
लाइम रोग के हो  ? 
लाइम रोग भनेको िटक नाम गरेको  िकराको टोकाइबाट सरेको बयाके्टरीया सन्क्रमण हो  । सबै िटकहरुले 
लाइम रोग सानू सकैक्षनन -  वोन्टािरयोमा , कालो खुटटा भएको  िटक, जरलाई  हिरण  िटक  भनेर िचिनन्छ र जो 
संक्रिमत छ ,  त्यसको टोकाइबाट सदूछ । 

िबक्षबयापीरुपमा बढदो तापक्रम संगै कालो खुटटा भएको  िटकको जनसंरया पिन बढ्दो छ ।  ियिनहरु िबस्तारै 
नयाँ ठाँउहरुमा फैिलदै गएका छन ।  यसको अथू वयानडाभरी  लाइम रोग बाट सन्क्रिमत हुने जोिखम कायम 
नै छ भते्र हो  । छाँया परेको, ओिसलो, लामो घाँस उमे्रको, झािड, काठहरु भएको जङगल इिनहरुको लागी 
उपयुकत बासस्थान हो ।     

बयस्क िटक झपैड ितलको गेडा जत्रो हुन्छ, र साना  बचचाहरु सानो  पोपी फुलको गेडा जस्ता मिसना हुन्छन । 
संक्रिमत बयस्क िटक र साना  बचचाहरु दुबैले लाइम रोग  साने बयाके्टरीया लयाउन सक्छन ।  

लक्षणहरु 
संक्रिमत  िटकले टोकेको  प्राय ३ िदन देखी १ मिहना पछी सम्म लक्षणहरु देखापने हुन्छ । यिद तपाईमंा 
लक्षणहरु देखापरे भने , आफ्नो िचिकत्सकलाई देखाउनु होस ।  लक्षणहरु  िनम्न प्रकारका छन; 

• गोला, राता दाग (जरलाई किहले काँही "साँढेको आँखा" जस्ता
दाग भिनन्छ ), जो िटकले टोकेको ठाँउमा िबस्तारै फैिलन्छन ।
यद्यिप दाग जतातत देिखन्छ भते्र हँुदैन ।ै

• चवरो आउने या जाडोलागे्न

• मांसपेसी  र जोनीिहरु दुरेव
• थकान
• टाउको दुरेव
• िजउ सुित्रने र गाँठा -गँुठी आउने  

शिररमा िटक भेिटए के गनॆ ? 
यिद  शिररमा िटक भेटाउनु भयोभने त्यसलाई जती सवयो चाँडो िनकाल्नु होस ।  जती  लामो समय िटक तपाईंको शिररमा बस्छ त्यित  
लाइम रोग सने जोिखम हुन्छ । लाइम रोगको लागी अटवा यकदम जोिखमपुणू ठाँउ हो , त्यसैले िटक तपाईंको शिररमा बसेको २४ घपटा िभत्र 
डाक्टरलाई सम्पकू गनूु महत्वपूणू हुनेछ । यिद यो कती लामो समय सम्म   तपाईंको शिररमा बस्यो भते्र एिकन भएनभने डक्टरले तपाईंलाई 
एिन्टबायोिटक औषधी चलाउनु पछू िक पदैन भनेर एिकन गने छ । एिन्टबायोिटक औषधी उपचार त्यितबेला जरुरतपछू जब: 

• िटक तपाईं को शिररमा बसेको २४ घपटा वा धेरै भएको अवस्थामा वा यरलाई पुणू या आंिसक रुपले बयवास्ता गरेको  र
• शिरर बाट यरलाई िनकालेको ७२ घपटा वा त्यसको विरपरी को समय सम्म ।

तपाईको डाक्टरले तपाईलाई तुरनै्त के गने भनेर  सललाह िदनुहुने छ ।  ततकाल गनूुपने कृयाकलापहरुमा; एक मिहना सम्म लाइम रोगका 
लक्षणहरुको िनगरानी रारेव, र यिद उपयुकत देिखएको खपडमा रोगिनरोधी एक डोज एिन्टबायोिटक औषधी  खाने जस्ता कृयाकलापहरु पदूछन । 

यदी िटक तपाईंको शिररमा २४ घपटा भन्दा  कम बसेको र खाना खाँदा  शिरर नशुित्रएको या ७२ घपटा अगावै यरलाई शिरर बाट िनकालेको 
अवस्थामा, तपाँइले आँफुमा हुन सके्न  लाइम रोगका लक्षणहरुको १ मिहना सम्म  िनगरानी  राख्नु पदूछ ।  
यिद तपाईंमा लक्षणहरु देखापरे भने तपाइँको रवास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामशू गनूुहोस्।  

िटक लाई कसरी िनकाल्ने ? 
• सफा र ितखो िचमटीको प्रयोग गनूुहोस् ।
• िटकको टाउकोलाई लिक्षत गरेर समाउनु होस र यरलाई िबस्तारै छालाबाट िनकाल्नु होस ।
• िटक लाई बटाने वा घुमाउने नगनूुहोस । सलाई , लोसन वा अन्य कुनै िचज को प्रयोग नगनूु होला ।
• साबुन पानीले टोकेको ठाँउमा सफा गनूुहोस  ।

लाइम रोग 

Nepali – 08/2021 OttawaPublicHealth.ca 613-580-6744

TTY: 613-580-9656 /OttawaHealth

http://OttawaPublicHealth.ca


LYME DISEASE  |  Ottawa Public Health 2 

• यिद तपाईं आफ्नो िचिकत्सकलाई  भेटन जाँदै हुनु हुन्छ र पकडेको िटक िकरालाई आँफुसँग िलएर जान चाह्नु हुन्छ भने , यरलाई औषिध
रारेव खोलमा या िजपलक बयाग वा ओिसलो पेपर टावेलमा बेरेर लग्न सकु्न हुन्छ ।

