लाइम रोग
लाइम रोग के हो ?
लाइम रोग भने को िटक नाम गरे को िकराको टोकाइबाट सरे को �ा�े रीया सन्क्रमण हो । सबै िटकह�ले
लाइम रोग सान� स�ै नन - वो�ा�रयोमा , कालो खु�ा भएको िटक, ज�ाई ह�रण िटक भनेर िचिनन्छ र जो
संक्रिमत छ , �सको टोकाइबाट सद� छ ।
िब��ापी�पमा बढदो तापक्रम संगै कालो खु�ा भएको िटकको जनसं �ा पिन बढ् दो छ । ियिनह� िब�ारै
नयाँ ठाँ उह�मा फैिलदै गएका छन । यसको अथ� �ानडाभरी लाइम रोग बाट सन्क्रिमत �ने जो�खम कायम
नै छ भ�े हो । छाँ या परे को, ओिसलो, लामो घाँ स उम्रेको, झािड, काठह� भएको ज�ल इिनह�को लागी
उपयु� बासस्थान हो ।
बय� िटक झ�ै ितलको गे डा जत्रो �न्छ, र साना ब�ाह� सानो पोपी फुलको गेडा ज�ा मिसना �न्छन ।
संक्रिमत बय� िटक र साना ब�ाह� दु बैले लाइम रोग सान� �ा�े रीया �ाउन सक्छन ।

ल�णह�
संक्रिमत िटकले टोकेको प्राय ३ िदन दे खी १ मिहना पछी स� ल�णह� दे खापन� �न्छ । यिद तपाईंमा
ल�णह� दे खापरे भने , आफ्नो िचिक�कलाई दे खाउनु होस । ल�णह� िन� प्रकारका छन;

• गोला, राता दाग (ज�ाई किहले काँही "साँ ढेको आँ खा" ज�ा

दाग भिनन्छ ), जो िटकले टोकेको ठाँ उमा िब�ारै फैिलन्छन ।
य�िप दाग जताततै दे �खन्छ भ�े �ँ दैन ।

• �रो आउने या जाडोला�े

•
•
•
•

मां सपेसी र जोन�ह� दु �े

थकान

टाउको दु �े
िजउ सुि�ने र गाँ ठा -गुँ ठी आउने

श�ररमा िटक भेिटए के गन� ?
यिद श�ररमा िटक भे टाउनु भयोभने �सलाई जती स�ो चाँ डो िनकाल्नु होस । जती लामो समय िटक तपाईंको श�ररमा बस्छ �ित
लाइम रोग सन� जो�खम �न्छ । लाइम रोगको लागी अटवा यकदम जो�खमपुण� ठाँ उ हो , �सैले िटक तपाईंको श�ररमा बसेको २४ घ�ा िभत्र
डा�रलाई स�क� गनु� मह�पूण� �नेछ । यिद यो कती लामो समय स� तपाईंको श�ररमा ब�ो भ�े एिकन भएनभने ड�रले तपाईंलाई
ए��बायोिटक औषधी चलाउनु पछ� िक पद� न भनेर एिकन गन� छ । ए��बायोिटक औषधी उपचार �ितबेला ज�रतपछ� जब:

• िटक तपाईं को श�ररमा बसे को २४ घ�ा वा धेरै भएको अवस्थामा वा य�ाई पुण� या आं िसक �पले �वा�ा गरे को र
• श�रर बाट य�ाई िनकाले को ७२ घ�ा वा �सको व�रपरी को समय स� ।
तपाईको डा�रले तपाईलाई तुर�ै के गन� भनेर स�ाह िदनु�ने छ । त�ाल गनु�पन� कृयाकलापह�मा; एक मिहना स� लाइम रोगका
ल�णह�को िनगरानी रा�े, र यिद उपयु � दे �खएको ख�मा रोगिनरोधी एक डोज ए��बायोिटक औषधी खाने ज�ा कृयाकलापह� पद� छन ।
यदी िटक तपाईंको श�ररमा २४ घ�ा भ�ा कम बसे को र खाना खाँ दा श�रर नशुि�एको या ७२ घ�ा अगावै य�ाई श�रर बाट िनकालेको
अवस्थामा, तपाँ इले आँ फुमा �न स�े लाइम रोगका ल�णह�को १ मिहना स� िनगरानी राख्नु पद� छ ।
यिद तपाईंमा ल�णह� दे खापरे भने तपाइँ को �ा� सेवा प्रदायकसँग परामश� गनु�होस्।

िटक लाई कसरी िनकाल्ने ?
•
•
•
•

सफा र ितखो िचमटीको प्रयोग गनु� होस् ।
िटकको टाउकोलाई लि�त गरे र समाउनु होस र य�ाई िब�ारै छालाबाट िनकाल्नु होस ।
िटक लाई बटान� वा घु माउने नगनु� होस । सलाई , लोसन वा अ� कुनै िचज को प्रयोग नगनु� होला ।
साबुन पानीले टोकेको ठाँ उमा सफा गनु� होस ।
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• यिद तपाईं आफ्नो िचिक�कलाई भे टन जाँ दै �नु �न्छ र पकडे को िटक िकरालाई आँ फुसँग िलएर जान चाह्नु �न्छ भने , य�ाई औषिध

