار إذا استخدمنا ھذه المنتجات؟
  .الدم في الرصاص الختبار الخضوع المنتجات ھذه یستخدمون عمریة فئة أي في واألطفال الحوامل النساء على یجب

 
 سنوات ٦ عن أعمارھم تقل الذین األطفال .والعامین العام سن في یكون للرصاص التعرض الختبار وقت أفضل عام، بشكلٍ 

 .الدم في الرصاص اختبار دون العمر ھذا في طفل أي اختبار یجب لذلك للرصاص، التعرض لخطر ُعرضة األكثر ھم
 

 أیًضا یمكنك .الدم في الرصاص اختبار عن الصحیة الرعایة مقدم فاسأل الرصاص، بشأن قلقین األسرة أفراد كان إذا
 .مجانًا الرصاص فحص عیادة إلى طفلك إحضار

 
 كیف یمكنني اختبار المنتج في منزلي؟

 مع أفضل بشكل یعمل االختبار ھذا ولكن .محلیة أجھزة متجر من مكلف غیر رصاص اختبار شراء للعائالت یمكن
 وخاصة المساحیق، اختبار بمكان الصعوبة من كذلك .الطالء وطبقات والفخار الُدمى مثل الملساء األسطح ذات المنتجات
 .السوداء أو الحمراء

 
 وینبغي. الوطنیة الرصاص مختبرات اعتماد جبرنام بقائمة مختبر إلى إرسالھ ھي تجمیل منتج الختبار طریقة أفضل

 لیست نسبة وھي أكبر، أو الملیون في جزًءا ۲۰ إلى المختبرات بعض في التقریر حدود تصل قد .بعنایة النتائج مراجعة

https://multco.us/health/lead-poisoning-prevention/test-your-child-lead
https://www.epa.gov/lead/national-lead-laboratory-accreditation-program-nllap
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 الغذاء إدارة بھ توصي الذي الفیدرالي الحد من أقل على یحتوي التجمیل مستحضر كان إذا ما لتحدید یكفي بما منخفضة
 .الملیون في جزء ۱۰ وھو )FDA( لدواءوا

 
 على قدرتھ من للتأكد بالمختبر اتصل العینة، إرسال قبل .الغذاء مختبر إلى رصاص بھا توابل أو طعام أي إرسال وینبغي
 .الرصاص عن بحثًا المنتج اختبار

 
503- رقم على مولتنوماه بمقاطعة الرصاص بخط اتصل الرصاص، عن بحثًا المساحیق أو التوابل اختبار عن لالستفسار

4000-988. 
 

 إتخاذ إجراء
 

 الناجم عن ھذه المنتجات؟ما الذي تفعلھ الحكومة لمنع المزید من التعرض للرصاص 
 .أوریجون والیة في تُباع التي المنتجات ھذه عدد الوالیة مستوى وعلى المحلیة الحكومات تعرف ال الوقت، ھذا في

 
 واإلدارات أوریجون في الصحة ھیئة وتعمل .استیرادھا ووقف المنتجات ھذه فحص سلطة والدواء الغذاء إدارة تمتلك

 مسؤولو یعمل كذلك .المحلیة المتاجر في الموجودة اآلمنة غیر المنتجات لفحص والدواء الغذاء ھیئة مع المحلیة الصحیة
 .المنتجات ھذه من تضررت التي المحلیة والمجتمعات األسر مع أیًضا الصحة

 
 في اءأجز ۱۰ بنسبة والُكحل السندور مثل المنتجات في الرصاص لمحتوى األقصى الحد والدواء الغذاء إدارة تحدد

 إدارة بدأت ولكن التوابل؛ في الرصاص بشأن والدواء الغذاء إدارة قِبل من محددة توصیة أو تنظیمي حد یوجد ال .الملیون
 .الملیون في ۱٬۰ بنسبة األطفال قِبل من لالستھالك مخصص منتج أي استیراد تحظر وقد تحقیقًا والدواء الغذاء

 
 للرصاص التعرض من "آمن" مستوى یوجد ال فإنھ للمنتجات، مقبولة مستویات والدواء الغذاء إدارة وضع من الرغم على

 .الحوامل النساء أو الصغار لألطفال
 

 المحددة التوعیة مولتنوماه مقاطعة لتواص ثقافیًا، المحددة الرصاص بمنتجات المتعلقة باألعمال المقاطعة إبالغ ولتحسین
 على تان جودي مع التواصل الحضور في للراغبین یمكن .۲۰۲۰ عام أوائل مجتمعیة محادثات وإجراء ثقافیًا

judy.tan@multco.us 503-988-9416 رقم على االتصال أو. 
 

 معرفة المزید
  503-846-8851: الصحیة الرعایة موارد خط واشنطن مقاطعة ●
 503-988-4000 والموارد رةوالمشو التعلیم : مولتنوماه بمقاطعة الرصاص خط ●
 بالرصاص التسمم ولوائح التعلیم : أوریجون في الصحیة الھیئة ●
 متعددة بلغات الرصاص بمخاطر والتوعیة التعلیم : نیویورك مدینة ●
 متعددة بلغات الرصاص وقائع وكتیبات صحائف: مینیسوتا والیة في الصحة وزارة ●
 الطفولة في بالرصاص التسمم من الوقایة: والوقایة األمراض مكافحة مراكز ●
 التجمیل ومستحضرات الغذائیة والمكمالت الغذائیة والسلع األطعمة : والدواء الغذاء إدارة ●

 
 

https://multco.us/health/lead-poisoning-prevention
https://multco.us/health/lead-poisoning-prevention
https://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_1143.html
mailto:judy.tan@multco.us
https://www.co.washington.or.us/HHS/EnvironmentalHealth/HealthConcerns/lead.cfm
https://multco.us/health/lead-poisoning-prevention
https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYENVIRONMENTS/HealthyNeighborhoods/LeadPoisoning/Pages/index.aspx
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/lead-poisoning-hazardous-consumer-products.page
https://www.health.state.mn.us/communities/environment/lead/fs/index.html
https://www.cdc.gov/nceh/lead/default.htm
https://www.fda.gov/food/metals/lead-food-foodwares-and-dietary-supplements
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