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میال ءاد
؟یمال ءدا ھو ما
رشینت ،وریاونتأ في- یم الءدا دراقت الراش ح كللحمت ال . ھب ابةص مةدرا قة غدل ةطساو بقلتنت اریكتی بابھبتس ةباو إص ھیمالء دا
 .لزاغ الةدرا قماسب فرتعو ،ءداو سئموا قتذا ةابصم ةدرا قمن ةدغل ةطساوب یمال ءدا
امم .رىخأق طانمى ل إلقتنتوء داوسئم الواقال ويذن مد راقالد داعد أدازت، المعي الفة رراحة الجردع افترب ابسب
  مثل- ةیلظل الةبطرل اقطانملا دراق اللفضی .دان كءنحاأ ل ك فيدایدز ا فيیمال ءداب وىدع الرطخن ي أنعی
 .تباغالا ولغادألا  أورشجاألا  أوویلطل ابلعشا ب ةاطلمغا قطانملا

 نالمح یقد امالھكو  ش شخالخا ةرذب محجي  فةغالب الریغ ةرشحلا ونك تامبین ،ملسمسا ة حبجمح لثم يف ةغالب الةدراق المحج
 .یمال ءدال سببةم الیاریكتلبا

عراضألا
رةا زی ءرجاال ض،ارألعاه ذ ھترھظ ذاإ .ةبامص الةدراق الغة دبلة بصاإلات قو  منرھ شىلإ میا أ3 لال خةد عاضارألع ادأبت
 :ضارألعا ضمنتت د قب.طبیال
.هرو ظھريورن الضمس یل وغة دالل ةقطنم ل حوءطبب عتسی ،روثلا ینع  طفحان یاأح ىسمی ای رئدار محا أحفط•
ةریرعشقوالى محال•
لاصفم والتالضع ال فيماأل•
قاھرإلا•
عادالص•
ةیفاومیللا دقع الرمتو•

؟ةدار قتد وجلو اذما
 ھیفى قبتذي ت القود الایدزع امیم الء دابة باإلصر اطخد دازی .نكمیا مع رسأبا ھتزالإبقم ، كمسجى علة دراقت دجون إ
 إن كطبیب بالص االتملمھ انم لكذول یاالح ةتفعرم ااوتوأ ةمدیني فیم  الءدا بابةصإلة ایالمتحر ابتع ت.كجسمب ةقتص ملةدراقال
ة دراقھ الیفت ظلذي ت القوال لوط نمد كأتمر یغت نكو ، أرثكو أة أعاس 24 ةدمك لمسجت قالصة دراق أن نظت تكن
 جالعلا ذیؤخ .ھدم عمن ویةحیل اتداامضل الوناتل یاجكتحن اأشب ر راقلذ اتخاا نم  بطبیلا تمكنی حتىك دسجبة قتصمل
 :نیتللحاا ناتی ھيف راعتب االینبع ویةحیل اتداامضالب
 ىلإ ةضافإلبا  ...یائز ج أو یالك نةقتمح تن كاإنو ر،ثكأ أو ةعسا 24 ةدلم مسلج باةدراقالق اتصال•
ةدراق الةلزاذ إن ملأق  أوةاعس 72 ءضاقنا•

رھش ةدلم یمال ءاد ضارأع قبةار مةیرفولا اتءاجرإل اضمنتت .اروف ھلفع یكل عابم ك طبیبیكل عرشیسی
ة  عاس 24  نم لق أل سمجالة ب دارقلا تقتصال  نإ.ةیاقول الیبسى علة یویحت الداامضن المة دحواة عرجل وانتتم ی، ابسان مانك إنو
تما عالرو ظھبقار تأن ك یعلل ظی ة،عاس 72  منرثأك ذن  مة دارلقا ةل اإ زب ت م قد قتن كا ذإ  وأ ي ذغت ل ا  ن مفخاتنم ا ھم سج دب ی ملو
 ك. طبیبةرایزب ك ی عل،ضاعرأل ار و ظھةالحي  ف.رھش ةد لممیالء  داضراعوأ

ة؟دارقل ازیلت كیف
.نیسرأ القیقد طاقلم دمختسا•

.ةدراق الزیل ت أنى إلءطبب بحاس ودجل ال مننیمك  مابرقأ ةدراق السأرب كمسا•

. رخآ  شيء أي أومیرك  أوباقث د عودمختست ال .ةدراق الریدت  أوفتل تال•

.ونباصلا و ءا ملا ب ةغد اللقةط منلاغس•

بطر يقر و مندیلاومعھ قغلكم الح مسیك  أوةغراف ءادو لبة عفي اعھ ض،كمع ةدراق الب جلدتو وك طبیبروزس ت كنإن•