रा�े खोलमा या िजपलक �ाग वा ओिसलो पेपर टावेलमा बेरेर ल� स�ु �न्छ ।
• िटकको उिचत पिहचान गन�को लािग "इ-िटक्" (etick.ca), माफ�त यसको फोटो इले��ोिनक िटक पहीचान �ेटफम�मा पठाउनु होला ।
• िजिवत िटक िकरालाई �ाइले ट मा �स गरे र बगाउन सिकन्छ, या ब� ग�रएको �ाि�क मा राखे र घरका अ� फोहरसँ ग गारवेज गनु�होस ।

िटकको टोकाइबाट जोिगने
िटक लाई मन पन� ठाँ उ मा समय िबताउँ दा , िन� उपायह� अपनाएर यसको टोकाइ बाट सुरि�त �नु होस :

• "िडइट् " वा "इका�रिडन्" यु� त� समावे श गरे को िकरा हटाउने ��कृत साधन कपडामा र बािहर
•
•
•
•

दे �खने श�रर को भागमा प्रयोग गनु� होला ।
लामो पे �् , लामो बा�ला भएको सट� , मोजा, जु �ा लगाउनु होला र पे�लाई मोजा िभत्र राख्नु होला ।
िटक आफ्नो श�ररमा बसेको सिजलै भे टाउन ह�ा रङको कपडा लगाउनुहोला ।
यिद स�व छ भने, ज�लमा पैदल यात्रा गदा� वा लामो घाँ समा िहं ड्दा ट� ै लमा िहं ड्नु होला ।
तपाईं आफ्नो श�रर् , ब�ा र तपाईंको घर पालुवा जनावरको श�रर राम्रोसँ ग िनयाल्नुहोला । तपाइँ को औंलाह�,
घुँडा, पे ट र ितघ्राको िबचको भाग , काखीमु नी र टाउकोको व�रप�र �ान िदनुहोस् ।

तपाइँ को वातावरणलाई िटकको लािग कम अनुकूल बनाउन म�त गनु�होस् :
• आफ्नो आँ गन र घर वरपरको घाँ स काट् नु होस ।
• िबशेषगरी यदी तपाईंको घर र ज�ा व�रपरी लामो घाँ स वा �खह� छन भने आफ्नो ज�ामा झरे का पात् , हा�ा िब�ालाई हटाउनु होस् ।

जंगल र लन �े त्रह� छु �ाउन काठह� राखेर िसमाना बनाउनु होस ।
• साना प्राणी ह� ज�ै मुसा र वोल ह�को आकष�ण लाई हटाउन चराह�लाई चारो हल्ने ठाँ उ सधै सफा राख्नु होस ।
• ह�रणह�लाई आफ्नो बारीमा आउन निदनुहोस िकन िक िटकले उिनह�लाई पिन आफ्नो आहाराको लागी टोक्छ ।
• ब�ाह�को खेल सं रचनाह� जंगल �ेत्रबाट टाढा राख्नु होस् ।

तपाइँ को घरपालुवा जनावरलाइ िटकको संक्रमणबाट कमगन� त�रकाह�
यिद तपाइँ को घरपालुवा जनावरले धेरै समय बािहर िबताउँ छ भने, िदन�ं िटक िकरा उ�ो श�ररमा छ िक
भनेर राम्रोसँग चेक गनु� होस । कुकुर र िबरालाह�ले मािनसह�लाई लाइम रोग सीधा सान� स�ै नन्,
उिनह�को श�रर र रौं मा टाँ िसएर घरिभत्र आउन सक्छ र मािनसलाई टो� सक्छ ।
तपाइँ को घरपालुवा जनावरले िटक सन्क्रमण सान�स�े �ँ दा यसको लागी िन� उपायह� अपनाउनु होस :

• िटकबाट तपाईंको घरपालुवा जनावरलाई बचाउने त�रकाह�को बारे मा तपाईंको पशुिचिक�कसँग कुरा गनु�होस् ।

िबिभ� मौसमी त�ह� छन ज�े िटक िकरालाई उिनह�को श�रर बाट भगाउने छ वा मान� छ, र कुकुरह�को
लागी �ा��नह� पिन छन ।
• िदन�ं िबषे श गारी जंगल वा मै दान मा खे लेर आएपछी िटक िकरा उ�ो श�ररमा छ िक भनेर राम्रोसँ ग चे क गनु�होस ।
• िटकह� तु��ै हटाउनु होस् र िड�ोज गनु� होस् :

» ितखो िचमटीको प्रयोग गनु�होस् ।
» िटकको टाउकोलाई लि�त गरे र समाउनु होस र य�ाई िब�ारै छालाबाट िनकाल्नु होस । िटक लाई बटान� वा घु माउने नगनु� होस ।
सलाई , लोसन वा अ� कुनै िचज को प्रयोग नगनु� होला ।

» साबुन पानीले टोकेको ठाँउमा सफा गनु�होस ।
» िजिवत िटक िकरालाई �ाइले ट मा �स गरे र बगाउन सिकन्छ, या ब� ग�रएको �ाि�क मा राखे र घरका अ� फोहरसँग गारवेज
गनु� होस ।

» पशु िचिक�कले तपाईंको घरपालुवा जनावरको प�र�ण गरी सकेपिछ, एक पटक राम्रोसँग िन�र�ण गनु�होस ।
थप जानकारीका लागी OttawaPublicHealth.ca/Lymedisease मा हे नु� होला

LYME DISEASE | Ottawa Public Health

Nepali – 08/2021
2

