داء ﻻﯾم
ﻣﺎ ھو داء ﻻﯾم؟
داء ﻻﯾم ھو إﺻﺎﺑﺔ ﺗﺳﺑﺑﮭﺎ ﺑﻛﺗرﯾﺎ ﺗﻧﺗﻘل ﺑواﺳطﺔ ﻟدﻏﺔ ﺣﺷرة ﻗرادة ﻣﺻﺎﺑﺔ ﺑﮫ .ﻻ ﺗﺣﻣل ﻛل ﺣﺷرات اﻟﻘرادة داء ﻻﯾم  -ﻓﻔﻲ
أوﻧﺗﺎرﯾو ،ﯾﻧﺗﺷر داء ﻻﯾم ﻟدﻏﺔ ﻣن ﺣﺷرة اﻟﻘﺮادة ذات اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺴﻮداء واﻟﻣﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺑﻛﺗرﯾﺎ ،واﺳﻣﮭﺎ اﻟﺷﺎﺋﻊ ﻗرادة اﻟﻐزال.
ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺣرارة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،ﺗزداد أﻋداد اﻟﻘرادة ذات اﻟﻘواﺋم اﻟﺳوداء وﺗﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﻣﻧﺎطﻖ اﺧرى .ھذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﺧطر
اﻟﻌدوى ﺑداء ﻻﯾم ﻓﻲ ازدﯾﺎد ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺣﺎء ﻛﻧدا .اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟدى اﻟﻘرادة ھﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻘﺔ اﻟرطﺑﺔ ذات اﻟظﻼل  -ﻣﺛل
اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣﻐطﺎة ﺑﺎﻷﺷﺟﺎر أو اﻷدﻏﺎل أو اﻟﻌﺷب اﻟطوﯾل أو اﻟﻐﺎﺑﺎت.
ﺣﺟم اﻟﻘرادة اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺣﺟم ﺣﺑﺔ اﻟﺳﻣﺳم ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗد ﺗﻛون اﻟﺣورﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺣﺟم ﺑذرة اﻟﺧﺷﺧﺎش .ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺣﺷرة اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ
واﻟﺣورﯾﺔ ﻛﻠﺗﯾﮭﻣﺎ أن ﺗﺣﻣﻼ اﻟﺑﻛﺗرﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب داء ﻻﯾم.

اﻷﻋﺮاض

ﺗﺑدأ اﻷﻋراض ﻋﺎدة ﺧﻼل  3أﯾﺎم إﻟﻰ ﺷﮭر ﻣن ﻟدﻏﺔ ﺣﺷرة اﻟﻘرادة اﻟﻣﺻﺎﺑﺔ .إذا ظﮭﺮت ﻋﻨﺪﻛﻢ اﻷﻋﺮاض ،ﯾﺮﺟﻰ زﯾﺎرة
طﺒﯿﺒﻜﻢ .ﻗد ﺗﺗﺿﻣن اﻷﻋراض:
• طﻔ ًﺣﺎ أﺣﻤﺮ داﺋﺮﯾًﺎ ﯾﺪﻋﻰ أﺣﯿﺎﻧًﺎ طﻔﺢ "ﻋﯿﻦ اﻟﺜﻮر"( ،ﯾﺘﺴﻊ ﺑﺒﻂء ﺣﻮل ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﺪﻏﺔ اﻟﻘﺮادة .وﻟﻜﻦ اﻟﻄﻔﺢ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ داﺋ ًﻤﺎ.
• ﺣﻤﻰ أو ﺑﺮدﯾﺔ
• أﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻀﻼت واﻟﻤﻔﺎﺻﻞ
• إرھﺎق
• ﺻﺪاع
• ﺗﻮرم اﻟﻌﻘد اﻟﻠﯾﻣﻔﺎوﯾﺔ

