Blood Lead Challenge (Greek)
Take the blood lead discovery and reporting challenge
Written in English by Kari McKern and Elizabeth O’Brien, 22 October 2014. Translated into Greek by Peter
Kozaitis, for The LEAD Group Inc (environmental health charity), Australia

Προκλήσεις Μόλυβδου στο Αίµα
Πάρετε µέρος στην ανακάλυψη και αναφορά των προκλήσεων Μόλυβδου στο Αίµα
Γραµµένο στα Αγγλικά από τους Kari McKern και Elizabeth O'Brien, 22 Οκτωβρίου 2014.
Μεταφράστηκε στα Ελληνικά από τον Peter Kozaitis, για The LEAD Group Incorporated
[Συσσωµατωµένη Οµάδα ΜΟΛΥΒ∆ΟΣ] (περιβαλλοντική υγεία και φιλανθρωπία), Αυστραλίας.

Έρευνα αποδεικνύει την σύνδεση µεταξύ του επιπέδου µόλυβδου στο αίµα και την αύξηση
κινδύνου της: άνοιας, οστεοπόρωσης, γήρανσης εγκεφάλου, πρόωρου θανάτου, και δυσκολίες
µάθησης στα παιδιά.
Κάνετε τακτικά εξετάσεις αίµατος; Έχετε ελέγξει το επίπεδο µόλυβδου στο αίµα σας στο
παρελθόν;
∆εν κοστίζει τίποτα και το δείγµα του αίµατος µπορεί να δοκιµαστεί ταυτόχρονα και για άλλα
βαριά µέταλλα. Το µόνο που χρειάζεται είναι µια αίτηση από τον (GP) γιατρό σας, για ένα
τοπικό παθολογικό εργαστήριο. Αν κάνετε ήδη τακτικά εξετάσεις αίµατος, ζητήστε από τον
γιατρό σας να προσθέσει στην συνηθισµένη αίτηση και την εξέταση για το επίπεδο ύπαρξης
µόλυβδου στο αίµα σας.
Αν εντοπισθεί υψηλή στάθµη µόλυβδου στο αίµα σας, ίσος θα χρειαστεί να κάνετε µια απλή
θεραπεία.
Εµείς θέλουµε, Εσείς να γνωρίζετε το επίπεδο µόλυβδου στο αίµα σας και να το πείτε και σε
Εµάς.
Έτσι θα πάρετε µέρος στην έρευνα µας και θα λάβετε εξατοµικευµένες συµβουλές, µε βάση τα
αποτελέσµατα των εξετάσεων και θα έχετε ήσυχο το µυαλό σας γνωρίζοντας το επίπεδο
µόλυβδου.
Βοηθήστε µας να οικοδοµήσουµε µια ισχυρή συλλογή δεδοµένων.

Μήνυµα: Μόλυβδου-ασφάλεια:» Αν πρέπει να παραµένετε να ζείτε όπου σκόνη µόλυβδου πέφτει από
τον ουρανό όλη την ηµέρα, τακτικός υγρός-καθαρισµός είναι ζωτικής σηµασίας να κρατηθεί το µέρος
ασφαλές από µόλυβδο για τα παιδιά. »Καλλιτέχνης: Fatima Syed. Age:9. Υλικά: Χωρίς τοξίνες
µπογιές Tempera Paint σε ελέυθερο από τοξίνες χαρτί. http://volcanoartprize.com/portfolioitem/geometric-Trees/

