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आफ्ननो डक्टरसित सििा 
परीक्षणकनो बारेमा 

कुराका्नी ग्नु्भहनोि ्यदि... 
• तपाईं आयात गरिएका मि-मसलाहरू अनि 

आयुर्वेदिक औषधीहरूको उपयोग गिुनुहुन्छ
• तपाईं कुिै बाहय िेशबाट युिाइटेड सटेटसमा भरनुिै 

बसाइँ सिुनुभएको ्छ
• तपाईं अथर्ा तपाईंससत बसोबासो गिवे कुिै वयक्तले 

सससाको काम ग्छनु
• तपाईंले 1978-पूर्नुको घिको मिममती गिुनुभएको ्छ 

र्ा तयसको पुिनिनुमाण गिुनुभएको ्छ; पेनट अथानुत ्
िङगलाई रुकनु िुभएको ्छ ि सयानड पेपिले 
घसिुभएको ्छ

• तपाईं यसबािे अर्गत हुिुहुन्छ कक तपाईंको पपउिे 
पािीमा सससा ्छ

• तपाईंलाई धूलो, चक, माटोका भाँडाबतनुि, पलसटि, र्ा 
पेनटका चोइटाहरू रािे इच्छा हुन्छ र्ा रािुहुन्छ

• तपाईंका लक्यमा शटू गिवे, मा्छा मािवे बल्छछी डुबाउिको 
लागग र्जि र्ा बलेुटहरू साँचोमा ढालिे, िङगीि काँच र्ा 
माटोका भाँडाबतनुि बिाउिे जसता सससाको जोखरम 
भएका सौरहरू ्छि ्

• तपाईं सससाका रािीहरू, कचचा धातु पगालिे 
कािरािा, बयाट्री रिसाइकल गिवे कािरािा र्ा 
सससाको उपयोग गिवे अनय कािरािाहरूको िकजक 
बसिुहुन्छ

• तपाईंको 5 माइक्ोग्ाम प्रनत डसेससलटि र्ा तयसभनिा 
अगधक सससाको सति भएको इनतहास ्छ

तपाईंकनो गर्भकनो 
सििुलाई सििाबा्ट 
जनोगाउ्ेन उपायहरू



मधय पूर्नु लयादटि अमेरिका, िक्षिण एसशया, अनि चीिबाट आयात गरिएका 
उतपािहरूको उपयोग िगिुनुहोस ्जसमा सससा हुि स््छ: 

सससा एक धातु हो जसले गभनुर्ती मदहलाहरू अनि पर्कससत भइिहेका 
भ्ूणहरूलाई िो्साि पुऱयाउि स््छ। यसले मगज, समगगौलाहरू, 
सिायुहरू अनि शिरीिका अनय दहससाहरूलाई षिनत पुऱयाउि स््छ। 
यसको कािणले गभनुपात हुिस््छ, मतृ सशशुको जनम हुिस््छ र्ा 
गभनुर्ती हुिमा कदििाइ उतपनि हुि स््छ। सससाले सशशुहरूको 
वयर्हािमागथ प्रभार् पािनु स््छ अनि उिीहरूको लागग केहरी सस्ि 
गाह्ो बिाउि स््छ। 
सससा र्षषौंसमम मदहलाको शिरीिमा िहि स््छ, अनि तयसपन्छ यो 
आमाबाट सशशुमा सिनु स््छ। 
उतपािको एक अशंको रूपमा सससाको उललेर गरिएको ्ैछि भिे पनि 
तयो उतपािमा सससा हुि स््छ। 
कनतपय गभनुर्ती मदहलाहरूको अरादय र्सतुहरू रािे इच्छा हुन्छ। 
यसतो वयर्हािलाई पपका (pica) अथानुत ्अप्राकृनतक कुिो जसत ैमाटो 
आदि रािे इच्छा र्ा रािे काम भनिन्छ।

यदि तपाईं गभनुर्ती हुिहुन्छ र्ा तपाईंले गभनु धािण गिवे योजिा बिाइिहिु 
भएको ्छ भिे, ि्त सससा पिरीषिण गिनुको लागग आफिो ड्टिलाई 
भनिुहोस।् 
यदि कुि ैपनि समयमा तपाईंको ि्त सससा पिरीषिणको परिणाम 5 
माइक्ोग्ाम प्रनत डसेससलटि र्ा अगधक निकसकएको ्छ भिे, असपताल 
्छोडिभनिा पदहले तपाईंको िर्जात सशशकुो सससा पिरीषिण गिाउिपुिवे्छ।
अरादय र्ा अप्राकृनतक र्सतुहरू रािे इच्छालाई िो्िुहोस।् यी 
र्सतुहरूमा सससा हुि स््छ:

तपाईंले के जानिे आर्शयकता ्छ: तपाईंले के गिनु स्िुहुन्छ:

चुनिएका तकसबिहरू, The New York City Department of Health (नयू योकनु  सहि सर्ास्थय पर्भाग)-को सौजनयबाट

बेसाि लगायत, मि-मसालाहरू।

सििादवारा ्टलकाइएका 
मा्टनोका राँडाबत्भ्नहरू।रािा 
पकाउि र्ा पकसकिको लागग 
उपयोग िगिुनुहोस।् 

नयसाओगुर्ाङग यओगुर्ा, 
होनडि ि थिाका लगायत, 
तवचामा लगाउ्ेन क्रीमहरू।

कृत्रिम आरूषण, सुि र्ा चाँिरीको 
लेप लगाइएका गहिाहरू 
लगायत।

कुदहल (जसलाई  
सुमानु र्ा गाजल पनि 
भकनि्छ) जसता 
िौनिय्भ-प्रिाध्नहरू।

जडीबुटरी अनि 
आयुर्वेदिकऔषधीहरू। 

धेिै प्रकािका कयाननड अरा्भत ्
समठाई। 

माटोका भाँडाबतनुिमाटो र्ा धूलोचक