ﻣﺎذا ﻟﻮ وﺟﺪت ﻗﺮادة؟

إن وﺟدت ﻗرادة ﻋﻠﻰ ﺟﺳﻣك ،ﻗم ﺑﺈزاﻟﺗﮭﺎ ﺑﺄﺳرع ﻣﺎ ﯾﻣﻛن .ﯾزداد ﺧطر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑداء ﻻﯾم ﺑﺎزدﯾﺎد اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺑﻘﻰ ﻓﯾﮫ اﻟﻘرادة
ﻣﻠﺗﺻﻘﺔ ﺑﺟﺳﻣك .وﺣﯾث أن ﻣدﯾﻧﺔ أوﺗﺎوا ﺗُﻌﺗﺑر اﻵن ﻣﻧطﻘﺔ ﺧطرة ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑداء ﻻﯾم ،ﻣن اﻟﻣﮭم اﻻﺗﺻﺎل ﺑطﺑﯾﺑك إن ظﻧﻧت أن
ﻗرادة ﻻﺻﻘت ﺟﺳﻣك ﻟﻣدة  24ﺳﺎﻋﺔ أو أﻛﺛر ،أو إذا ﻛﻧت ﻏﯾر ﻣﺗﺄﻛد ﻟﻛم اﻟوﻗت اﻟذي ظﻠت ﻓﯾﮫ اﻟﻘرادة ﻣﻠﺗﺻﻘﺔ ﺑﺟﺳدك ،
ﻟﯾﺗﻣﻛن طﺑﯾﺑك أن ﯾﺣدد ﻣﺎ إذا ﻛﻧت ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺿﺎدات اﻟﺣﯾوﯾﺔ .ﺗؤﺧذ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺿﺎدات اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر
ﻓﻲ ھﺎﺗﯾن اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن،
ً
ً
• اﻟﻘرادة ﻣﻠﺗﺻﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟﺳم ﻟﻣدة  24ﺳﺎﻋﺔ أو أﻛﺛر ،أو ﻛﺎﻧت ﻣﺣﺗﻘﻧﮫ ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ  ...ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
• اﻧﻘﺿﺎء  72ﺳﺎﻋﺔ أو أﻗل ﻣﻧذ إزاﻟﺔ اﻟﻘرادة
ﻓورا .ﺣﯾث ﺗﺗﺿﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻔورﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ أﻋراض داء ﻻﯾم ﻟﻣدة ﺷﮭر ،وإن ﻛﺎن
ﺳﯾﺷﯾر ﻋﻠﯾك طﺑﯾﺑك ﺑﻣﺎ ﻋﻠﯾك ﻓﻌﻠﮫ ً
ﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ ،ﯾﺗم ﺗﻧﺎول ﺟرﻋﺔ واﺣدة ﻣن اﻟﻣﺿﺎدات اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟوﻗﺎﯾﺔ.
إن ﻛﺎﻧت اﻟﻘرادة ﻣﻠﺗﺻﻘﺔ ﻷﻗل ﻣن  24ﺳﺎﻋﺔ وﻻ ﯾﺑدو ﺟﺳﻣﮭﺎ ﻣﻧﺗﻔ ًﺧﺎ ﻣن اﻟﺗﻐذي أو اذا ﻛﻧت ﻗد ﻗﻣت ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻘرادة ﻣﻧذ ﻣﺎ ﯾزﯾد
ﻋﻠﻰ  24ﺳﺎﻋﺔ ،ﯾﺟب أن ﺗراﻗب ﻛذﻟك ظﮭور ﻋﻼﻣﺎت وأﻋراض داء ﻻﯾم ﻟﻣدة ﺷﮭر .إذا ظﮭرت ﻋﻠﯾك اﻷﻋراض ،ﯾرﺟﻰ
زﯾﺎرة طﺑﯾﺑﻛم

ﻛﯿﻒ ﺗﺰﯾﻞ اﻟﻘﺮادة؟
• اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻠﻘ ً
ﻄﺎ دﻗﯿﻖ اﻟﺮأﺳﯿﻦ.
• أﻣﺴﻚ ﺑﺮأس اﻟﻘﺮادة أﻗﺮب ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻠﺪ واﺳﺤﺐ ﺑﺒﻂء إﻟﻰ أن ﺗﺰﯾﻞ اﻟﻘﺮادة.
• ﻻ ﺗﻔﺘﻞ أو ﺗﺪﯾﺮ اﻟﻘﺮادة .ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻮد ﺛﻘﺎب أو ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ أو أي ﺷﻲء آﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮادة.
• اﻏﺴﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻠﺪﻏﺔ ﺑﺎﻟﺼﺎﺑﻮن واﻟﻤﺎء.

