
دراسة الطفح الجلدي في فلینت
تحدیث : مقیمین من مدینــة فلینت

  اغسطس 2016

لفترة طویلة، كان الناس في مدینــة فلینت قلقــین من معاناتھم من الطفح الجلدي ومن فقدان الشعر. والواقع أن ھذه 
مشاكل حقیقیة ویتمثل ســـؤال الناس في فلینت في: "ھل تتســـبب المیاه في حدوث مشاكل الجلد؟" وقــد أجــرى فریق 

من األخصائیین دراسة إمتدت من شــھر فبرایر }شباط{ وحتى مایو }أیار{ من عام 6102 للبحث عن األسباب 
المحتملة.

ووجدت الدراسة ما یلي :

1
لقــد تطوع الكثیر من الناس بزیارة 
أطباء األمراض الجلدیة وھم الذین 

تطوعوا كجزء من ھذه الدراسة. 
المعلومات الواردة من ھذه الزیارات 

ساعدت فریق البحث في إحصــاء 
األسباب المحتملة.

عندما كانت المدینة تستخدم المیاه من نھر 2
فلینت، كانت  ھناك تقلبات كبیرة في 

الكلور ، وفي الرقم الھیدروجیني ، وفي 
الصالبة. وقد تكون ھذه التغییرات ضمن 

أحد التفسیرات المحتملة للطفح الجلدي 
المتصل "باالكزیما".  

3
وفي بعض األحــیان قد یزول الطفح الجلدي 

دون أي عالج ، ولكن في أحیان أخرى 
یكون من الصعب التخلص الطفح الجلدي 
بدون العالج المناسب. علماً بأن الضغط 
النفسي و التوتر  غالباً ما یتســببان في 

تطور األمراض الجلیدة لألسواء. ویقول 
الناس في فلینت أن ھناك الكثیر من التوتر 

منذ  ظھور أزمة المیاه فلینت. 

4

ومن الجدیر بالذكر أن  مســتوى الكلور، 
وصالبة المیاه، والمعادن، ودرجة 

الحموضة فیب المیاه في فلینت اآلن، لیست 
على الدرجــة التي قــد تسبب مشاكل الجلد. 

للدراسة: 

(1

(2

(3

(4 

وكان 429 شخصا الطفح الجلدي أو تساقط الشعر عندما بدأت الدراسة و 390 افقت على إجراء مقابالت معھم.

بدا الفریق في المعلومات حول المیاه فلینت تستخدم اآلن. أیضا، أنھا اختبرت الساخنة والمیاه الباردة في بیوت الناس 
اللكلور، صالبة المیاه، والمعادن، ودرجة الحموضة.

وبحث الفریق أیضا في نتائج اختبار المیاه من محطة معالجة المیاه عندما كانت المدینة كانت تستخدم في نھر 
فلینت المیاه.

ساعد فریق الشعب في الدراسة یرى األطباء الجلد مجانا. 122 شخص زاروا أحد األطباء الجلد.



 

ماذا أفعل إذا كنت ال تزال لدیھا طفح جلدي؟

رعایة جلدك وبشـــرتك . راجــع قائمة "ما الواجب 
فعلھ ، وما الذي ینبغي تجــنبھ" التي أعدھا الدكتور 

"بــاركي"  طبیب األمراض الجلدیة بفلینت.

اذھب لمعــاودة الطبیب ،  إذا لزم األمر، فربما 
. یحولك لزیارة أخصائي

لجلدیة بفلینت.
 تحدث مع طبیبك حول عاداتك في االستحمام

. واإلغتســال

إذا لم یكن لدیك طبیب، قم بزیارة أي مركز صحي. 
فالمراكز الصحیة مفتوحة للجمیع – بما في ذلك 

األطفال والكبار على حد سواء. والخدمات ، لمعظم 
الناس ، مجانیــة  أو بتكلفة منخفضة جداً.

: (Genesee Health System) مركز صحة المجتمع بجینیسي 
ھاتف  

1-810-496-5777 
422 W. 4th Avenue 

3109 Kleinpell Street

:(Hamilton Community Health Network) ھاملتون شبكة الصحة المجتمعیة 
ھاتف

  1-810-406-4246
2900 N. Saginaw Street 

G-3375 S. Saginaw Street 
5710 Clio Road

إذا كنت تحتاج إلى مساعدة للوصول إلى موعدك  الطبي ، یمكنك اإلتصال بمركز
 .20101 Way United الصحة التابع لك ، أو إتصل "یونایتد واء

كما قد تكون مؤھالً للحصول على تغطیة التأمین الصحي الموسع . وللتأُكــد وللحصول 
على مزید من المعلومات ، یمكنك االتصال "بخط مساعدة الرعایة الصحیة بوالیة 

5610-789-855-1  أو یمكنك التســجیل تطبیق على اإلنترنت ،   میشیغان" على الھاتف رقم
 www.michigan.gov/mibridges.على الموقع

عـــالج التوتر والضغط النفســـي :
إذا كنت تشعر بالتوتر و بالضغط النفسي رجــاء التحدث مع "إستشاري األزات" المتواجد في "خط 

المساعدة في الكرب والكوارث". جمیع المكالمات مجانیة وسریة.