Arabic – 08/2021 

http://OttawaPublicHealth.ca
https://twitter.com/OttawaHealth?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/ottawahealth/


LYME DISEASE  |  Ottawa Public Health 2 

ً

ًً

ً
 

 .)etick.ca( لى إھاترصو لاسرإ قیرطن  عةدراق الةی ھودیدح تیمكن•

 معانھم لصتخلا وقغلكم الح مسكیي  فاضعھو  أوءالما ةلاإس وحاضرمل ا فيایھرمب حیةل اةدراق المن لصتخلا كنیمك •
.زلمنل اةامقم

ةدارقل اةدغل بجنت
:سكفن ةیمالح  لیةالت اةطیسب التاطولخ اذتخ ا،ةدراق الةدغل بجنلت
DEETةدما ى لعي وحتث یحیب بایثوال فومكش الدجل الىعل تراشح الدرطل ةدتملمعا اترضحتسمال دحأ دمختسا •

Icaridin أو

.بكرا جو فيلكطانب لدخا وبرا وجوةیذح وألةوی طاامأكمو  ًالیو ط ًالاطنب دترا•

.ةتح فاًانوا  ألدتر ا،ضوحبو ةدراق الؤیةرل•
 ةیلوط الابشعألاو أ  تاباغل اي فریسلا دن عدھممق الیرطلا ى علبقا ناكمإلا ردقب•
ةن  عاال و  ن بتی كرل او  نی مدقال عبا  أصل حوصاصووخ ةدراقل ا عناث بح فةلی األتكناایو وحلكفاطأ مس وجمكسلج لمكا فحصب مق •

.سأرلا ةورفو طبإلا تتحو

:دار للقةحببم ریغ ئتك بیلاجع
.كلزنم قة حدیي فشئشالحا جز•
. ةل ی وط لا شئشالحاات  ذل وقحو الت أاباغن الما ھبرقة الحي فة اصخ ضكر أافرطأ  نع  ةط قساتم القا رو ألا و  انصألغا دبعا •

. كلزنم  ةقحدی و تباغاال  قطانم  نیب ىحص ال أوبخشلا طع ق نمزا جاحع ناص
.نارئفلكا ةریغ الصتناایولحا بذجتال ى تح رویطلا ماطعإ اكنأم لوحو تتح ظفن•
.تناایولح اهذ ھى علذىغتی دراقالف؛ كزلن مقة حدیلدخوب نالزغلل تسمح ال•
.تابالغا  عنلفاطألا بلع قطانمد عبتن د أبال •

دارقل لأللیفا كانحیو ض تعربجنتل تواخط
بالك ال ببست ال .دراق ال عنًاث بح اییوم ا صھحبف مقوت أن بیج ،رجلخاا  فيیال طوات  وقيضتم  فةلی األ تكناایوح تن كاإن
 .ن اسنإلغ ادبل ومقید عبا میف وا ھئارف  يف اتبئخم ك بیتدراق الخل یدقد  كل ذعمو ،رشابم لبشك یم الءداب رشب الابةصإ ططقوال

:یمال ءا دل  ةسبب مةدرا قیفلألا نكایوح لحم لیةامحت الیلقت  لجأ نم
وأ در طى علداعتس رة كثیعیةضو متاتجنم دتوج .دراق المن كاتانو حیایةم حقرط  عنيرطیبلا ببی طلا مع ثدتح •

.بالك للاحقل دیوج ماك ، دراقال قتل

.ات ب غا اليف ات  وقتض  مأا  ذإ ةصاخ دراق ال عناث بح یایوم فةلی األتكناایوح افحص•
 :انھم   لصتخ  واروف  ةدرا  ق  أیةلزأ •

.ینأسرلا قیقد طاقلم دمختسا-

.م یرك  أوبقاث د عودمختست ال .ةدراق الریدت  أوفتل تال .الھیزت  أنى إلءطبب بحاس ودجل ال مننیمك ما برقأ ةدراق السأرب كمسا-

.ونباصلا و ءا ملا ب ةغد اللقةط منلاغس-

مكح مسكیي  فاضعھو  أوءالما ةلاإس وضرحامل ا فيایھرمب حیةل اةدراق المن لصتخلا كنیمك -

 ةمماقال مع انھم صخلت والقغلال

.دراقالن ع ثحبص الحفبوم قین ھ أنمب لط، افیأللك انوایحري طیبب الیبطص الحفیا مدنع-
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