• إن ﻛﻨﺖ ﺳﺘﺰور طﺒﯿﺒﻚ وﺗﻮد ﺟﻠﺐ اﻟﻘﺮادة ﻣﻌﻚ ،ﺿﻊ اﻟﻘﺮادة ﻓﻲ ﻋﻠﺒﺔ دواء ﻓﺎرﻏﺔ أو ﻛﯿﺲ ﻧﺎﯾﻠﻮن ﯾﻤﻜﻦ ﻗﻔﻠﮫ وﻣﻌﮭﺎ ﻣﻨﺪﯾﻞ ورﻗﻲ رطﺐ.
• ﺳﻮف ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎح ﻗﺮﯾﺒﺎ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﻮﯾﺔ اﻟﻘﺮادة ﻋﺒﺮ إرﺳﺎل ﺻﻮرﺗﮭﺎ اﻟﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﻮﯾﺔ اﻟﻘﺮادة ). (etick.ca
• ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﺮادة اﻟﺤﯿﺔ ﺑﺮﻣﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﺎض وﻓﺘﺢ اﻟﻤﺎء ﻋﻠﯿﮭﺎ أو وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎوﯾﺔ/ﻛﯿﺲ ﻣﺨﺘﻮم واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻊ ﻗﻤﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺰل.

ﺗﺠﻨﺐ ﻟﺪﻏﺔ اﻟﻘﺮادة
ﻟﺗﺟﻧب ﻟدﻏﺔ اﻟﻘرادة ،اﺗﺧذ اﻟﺧطوات اﻟﺳﮭﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻧﻔﺳك:
• اﺳﺘﺨﺪم اﺣﺪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات طﺮد اﻟﺤﺸﺮات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ واﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة  DEETﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﺪ اﻟﻤﻌﺮض
واﻟﺜﯿﺎب.
• ارﺗﺪ ﺑﻨﻄﺎﻻً طﻮﯾﻼً وأﻛﻤﺎ ًﻣﺎ طﻮﯾﻠﺔ وأﺣﺬﯾﺔ وﺟﻮارب وأدﺧﻞ ﺑﻨﻄﺎﻟﻚ داﺧﻞ ﺟﻮارﺑﻚ.
• ﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﻘﺮادة ﺑﻮﺿﻮح ،ارﺗﺪ أﻟﻮاﻧًﺎ ﻓﺎﺗﺤﺔ.
• إذا ﻛﺎن ﻣﻤﻜﻨًﺎ ،اﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻤﮭﺪة أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﺎت وﻛﺬا اﻟﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻷﻋﺸﺎب اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ.
ﺻﺎ ﺣول أﺻﺎﺑﻊ اﻟﻘدﻣﯾن واﻟرﻛﺑﺗﯾن واﻟﻌﺎﻧﺔ
• اﻓﺤﺺ "ﺟﺳﻣك ﻛﺎﻣﻼً" واﻓﺣص أوﻻدك وﺣﯾواﻧﺎﺗك اﻷﻟﯾﻔﺔ ﺑﺣﺛًﺎ ﻋن اﻟﻘرادة .وﺧﺻو ً
وﺗﺣت اﻹﺑط وﻓروة اﻟرأس.

اﺟﻌﻞ ﺑﯿﺌﺘﻚ أﻗﻞ ﺗﺮﺣﯿﺒًﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮادة:
• أﺑﻖ اﻟﺤﺸﺎﺋﺶ ﻣﺠﺰوزه ﻓﻲ ﺣﺪﯾﻘﺔ ﻣﻨﺰﻟﻚ.
ﺻﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻏﺎﺑﺎت أو أرض ذات أﻋﺸﺎب طﻮﯾﻠﺔ
• أﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮﺷﺎة واﻟﻮرق اﻟﻤﺘﺴﺎﻗﻂ ﻋﻦ أطﺮاف أرﺿﻚ وﺧﺼﻮ ً
ﻗﺮب أرﺿﻚ .ﺿﻊ ﻗﻄ ًﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺸﺐ أو اﻟﺤﺼﻰ ﻛﺤﺎﺟﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻐﺎﺑﺎت وﺣﺪﯾﻘﺔ ﻣﻨﺰﻟﻚ.
• ّ
ﻧظف اﻟﻣﻧﺎطﻖ ﺗﺣت وﺣول أﻣﺎﻛن إطﻌﺎم اﻟطﯾور؛ ﻟﺧﻔض إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺟﺗذاب اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ﻛﺎﻟﻔﺋران وﻓﺋران اﻟﺣﻘل.
• ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻐﺰﻻن ﺑﺪﺧﻮل ﺣﺪﯾﻘﺔ ﻣﻨﺰﻟﻚ؛ ﻓﺎﻟﻘﺮادة ﺗﻘﺘﺎت ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت أﯾﻀًﺎ.
• أﺑﻌﺪ أﻟﻌﺎب اﻷطﻔﺎل ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻠﯿﺌﺔ ﺑﺎﻷﺷﺠﺎر.