رجــاء اإلتصال بالھاتف 
 1-800-955-5990

إرسل رسالة نصیة  
’TalkWithUs‘  إلى الرقم  

66746

بالنسبة للذین یعانون من صعوبة في السمع 
یرجى اإلتصال بالھاتف 1-800-846-8517 

أین یعیش الناس الذین شاركوا في الدراسة؟

ورد {الدائرة} رقم (1) : 34  شخصا

ورد {الدائرة} رقم (2) : 40  شخصا

ورد {الدائرة} رقم (3) : 35  شخصا 

ورد {الدائرة} رقم (4) : 34  شخصا

ورد {الدائرة} رقم (5) : 31  شخصا

ورد {الدائرة} رقم (6) : 38  شخصا

ورد {الدائرة} رقم (8) : 44  شخصا

ورد {الدائرة} رقم (9) : 39  شخصا

ورد {الدائرة} رقم (7) : 55  شخصا

http://www.michigan.gov/mibridges


 

ودوس وكذا من الطفح الجلدي
شیاء كثیرة قد تسبب الطفح الجلدي ، علماً بأن خدش الطفح الجلدي قد یتسبب في العدوى والتلوث . إذا كان لدیك طفح 

جلدي  و/أو طفح جلدي غیر مریح، راجع  طبیبك  األولي  أو طبیب األمراض الجلدیة. وإلیك بعض الخطوات التي یمكنك 
إتباعھا في حالة "الطفح الجلدي" وحتى تعاود الطبیب :

 Aveeno®ال تضیف منتج حمام دقیق الشوفان، مثل
Oilated  الشوفان، إلى حمام فاتر وینقع لفترة من الوقت.

 ®Cetaphil أو ®Dove ھل استخدام یغسل الجسم لطیف مثل
بدال من شریط العادي من الصابون عند االستحمام أو الدش.

ھل تطبیق مرطب جید للطفح. ویفضل الكریمات والزیوت،
.ومنتجات الفازلین القائمة على اإلفراط في المستحضرات

ھل تنظیف الجرح المفتوح مع منظف لطیف والماء.

ھل تقدیم طلب أكثر من وصفة كریم ھیدروكورتیزون ٪1 
أو مرھم اللطفح مرتین یومیا (یفضل بعد حمام أو دش) 

لمدة تصل إلى واحد في وقت واحد.

ھل تقدیم طلب أكثر من وصفة كریم ھیدروكورتیزون 1٪ أو 
مرھم اللطفح مرتین یومیا (یفضل بعد حمام أو دش) لمدة 

تصل إلى واحد في وقت واحد.

ال تبقي موعدك مع الطبیب األساسي الخاص بك أو طبیب 
األمراض الجلدیة الخاص بك حتى لو كنت تحسین مع ھذه 

التدابیر. انھ / انھا یمكن تشخیص الطفح الجلدي الخاص 
بك ویمكن أن توفر العالجات وصفة طبیة أكثر قوة.

ال تستخدم فرك الكحول على الطفح الجلدي 
الخاص بك. فإنھ ال التئام الجروح، ال تقتل 

البكتیریا المعدیة؛ یھیج، لسعات، یجف الجلد 
ویجعل الطفح الجلدي مثل األكزیما سوءا.

ال تستخدم الصابون العادي بار على الطفح حكة 
الجافة. الصابون یجف الجلد ویجعل الطفح الجلدي 

مثل األكزیما سوءا.

ال تنظیف الجروح المفتوحة مع بیروكسید 
. الھیدروجین أو التبییض

انھم ال التئام الجروح وتفاقم معظم الطفح 
الجلدي.

ال تستخدم مرھم الثالثي للمضادات الحیویة (مثل 
Neosporin®). أنھا ال تقتل البكتیریا التي تسبب 
االلتھابات الجلدیة، ویمكن أن یسبب الحساسیة في 

الجلد بسبب واحد من المكونات.

وتستند ھذه الوثیقة على التوصیات التي كتبھا والتر باركي، دكتوراه 
في الطب، وھو طبیب امراض جلدیة شھادة البورد الذي یمارس في 

.MI ،فلینت