• िटकको उिचत पिहचान गनूको लािग "इ-िटक्"  (etick.ca), माफूत यसको फोटो इलेक्̂टोिनक िटक पहीचान   पेलटफमूमा पठाउनु होला ।
• िजिवत िटक िकरालाई टवाइलेट मा फ्लस गरेर बगाउन सिकन्छ, या बन्द गिरएको पलािष्टक मा राखेर घरका अरु फोहरसँग गारवेज गनूुहोस  ।

िटकको टोकाइबाट जोिगने  
िटक लाई मन पने ठाँउ मा समय िबताउँदा , िनम्न उपायहरु अपनाएर यसको  टोकाइ बाट सुरिक्षत हुनु होस : 

• "िडइट्" वा "इकािरिडन्" युकत तत्व समावेश गरेको िकरा  हटाउने  िरवकृत साधन  कपडामा र बािहर
देिखने शिरर को भागमा प्रयोग गनूु होला  ।

• लामो पेन््ट , लामो बाहुला भएको सटू , मोजा, जुता लगाउनु  होला र पेन्टलाई मोजा िभत्र राख्नु होला ।
• िटक आफ्नो शिररमा बसेको सिजलै भे टाउन हलका रङको कपडा  लगाउनुहोला ।
• यिद सम्भव छ भने, जङगलमा पैदल यात्रा गदाू वा लामो घाँसमा िहंड्दा टै̂लमा िहंड्नु होला  ।
• तपाईं आफ्नो शिरर्,  बचचा र तपाईंको घर पालुवा जनावरको शिरर राम्रोसँग िनयाल्नुहोला । तपाइँको औलंाहरू,
घँुडा, पेट र ितघ्राको िबचको भाग , काखीमुनी  र टाउकोको विरपिर ध्यान िदनुहोस् ।

तपाइँको वातावरणलाई िटकको लािग कम अनुकूल बनाउन मद्दत गनूुहोस् : 
• आफ्नो आँगन र घर वरपरको घाँस काट्नु होस ।
• िबशेषगरी यदी तपाईंको घर र जम्मा विरपरी लामो घाँस वा रुखहरु छन भने  आफ्नो जम्मामा झरेका पात्, हाङगा िबङगालाई हटाउनु होस् ।
जंगल र लन के्षत्रहरू छुटयाउन  काठहरु राखेर िसमाना बनाउनु होस ।

• साना  प्राणी हरु जसै्त मुसा र वोल हरुको आकषूण लाई हटाउन चराहरुलाई चारो हल्नेठाँउ सधै सफा राख्नु होस  ।
• हिरणहरुलाई आफ्नो बारीमा आउन निदनुहोस िकन िक िटकले उिनहरुलाई पिन आफ्नो आहाराको लागी टोक्छ  ।
• बचचाहरूको खेल संरचनाहरू जंगल के्षत्रबाट टाढा राख्नुहोस् ।

तपाइँको घरपालुवा जनावरलाइ िटकको संक्रमणबाट  कमगनॆ तिरकाहरु  
यिद तपाइँको घरपालुवा जनावरले धेरै समय बािहर िबताउँ छ भने, िदनहंु िटक िकरा उस्को शिररमा छ िक 
भनेर राम्रोसँग चेक गनूु होस ।     कुकुर र िबरालाहरूले मािनसहरूलाई लाइम रोग सीधा सानू सकैक्षनन्, 
उिनहरुको शिरर र रौ ंमा टाँिसएर घरिभत्र आउन सक्छ   र मािनसलाई टोक्न सक्छ ।  

तपाइँको घरपालुवा जनावरले िटक सन्क्रमण सानूसके्न हँुदा यसको लागी िनम्न उपायहरु अपनाउनु होस : 
• िटकबाट तपाईंको घरपालुवा जनावरलाई बचाउने तिरकाहरूको बारेमा तपाईंको पशुिचिकत्सकसँग कुरा गनूुहोस् ।
िबिभत्र मौसमी तत्वहरु छन जरेल िटक िकरालाई उिनहरुको शिरर बाट भगाउने छ वा माने छ, र कुकुरहरुको
लागी भ्यािकसनहरु पिन छन  ।

• िदनहंु िबषेश गारी जंगल वा मैदान मा खेलेर आएपछी  िटक िकरा उस्को शिररमा छ िक भनेर राम्रोसँग चेक गनूुहोस ।
• िटकहरु तुरुनै्त हटाउनुहोस् र िडस्पोज गनूुहोस् :

»
»

» 
» 

» 

ितखो िचमटीको प्रयोग गनूुहोस् ।
िटकको टाउकोलाई लिक्षत गरेर समाउनु होस र यरलाई िबस्तारै छालाबाट िनकाल्नु होस । िटक लाई बटाने वा घुमाउने नगनूुहोस ।
सलाई , लोसन वा अन्य कुनै िचज को प्रयोग नगनूु होला । 
साबुन पानीले टोकेको ठाँउमा सफा गनूुहोस  ।
िजिवत िटक िकरालाई टवाइलेट मा फ्लस गरेर बगाउन सिकन्छ, या बन्द गिरएको पलािष्टक मा राखेर घरका अरु फोहरसँग गारवेज
गनुूहोस  । 
पशु िचिकत्सकले तपाईंको घरपालुवा जनावरको पिरक्षण गरी सकेपिछ, एक पटक राम्रोसँग िनिरक्षण गनूुहोस ।

थप जानकारीका लागी   OttawaPublicHealth.ca/Lymedisease मा हेनूु होला 
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