ﺧﻄﻮات ﻟﺘﺠﻨﯿﺐ ﺗﻌرض ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﻚ اﻷﻟﯿﻔﺔ ﻟﻠﻘﺮادة

إن ﻛﺎﻧت ﺣﯾواﻧﺎﺗك اﻷﻟﯾﻔﺔ ﺗﻣﺿﻲ وﻗﺗًﺎ طوﯾﻼً ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ،ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻔﺣص ﺑﺣﺛًﺎ ﻋن اﻟﻘرادة روﺗﯾﻧًﺎ ﯾوﻣﯾًﺎ ﻟدﯾك .ﺻﺣﯾﺢ أن
اﻟﻛﻼب واﻟﻘطط ﻻ ﺗﺳﺑب إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻧﺎس ﺑداء ﻻﯾم ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ،ﻓﻘد ﺗدﺧل اﻟﻘرادة إﻟﻰ ﺑﯾﺗك ﻋﻠﻰ ظﮭر ﺣﯾواﻧك اﻷﻟﯾف وﺗﻧﺗﻘل ﻟﺗﻠدغ
اﻟﺑﺷر.
ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾص ﻓرص ﺣﻣل ﺣﯾواﻧك اﻷﻟﯾف ﻗرادة ﻗد ﺗﻧﻘل داء ﻻﯾم:
• ﺗﺣدّث ﻣﻊ طﺒﯿﺒﻚ اﻟﺒﯿﻄﺮي ﻋﻦ طﺮق ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﺮادة .ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻮﺿﻌﯿﺔ ﻛﺜﯿﺮة ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ طﺮد اﻟﻘﺮادة أو
ﻗﺘﻠﮭﺎ ،وﯾﻮﺟﺪ ﻟﻘﺎح ﻟﻠﻜﻼب.
ﺻﺎ إذا أﻣﻀﺖ وﻗﺘًﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺎﺑﺎت أو أﻋﺸﺎب طﻮﯾﻠﺔ.
• اﻓﺤﺺ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﻚ اﻷﻟﯿﻔﺔ ﯾﻮﻣﯿًﺎ ﺑﺤﺜًﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺮادة ،وﺧﺼﻮ ً
ﻓﻮرا وﺗﺨﻠﺺ ﻣﻨﮭﺎ:
• أزل أﯾﺔ ﻗﺮادة ً
 اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻠﻘ ًﻄﺎ دﻗﯿﻖ اﻟﺮأﺳﯿﻦ.
 أﻣﺴﻚ ﺑﺮأس اﻟﻘﺮادة أﻗﺮب ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻠﺪ واﺳﺤﺐ ﺑﺒﻂء إﻟﻰ أن ﺗﺰﯾﻞ اﻟﻘﺮادة .ﻻ ﺗﻔﺘﻞ أو ﺗﺪﯾﺮ اﻟﻘﺮادة .ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪمﻋﻮد ﺛﻘﺎب أو ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ أو أي ﺷﻲء آﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮادة.
 اﻏﺴﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻠﺪﻏﺔ ﺑﺎﻟﺼﺎﺑﻮن واﻟﻤﺎء. ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻗﺮادة ﺣﯿﺔ ﺑﺮﻣﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﺎض وﻓﺘﺢ اﻟﻤﺎء ﻋﻠﯿﮭﺎ أو وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎوﯾﺔ/ﻛﯿﺲ ﻣﺨﺘﻮم واﻟﺘﺨﻠﺺﻣﻨﮭﺎ ﻣﻊ ﻗﻤﺎﻣﺔ اﻟﺒﯿﺖ.
 -ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻔﺣص اﻟطﺑﯾب اﻟﺑﯾطري ﺣﯾواﻧك اﻷﻟﯾف ،اطﻠب ﻣﻧﮫ أن ﯾﺑﺣث ﻋن اﻟﻘرادة ﺑدﻗﺔ.
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